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Sterke groei overnames marketing 

technologie 

In het rapport ‘A look back 2015 a busy year 

for M&A’ kwam naar voren de dat fusie- en 

overname activiteit in de MarTech sector sterk 

was toegenomen. Cijfers van het eerste half 

jaar laten zien dat deze trend zich doorzet in 

2016. Er is zelfs een stijging in het aantal 

transacties in de MarTech sector. Ongeveer 

een derde van alle MarTech deals hebben 

betrekking op marketing automation. Mobile 

en eCommerce bedragen ongeveer 20% van 

alle Ad/MarTech deal (bron: Results 

International).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusie en overnamespecialisten Evert Everaarts 

en Abel Spohr van Grant Thornton spraken in 

de eerste helft van 2016 met zo’n 25 bedrijven 

in de digital marketing sector. Evert Everaarts: 

“Opvallend is dat deze bedrijven bijna allemaal 

hebben aangegeven dat zij zich op een 

strategisch kruispunt bevinden.”  

Buitenlandse interesse neemt toe 

Buitenlandse investeerders tonen 

belangstelling voor Nederlandse marketing 

bedrijven. In 2015 bleek al dat een derde van 

de overnames binnen de AdTech en MarTech  

 

 

 

 

sector een internationaal karakter heeft, 

zogenaamde ‘cross-border deals’ Abel Spohr: 

“Ook in de eerste helft van 2016 zien we deze 

interesse vanuit het buitenland. Zo heeft de 

internationaal opererende Valtech uit Frankrijk 

eFocus overgenomen en investeert Insight 

Venture Partners uit de Verenigde Staten in de 

snelgroeiende MarTech organisatie Bynder.”  

Maar waarom zijn Nederlandse marketing 

bedrijven in trek? Grant Thornton publiceerde 

vorige jaar een artikel dat al benadrukte dat 

hoge waarderingen van MarTech bedrijven 

gebaseerd zijn op schaalbare en gepatenteerde 

technologieën, SaaS verdienmodellen en 

toegang tot een wereldwijde markt met  

groeipotentieel. Evert Everaarts: “Op basis  

van recente transacties hebben we enkele 

factoren geïdentificeerd die de oorzaak kunnen 

zijn van deze groeiende interesse vanuit 

buitenlandse partijen.” (zie volgende pagina)  

 

Ook Nederlandse ondernemingen 

vaker op overnamepad  

Naast het innemen van een aantrekkelijke 

positie in de etalage, gaan Nederlandse 

ondernemingen zelf ook vaker op 

overnamepad. Lokale marketingbureaus 

sluiten zich aan bij internationale netwerken 

om beter te kunnen inspelen op de 

onvermijdelijke internationalisering. De 

Nederlandse markt is te qua omvang te klein 

om een goede dienstverlening aan te bieden 

aan internationale klanten. Als aanvulling 

wordt met name gekeken naar geografische 

groei binnen Europa, zoals het Verenigd 

Koninkrijk en Duitsland. De markt voor 

digital marketing is in deze landen sterk aan 

het groeien en van aanzienlijke omvang.   

 

 

Het eerste halfjaar van 2016 laat een aantal interessante transacties zien in de 
digital marketing sector. Ondanks dat de Nederlandse markt aanzienlijk kleiner is 
dan omringende markten, zoals Duitsland en Engeland, zijn buitenlandse 
strategische partijen in toenemende mate geïnteresseerd in Nederlandse digital 
marketing bedrijven. Daarnaast zijn ook financiële investeerders geïnteresseerd 
geraakt in de digital marketing sector. In dit artikel lichten wij deze ontwikkelingen 
en interesses verder toe. 
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Waarom zijn Nederlandse marketing  

bedrijven in trek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeiende interesse vanuit financiële 

investeerders 

“Snelgroeiende digitale marketingbedrijven 

zijn een gewilde prooi en durfinvesteerders 

durven nu de portemonnee te trekken” kopte 

het FD eind vorig jaar. Voorbeelden van 

buitenlandse investeerders die al miljoenen 

betaalden voor een belang in Nederlandse 

bureaus zijn Newion Investments (voor 

Customer Gauge), Main Capital (voor 

OBI4wan en OBILytics), Insight Capital (voor 

Bynder) en Nordian Capital (voor Oxyma). In 

het laatste geval wordt Oxyma met financiële 

hulp van Nordian in staat gesteld om een buy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& build strategie te realiseren. Met Nordian als 

investeerder willen ze “groei realiseren door 

het doen van (inter)nationale acquisities”, 

aldus Oxyma. 

Private equity bedrijven zijn gewend om snel 

te schakelen en het komt dan ook niet als een 

verrassing dat er al twee overnames, analytics 

onderneming Oogst en social media specialist 

Your Social, zijn voltooid in 2016. De 

bedoeling is om één nieuw internationaal merk 

neer te zetten, wat over enkele jaren 

waarschijnlijk aan een groot digital bureau in 

het buitenland of weer aan een private equity 

partij kan worden verkocht.  

1. Binnenhalen van specialismen 
Overgang naar een ‘full-service digital bureau’ 
Marketing bureaus willen zich aan de klant profileren als een full-service digital marketing bureau, waarbij 
diverse diensten op het gebied van design, marketing en technologie worden aangeboden, het liefst onder 
één label. Nederlandse specialistische bureaus worden binnengehaald als aanvulling op het huidige 
dienstenportfolio. Daarentegen worden ook al bestaande succesvolle full-service digital marketing 
bureaus binnengehaald, die een breed pallet aan diensten aanbieden en een vergelijkbaar ‘DNA’ hebben 
als de koper.  
 
Binnenhalen van een unieke asset, ‘Marketing meets technology’ 
Investeerders zijn bereid meer te betalen voor ondernemingen die zich op het snijvlak begeven van 
marketing en technologie. The Valley heeft bijvoorbeeld flink geïnvesteerd, met hulp van Main Capital, in 
haar data-management platform Nominow, dat nu resulteert in kostenefficiënte marketing campagnes.  
Financiële investeerders zijn van origine geïnteresseerd in Software as a Service (SaaS) modellen, omdat 
dit een schaalbaar product is dat over de landsgrenzen kan worden uitgerold. Financiële investeerders 
raken echter ook steeds meer geïnteresseerd in de digital marketing sector, en dan met name de 
marketing automation activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het eerder genoemde Bynder, dat 
onlangs een investering van 20 miljoen euro ontving van het Amerikaanse Insight Venture Partners. 
Bynder levert marketing software, zogenaamde branding automation onder een SaaS model en gebruikt 
de financiering voor de uitbreiding van haar product portfolio en verdere internationale groei.  Tot slot 
heeft Bynder tevens een internationaal klantenportfolio (zie punt 2) met klanten als KLM, Puma and 
AkzoNobel.  

 

2. Internationaal klantenbestand:  
Steeds meer klanten van marketingbureaus opereren internationaal. Daarmee neemt ook de vraag naar 
internationale dienstverlening bij de marketingbureaus toe. Het versterken van de internationale positie is 
dan ook een veelgehoorde strategie bij bureaus die internationale klanten willen bedienen. Neem als 
voorbeeld de overname van eFocus door Valtech. Valtech heeft middels deze overname een sterk 
internationaal klantenportfolio in bezit gekregen met klanten als Heineken, Phillips en Jacobs Douwe 
Egberts, die wereldwijd hun marketingcampagnes uitzetten.  

 

3. Toegang tot de Nederlandse (en Europese) markt:  
Een overname stelt de koper in staat om werkzaamheden voor bestaande klanten in Nederland uit te 
voeren. Zoals bij punt 2 genoemd hebben kopers vaak een klantenbestand met bedrijven die 
internationaal actief zijn. Voor die klanten is Nederland een belangrijke geografische afzetmarkt. 
Daarnaast is de Nederlandse digitale advertentiemarkt sterk groeiende (14/15: +8,3%) met toch enige 
omvang à anderhalf miljard aan digitale advertentie inkomsten. Daarmee groeit de advertentiemarkt 
harder dan de Nederlandse economie (CPB 2016e: +2,1%). Ook is Nederland Europa’s hotspot voor 
internationale IT en marketing bedrijven. Nederland staat bekend om haar uitstekende IT infrastructuur, 
competitief belastingklimaat, en haar ‘tech-savvy’ en creatieve workforce. Nederlanders staan in het 
algemeen open voor innovaties. 



Verder stapte het Nederlandse 

participatiefonds Waterland in creative digital 

bureau Tam Tam, dat al eerder samenging met 

Expand Online en Supersteil. Onder het 

gezamenlijk label Dept worden de komende 

jaren in binnen- en buitenland een aantal 

overnames gedaan, om binnen vijf jaar een 

gezamenlijke omzet van ca. 100 miljoen euro 

te realiseren.  

In 2016 werd de buy & build strategie 

afgetrapt met een drietal overnames, a Friend 

of Mine, Second Degree en het internationale 

Building Blocks. Abel Spohr: “Wij horen 

echter vaak van ondernemers dat zij nog wat 

huiverig zijn voor private equity, welke veelal 

wordt geassocieerd met het verlies van 

zeggenschap. Private equity speelt echter een 

vitale rol bij de internationale groei en het 

professionaliseren en verbreden van het 

productportfolio.” 

Directeur van Expand Online Willem Blom 
legt uit wat deze rol inhoudt: 
 
“We bouwen met Dept via een buy en build 
strategie aan een netwerk van digitale bureaus 
met een breed pallet aan diensten. Binnen 
enkele jaren willen we tot de top van de 
Europese digitale bureaus behoren, organisch 
en door overnames. Met behulp van 
Waterland kunnen we onze internationale 
groeidoelstellingen sneller realiseren.”  

 
Willem Blom, Directeur Expand Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert Everaarts concludeert:  

“De digital marketing markt wordt groter. Nu 

is deze in Nederland nog wat gefragmenteerd 

en zie je veel kleine bureaus. Wij verwachten 

een consolidatieslag, waarbij bureaus hun 

positie versterken en afzetmarkt vergroten 

door fusies en overnames. Ook in de laatste 

maanden van 2016 verwachten wij dus een 

toename in fusies en overnames in de digital 

marketing sector.”  
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