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Uit onderzoek van Grant Thornton blijkt een sterke toename 
(+15%) in het aantal transacties in de Europese digital agency, 
advertising en marketing services sector. Het percentage cross-
border deals stijgt flink van 29% in de eerste helft van 2016 naar 
36% in de eerste helft van 2017. Met name Duitse, Zweedse en 
Spaanse digitale bureaus worden steeds vaker verkocht aan 
een buitenlandse koper. Het aantal internationale transacties 
met Nederlandse digitale bureaus valt het eerste half jaar van 
2017 tegen, ondanks de sterke gerealiseerde groei en positieve 
groeiverwachtingen binnen de sector. 
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Q1 van 2017



Het aantal internationale 
transacties met Nederlandse 
digitale bureaus daalt

De digitale industrie is één van de grootste groeisectoren in 
de Nederlandse economie, zo blijkt uit een recent onderzoek 
in opdracht van branchevereniging Dutch Digital Agencies. 
Met een omzetgroei van ruim 16% ten opzichte van 2015, groeit 
de sector nog harder dan het jaar ervoor (+10%). Als we het 
aantal leden afzetten tegen de gezamenlijke omzet valt op 
dat de gemiddelde omzet per bureau zo’n 6 miljoen euro is. 
Buitenlandse kopers hebben over het algemeen interesse in 
een buitenlandse overname bij een omzetniveau van ongeveer 
5 miljoen euro. 

Het aantal internationale transacties met Nederlandse 
digitale bureaus daalt van 19% in de eerste helft van 2016 
naar slechts 4% in de eerste helft van dit jaar. Het is nog 
onduidelijk wat hier precies de reden van is. Grant Thornton 
vroeg de voorzitter van branchevereniging Dutch Digital 
Agencies, Hans Maltha, naar een mogelijke oorzaak voor 
deze sterke daling in aantal internationale transacties met 
Nederlandse digitale bureaus:

Hans Maltha: “Op dit moment zijn er in 
Nederland weinig partijen meer 'over' die 
voldoende schaal hebben om interessant 
te zijn voor een internationale overname. 
Bijna alle onafhankelijke agencies met 
voldoende volume (omzet) zijn onderdeel 
geworden van een groter geheel (zoals 
Mirabeau en Valtech) of zijn zelf aan de 
slag om hun schaal te vergroten middels 
een buy en build-strategie (Dept, Oxyma 
en MediaMonks). Het feit dat er op dit 
moment gewoonweg minder interessante 
overnamepartijen beschikbaar zijn, zorgt 
ervoor dat er momenteel minder (grote) 
internationale overnames in Nederland 
zijn. Ik denk dat in Nederland partijen 
eerst (weer) moeten consolideren om qua 
schaal interessant genoeg te worden 
voor overnames uit het buitenland.” 

Een van de weinige internationale transacties was die van 
Sumis Company dat werd verkocht aan het Franse Altavia 
Group, met hierbij de kanttekening dat Sumis Company 
meer een marketingcommunicatie en print management 
organisatie is. De overname is een goede match op het gebied 
van dienstverlening; beide organisaties zijn actief op het 
gebied van print management en marketing services, met een 
focus op retail. De internationale klantenkring met klanten 
als KLM, BP en Lays maakt Sumis Company interessant voor 
Altavia Group.

In 2017 werd Fredhopper BV, aanbieder van marketing 
optimalisatie software voor e-commerce marketeers en online 
retailers, verkocht voor circa 29.3 miljoen euro aan het Britse 
ATTRAQT Group Plc. Dit is ook een goede match op het gebied 
van dienstverlening: ‘visual merchandising’. Daarnaast 
krijgt ATTRAQT door deze overname toegang tot een aantal 
wereldwijde Britse merken als Debenhams, Thomas Cook, 
House of Fraser en Ted Baker. 

Kunnen we concluderen uit het beperkt aantal internationale 
transacties dat Nederlandse digitale bureaus het minder 
goed doen? Integendeel, na een rondvraag bij digitale 
bureaus blijkt dat zij het juist erg druk hebben. De aanvragen 
voor nieuwe opdrachten komen zelfs uit het buitenland. 
Omringende landen als Duitsland en België lijken achter te 
lopen op het gebied van digitale transformatie en klanten 
lijken dit ook in toenemende mate te beseffen. Dit verklaart 
alleen niet waarom de internationale transacties met Duitse 
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digitale bureaus zijn toegenomen en die met Nederlandse 
digitale bureaus zijn afgenomen. Wellicht zijn Nederlandse 
digitale bureaus momenteel nog druk bezig om goede 
financiële resultaten te realiseren. In een verkoopproces is het 
van belang een goede historische financiële basis te hebben, 
al wil je ook niet te lang wachten en verkopen in een markt 
waar de groei al aan het ’afvlakken‘ is. 
Binnen Nederland vonden er ook een aantal transacties 
plaats. Digital bureau Colours, onder hoede van Digital 
United, nam het Rotterdamse Mangrove over. Social media 
en merkactivatiebureau Goud Uberconnected nam digital 
agency Icemedia over. Daarnaast is mediabedrijf Candid 
Group op overnamepad, zij nam begin dit jaar mediabureau 
Stroom Mediacommunicatie en onlangs programmatic 
specialist The Edge Initiative over. IPG Mediabrands 
Nederland nam video- en content marketingbureau Yune 
over. Yune, actief in de ‘trending’ (video) contentmarketing, 
beschikt over een indrukwekkende lijst aan klanten waaronder 
Phillips, Netflix en Coca-Cola. Dat content marketing 
trending is wordt bewezen door de overname van content 
marketingbureau Eddit door PauwR, die haar dienstaanbod 
hiermee wil verbreden. Verder laten online marketingbureaus 
Netprofiler en ClickValue, die samen verder gaan onder de 
LevelUp Group, zien dat bedrijven schaal nodig hebben om 
voorop te blijven lopen en de mooie klanten binnen te halen en 
te behouden.

Dat bedrijven schaal en slagkracht nodig hebben is niet iets 
van de afgelopen jaren. De concurrentie in Nederland is erg 
hoog, waarbij alleen enkele grotere partijen het zich kunnen 
veroorloven om een ‘full-service’ dienstverlening aan te 
bieden. De kleinere en middelgrote bureaus specialiseren zich 
in toenemende mate. Zij hebben het vooruitzicht om binnen 
hun specialisatie verder te groeien, zowel autonoom als door 
middel van overnames, of op den duur te worden toegevoegd 
aan of samen te werken met een grotere full-service digital 
agency in binnen of buitenland.

Grote stijging van het aantal 
transacties binnen de EU 

Het aantal transacties in de digital agency, advertising en 
marketing services sector op Europees niveau is gestegen van 
108 transacties in de eerste helft van 2016 naar 119 transacties 
in de eerste helft van 2017. Dit is een stijging van +15%. 
Een deel van deze stijging lijkt te zijn veroorzaakt door de 
toegenomen interesse vanuit financiële investeerders. 
Er is sprake van meer dan een verdubbeling in het percentage 
financiële kopers. Dit percentage stijgt van 6% in de eerste 
helft van 2016 naar 15% in de eerste helft van 2017. Financiële 
kopers kijken daarbij in toenemende mate over de eigen 
landsgrenzen; bij het merendeel van de transacties met een 

financiële koper was een buitenlandse target betrokken. 
Financiële investeerders die recent internationaal actief 
zijn in deze sector zijn bijvoorbeeld Ardian, KKR, Vector 
Capital, Fordahl Capital en Verdane Capital. Ardian nam 
een minderheidsbelang in het Spaanse T20 Media. Vector 
Capital nam een meerderheidsbelang in de E-mail/Cross-
Channel Marketing business van Experian Plc. Vector Capital 
nam vorig jaar nog het Duitse Searchmetrics GmbH over, een 
aanbieder van search analytics software. 

Meer cross-border deals door 
strategische kopers
Het percentage transacties met een buitenlandse koper 
(cross-border) stijgt van 29% in de eerste helft van 2016 
naar 36% een jaar later, een stijging van +7%. Het zijn 
veelal strategische kopers (80%) die internationaal actief 
zijn, ondanks de toegenomen interesse vanuit financiële 
investeerders. 

Voorbeelden van strategische kopers die internationaal actief 
waren in de eerste helft van 2017 zijn de grote advertising 
agencies, zoals Dentsu Aegis (Isobar), WPP (Grey, Kantar), 
Omnicom (TBWA Worldwide), Publicis, maar ook de RTL 
Group (FremantleMedia), Dept, Valtech, Emakina en 
Webedia. In 2016 werd al duidelijk, zowel op wereldwijd 
als Europees niveau, dat bedrijven niet enkel meer worden 
geacquireerd door de grotere advertising agencies. Naast 
professionele dienstverleners, zoals Accenture, zijn ook de 
grotere technologische bedrijven als IBM en Cognizant actief 
in deze markt. In 2017 lijkt deze trend te worden voortgezet. 
Zo nam Accenture eerder dit jaar een van de grotere digital 
agencies in Belgie over: Kunstmaan. Daarnaast deed zij een 
overname in Duitsland: SinnerSchrader Aktiengesellschaft. 

108

119
Transacties in de 
eerste helft van 2016

Transacties in de
eerste helft van 2017



Buitenlandse kopers verkiezen 
Duitsland boven het Verenigd 
Koninkrijk
In ons vorige artikel, wat betrekking had op wereldwijde 
transacties, waren Britse ondernemingen nog de ‘goedkope’ 
favoriet. Ondanks de onzekerheid over de gevolgen van de 
Brexit, profiteerden veel kopers in 2016 van de flinke daling 
van de Britse pond. Met name Amerikaanse en Franse kopers 
(Publicis, Havas, Webedia en Netbooster) waren actief op 
de Britse markt. In 2017 zijn Britse bedrijven minder populair 
onder buitenlandse kopers. Deze verschuiving was nog niet 
zichtbaar in de tweede helft van 2016, waarin nog relatief veel 
transacties werden afgerond met een Britse target. 

In de eerste helft van 2016 was bij 39% van de internationale 
transacties een Britse target betrokken. Een jaar later is dit 
percentage gezakt naar 20%. Bij bijna de helft van deze 
transacties was een Amerikaanse koper betrokken. Een 
voorbeeld hiervan is digital agency Thinking Juice Ltd die 
door haar internationale krantenkring en Amerikaanse merken 
interessant bleek voor Sideshow Ltd, onderdeel van het 
Amerikaanse VideoEgg Inc. 

Daarentegen steeg het percentage internationale transacties 
met een Duitse target van 23% in de eerste helft van 2016 
naar 27% in dezelfde periode dit jaar. Zo nam begin dit jaar 
het Nederlandse digital agency Dept Holding B.V., welke een 
buy en build-strategie volgt gesteund door Waterland Private 
Equity, het Duitse performance-based online marketing bedrijf 
TA Trust Agents internet GmbH over. Het Franse digital agency 
Valtech SE, dat vorig jaar nog het Nederlandse eFocus 
overnam, versterkte ook haar aanwezigheid in Duitsland 
door de overnames van digital creatief bureau People 
Interactive en digital advertising bureau HS Digital GmbH. 
Verder nam WPP via haar dochteronderneming SYZYGY een 
meerderheidsbelang in digital agency Catbird Seat GmbH. 

Naast Duitse bedrijven waren ook Zweedse en Spaanse 
bedrijven populair onder buitenlandse kopers. Dentsu Aegis 
nam Outfox Intelligence AB over, een aanbieder van digital 
analytics en conversie optimalisatie. De Emakina Group 
nam het Zweedse Doe Blomberg Gottberg Aktiebolag over. 
En tot slot nam WPP via Wunderman het Spaanse The 
Cocktail Experience SL over, een aanbieder van digital brand 
transformation consultancy services. 

2016H1

2016H1

2017H1

2017H1

Cross-border 29%

Domestic 71%

Cross-border 36%

Domestic 64%

geografie targets
internationale transacties

geografie targets
internationale transacties Overig 27%

Nederland 4%

Frankrijk 4%

Spanje 9%

Zweden 9%

VK 20%

Duitsland 27%

Overig 6%

Nederland 19%

Frankrijk 10%

Spanje 0%

Zweden 3%

VK 39%

Duitsland 23%
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Frankrijk koploper 
binnenlandse fusies- en 
overnames, achterblijver in 
cross-border transacties
Het aantal transacties in de Franse digital agency,  
advertising en marketing services sector groeit dit jaar 
wederom. Het percentage transacties met een Franse target 
stijgt van 17% in de eerste helft van 2016 naar 19% in de 
eerste helft van 2017. Echter, het percentage internationale 
transacties halveert bijna van 10% in 2016 naar 4% in 2017. 

In 2016 werd data agency 55 SAS verkocht aan het 
Amerikaanse brand technology bedrijf You & Mr Jones Inc. 
Rakuten Marketing LLC versterkte haar online advertising 
capaciteiten met Next Performance SAS. In 2017 vergrootte 
het Belgische private equity en venture capital bedrijf 
Verlinvest SA (Siegco), haar belang in digital agency Valtech 
SA naar 50%. Veruit de meest spraakmakende binnenlandse 
transactie dit jaar was het meerderheidsaandeel dat werd 
verworven in Havas SA voor 2.3 miljard euro van de Bolloré 
Group door Vivendi SA. De Bolloré Group trekt overigens ook 
aan de touwtjes bij Vivendi, dus qua zeggenschap zal er niet 
heel veel veranderen.

Conclusies
We zien een sterke toename (+15%) in het aantal transacties 
in de Europese digital agency, advertising en marketing 
services sector. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt 
door een stijging in het aantal internationale transacties 
en toegenomen interesse vanuit financiële investeerders. 
Het cross-border deal percentage stijgt fors van 29% in de 
eerste helft van 2016 naar 36% een jaar later. Internationale 
kopers zijn wederom de grote advertising agencies, financiële 
investeerders, technologische bedrijven en professionele 
dienstverleners. De interesse vanuit financiële investeerders 
neemt onder andere toe doordat de sector meer volwassen 
en winstgevender wordt. Britse digitale bureaus zijn sinds dit 
jaar minder populair onder buitenlandse kopers. Met name 
Duitse, Zweedse en Spaanse digitale bureaus weten hiervan 
te profiteren. De Franse industrie is op stoom, maar is meer 
in zichzelf gekeerd. Tot slot, Nederlandse digitale bureaus 
groeien fors en weten te profiteren van de achterlopende 
digitale transformatie bij omringende landen. In 2017 hebben 
er nog betrekkelijk weinig internationale transacties met 
Nederlandse digitale bureaus plaatsgevonden. Een mogelijke 
reden kan zijn dat Nederlandse digitale bureaus druk bezig 
zijn om goede financiële resultaten te realiseren. Al kunnen we 
concluderen dat het beperkt aantal internationale transacties 
niets te maken heeft met de groei die de sector laat zien. 

Onze verwachting
De groeiverwachtingen voor Nederlandse digitale bureaus 
zijn positief, aldus branchevereniging Dutch Digital Agencies, 
met een verwachte winstgroei van 15% in 2017. Ruim 10% 
van de totale omzet van deze digitale bureaus wordt in het 
buitenland gerealiseerd. Nederlandse digitale bureaus worden 
steeds interessanter gevonden door dit internationale karakter. 
De verwachting is dat Nederlandse digitale bureaus verder 
weten te profiteren van een sterke positie en reputatie op 
het gebied van digitale transformatie. Buitenlandse kopers 
kloppen geregeld al op de deuren van deze Nederlandse 
bureaus. Wij verwachten dat Nederlandse digitale bureaus 
de komende maanden nog druk bezig zijn om het financiële 
jaar zo goed mogelijk af te sluiten. In 2018 zullen zij zich weer 
op het internationale fusie- en overname speelveld begeven. 
Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen om zelfstandig verder te 
groeien, autonoom of door middel van overnames. Daarbij 
kunnen zij zich laten bijstaan door financiële investeerders, die 
in toenemende mate interesse hebben in deze sector. Kortom, 
de verwachtingen voor de Nederlandse digital agency, 
advertising en marketing services sector zijn positief gestemd. 

Het onderzoek
Grant Thornton heeft onderzoek gedaan naar het aantal 
transacties in de Europese digital agency, advertising 
en marketing services sector, waarbij elke transactie 
individueel is beoordeeld. Er is gekeken naar bedrijven met 
als primaire industrie classificatie ‘Advertising’, ‘Internet 
Software & Services’ of ‘IT Consulting & Other Services’. 
Voor het onderzoek hebben we transacties met een 
aankondigingsdatum uit de eerste helft van 2017 vergeleken 
met dezelfde periode vorig jaar.

17%
Q1 van 2016

19%
Q1 van 2017



Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd 
(Grant Thornton International).

© Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. Alle rechten voorbehouden.

www.gt.nl

Zoekt u een internationale 
koper of bent u van plan te 
acquireren in het buitenland?
Grant Thornton is een wereldwijde accountancy-en 
adviesorganisatie. We hebben een zeer actief, grootschalig 
internationaal netwerk, waarmee wij optimale oplossingen 
kunnen bieden voor internationale transacties. 

Evert Everaarts
Manager
T +31 88 676 97 22
E evert.everaarts@nl.gt.com

Abel Spohr
Consultant
T +31 88 676 91 29
E abel.spohr@nl.gt.com

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust eens contact op.

Netherlands
9 offices
c. 600 staff
51 partners

Spain
10 offices
c. 500 staff
30 partners

Germany
11 offices
c. 800 staff
75 partners

Czech Republic
1 office
c. 55 staff
5 partners

Mainland Europe

Asia

Australia
5 offices
c. 1,000 staff
111 partners

China & HK
10 offices
c. 2,000
partnerand staff

India
8 offices
c. 1,000 staff
36 partners

South Africa
7 offices
c. 1,000 staff
76 partners

UK
27 offices
c. 4,000 staff
200 partners

Ireland
3 offices
c. 368 staff
28 partners

USA
51 offices
c. 5,500 staff
547 partners

Canada
137 offices
c. 4,000 staff
417 partners

Mexico
9 offices
c. 600 staff
35 partners

Saudi Arabia & UAE
4 offices
c. 140 staff
9 partners

France
24 offices
c. 1,200 staff
100 partners

Italy
4 offices
c. 250 staff
6 partners

Sweden
26 offices
c. 900 staff
128 partners

Poland
7 offices
c. 247 staff
18 partners


