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A look back  
Nederlandse marketing 
bedrijven steeds populairder 
onder buitenlandse kopers 

 

 

 

 

 
 



Terugblik 2016 en verwachting 2017 

Advertising & Marketing Services  

 

Deal volumes robuust, waarderingen 

stabiliseren 

Het aantal transacties in de Advertising & 

Marketing Services (AMS) sector is licht 

gedaald gebaseerd op transactie data van 

Mergermarket. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de afgelopen twee jaar 

uitzonderlijk goed waren. Het aantal deals 

wereldwijd is daarentegen wel gestegen ten 

opzichte van 2013, terwijl de totale waarde van 

de deals fors is gedaald. De markt lijkt meer 

volwassen te worden, wat terug te zien is in de 

waarderingsmultiples (bijv. EBITDA) die meer 

stabiliseren in de afgelopen drie jaar. Binnen 

Nederland is de dealflow de afgelopen vier jaar 

stabiel gebleven met ca. 18-22 deals per jaar, 

inachtnemend deals die bekend zijn in de 

databases Zephyr en Mergermarket (en dus 

enige schaal hebben).  

EBITDA multiple neemt licht af 

De ondernemingswaarde (Enterprise Value) in 

relatie tot netto-omzet stabiliseert naar 1,9 

maal de netto-omzet. Dit kan een indicatie zijn 

dat de markt meer volwassen is geworden. De 

EBITDA multiple in cross-border transacties 

daalt naar 10,3 maal de operationele winst; een 

indicatie dat de groei verwachtingen afnemen 

in de marketing industrie. Als we de 

strategische premies buiten beschouwing laten 

(ca. 28-35%), bevindt de EBITDA multiple 

zich in de bandbreedte 6.7 tot 7.5 maal 

operationele winst.  

Nederlandse marketing bedrijven 

steeds vaker verkocht aan 

buitenlandse koper 

Bijna de helft van alle wereldwijde media deals 

zijn cross-border (48%), na twee uitzonderlijke 

jaren in 2014/2015 (>50%). Nederlandse 

bedrijven worden steeds vaker internationaal 

op de markt weggezet. Het percentage cross-

border deals met Nederlandse targets is door 

de jaren heen flink toegenomen, van ca. 33% 

in 2013 naar 55% in 2016. Evert Everaarts, 

manager Mergers & Acquisitions bij  

Grant Thornton: “Ik verwacht dat deze trend 

in 2017 doorzet. Wij zien dat de grotere en 

middelgrote digital agencies met een  

internationaal, aantrekkelijk klantenbestand op  

interesse van buitenlandse kopers kunnen 

rekenen. Daarnaast worden specialistische, 

technologisch gedreven, ondernemingen 

opgekocht vanuit een buy-en-build 

perspectief.”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename kopers uit 

technologiesector en interesse van 

financiële investeerders  

Van de wereldwijde cross-border transacties 

werd 21 procent gedaan door een koper uit de 

technologiesector, een stabilisatie na een sterke 

stijging in 2014/2015. Deze kopers lijken ook 

bereid meer geld neer te leggen dan doorgaans 

in de markt (2,2 maal versus 1,9 maal de netto-

omzet). Technologische conglomeraten, zoals 

Cognizant en IBM, maar ook consultancy 

bedrijven zoals Accenture en Deloitte 

bevinden zich in toenemende mate in het 

digital marketing speelveld. De interesse vanuit 

financiële investeerders stijgt weer flink na een 

kleine dip in 2015.  

Bron: Mergermarket, domestic/cross-border, analyse door Grant Thornton  

Bron: Mergermarket, analyse door Grant Thornton  



Britse ondernemingen 'goedkope' 

favoriet 

Circa 18 procent van de wereldwijde cross-

border deals had betrekking op een Britse 

target onderneming (2015: 9 procent). 

Ondanks de onzekerheid omtrent de gevolgen 

van de Brexit, profiteerden veel kopers in 2016 

van de flinke daling van de Britse pond. Met 

name Franse kopers, zoals Publicis, Havas en 

Netbooster, en Amerikaanse kopers waren 

actief op de overnamemarkt van Britse 

marketing bedrijven. Het meest populair 

waren wederom marketing bedrijven uit de 

Verenigde Staten (34 procent), een forse 

stijging ten opzichte van 2015 (19 procent). 

Deze stijging is opvallend, aangezien het 

merendeel van de transacties werd gedaan 

door een Britse koper. Wel vonden de meeste 

transacties begin 2016 plaats, nog voor de 

uitslag van het EU referendum. Verder waren 

Franse en Aziatische kopers actief op 

Amerikaanse bodem.  

 

Historisch gezien zijn verder Canadese, 

Chinese, Australische, Duitse en Nederlandse 

marketing bedrijven populair. Nederland 

handhaaft een plek in de top 7 van overname 

targets, procentueel bijna gelijk aan vorig jaar 

(2015: 2,8 procent). Nederland staat bekend 

om haar uitstekende IT infrastructuur, gunstig 

belastingklimaat en goed ontwikkelde 

marketing sector met consumenten die open 

staan voor innovaties. Belangrijkste kopers bij 

Nederlandse cross-border deals komen met 

name uit Engeland, Verenigde Staten, 

Frankrijk en Duitsland. Kopers waren met 

name grote advertising agencies zoals Dentsu, 

Havas, WPP (via GroupM en Xaxis) en de 

IPG Mediabrands.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterke toename interesse in 

analytics, design/UX, mobile 

marketing en experiential marketing 

Uit onderzoek van AdMedia Partners blijkt dat 

er een toenemende interesse is voor marketing 

bedrijven die zich specialiseren in analytics, 

design/UX, mobile marketing en experience 

marketing. Met name analytics en mobile 

marketing bedrijven worden hoog 

gewaardeerd, aldus AdMedia Partners. Een 

goed voorbeeld is de recente overname van 

YDatalytics, een big data en analytics service 

provider door Antuit, gevestigd in Singapore. 

Binnen Nederland werd recent Studio 

Dumbar, een internationaal designbureau, 

onderdeel van de Dept Groep. 

 

   

 

Bron: AdMedia Partners, global survey 

Bron: Mergermarket, analyse door Grant Thornton 



 

 

Bedrijven sluiten zich aan bij 

een internationale partner om 

concurrentie het hoofd te 

kunnen bieden 

Abel Spohr, consultant Mergers & 

Acquisitions bij Grant Thornton: 

"Tijdens  een rondgang bij digital 

marketing bedrijven in Nederland 

hebben wij ervaren dat veel 

ondernemingen een hoge mate van 

concurrentie ervaren. Met name de 

middelgrote kantoren hebben moeite 

om de grotere opdrachten binnen te 

halen, met als mogelijk gevolg dat 

key-personeel overstapt naar de 

concurrent. Deze bedrijven kunnen 

groei realiseren door te fuseren, een 

financiële investeerder aan boord te 

halen of zelf kleinere overnames 

doen. Na het bereiken van enige 

omvang (omzet: >10mln. euro) 

behoort aansluiting bij een 

internationale partner tot de 

mogelijkheden." In Nederland 

hebben Oxyma en TamTam een 

financiële investeerder aan boord 

gehaald, waar Mirabeau, Lemz en 

Efocus zich hebben aangesloten bij 

een internationale partner.  

2017: Overnames door grote 

strategische kopers en buy-

build digital agencies, 

consolidatie zet door 

Grote strategische kopers, zoals IBM 

en Accenture, versterken zich in 2017 

met digital marketing diensten. Het 

jaar 2016 werd gekenmerkt door een 

groot aantal transacties waarbij niet-

marketing bedrijven (bijvoorbeeld. 

technologie) zich versterkten met 

digital marketing diensten. Zo nam 

Cognizant Technologies het 

Nederlandse Mirabeau over en 

versterkte IBM zich in verschillende 

landen met marketingdiensten. Evert 

Everaarts: "Ik verwacht dat deze 

trend zich sterk doorzet in 2017. 

Bedrijven willen hun klantenservice/ 

customer experience via meerdere 

digitale kanalen uitbouwen en 

verbeteren (web, mobile, social, 

analytics) om klanten te binden. Dit 

ter voorkoming van een overstap 

naar de concurrent, iets dat voor 

klanten steeds makkelijker wordt 

gemaakt. Ook de meer traditionele 

sectoren, zoals automotive, focussen 

zich in toenemende mate op digital 

marketing om klanten te binden of 

voor zich te winnen." 

 

Evert Everaarts vervolgt: "Daarnaast 

verwacht ik dat buy-build digital 

agencies, gesteund door financiële 

investeerders, net als vorig jaar in 

2017 weer op overname pad gaan. 

Marketing bedrijven zijn steeds meer 

technologisch ingesteld, worden 

hierdoor schaalbaar en steeds 

efficiënter. Hierdoor kunnen ook 

hogere marges worden behaald, wat 

aantrekkelijk is voor financiële 

investeerders. In Nederland zijn 

bedrijven als de Oxyma Groep 

(gesteund door Nordian Capital) en 

de Dept Groep (gesteund door 

Waterland) goede voorbeelden 

hiervan. Dit soort  ondernemingen 

zullen ook in 2017 weer actief zijn in 

de Nederlandse en internationale 

fusie- en overname markt."  

 

Tot slot, "Niet alles is rozengeur en 

maneschijn", zegt Abel Spohr: "Er 

vinden ook fusies en overnames 

plaats die niet uit luxe zijn. Er is een 

hoge mate van concurrentie, waarbij 

het onderscheidend vermogen niet 

altijd even zichtbaar is. Bedrijven 

concurreren met een groot aantal 

concurrenten voor de mooie 

opdrachten, die tevens noodzakelijk 

zijn om key-personeel te behouden. 

Door middel van fusies of 

overnames kunnen bedrijven op 

grotere schaal acteren, specialismen 

binnenhalen en een mooi 

internationaal klantenbestand 

opbouwen. Zo kunnen zij hun key-

personeel behouden en in toekomst 

wellicht een mooie exit realiseren 

door zich aansluiten bij een grote, 

respectabele internationale digital 

agency of worden overgenomen door 

een grote technologische 

onderneming."

Nederland in top 7 AMS  

overname targets  
Britse en Amerikaanse 

bedrijven actieve kopers  

Bron: Mergermarket, analyse door Grant Thornton 



Uitdagingen voor de digital marketeer 

 

Marketeers zijn nog steeds bezig met data collectie, 
gebrek aan big data strategie en technische skills 
Data-driven marketing is de industrie standaard. Echter 
veel marketeers zijn nog bezig met datacollectie en 
interpretatie. Als het gaat om data implementatie en 
verdere toepassingen ervan, missen nog een groot 
aantal marketeers de ervaring op functioneel en 
operationeel niveau. Toekomstige marketing tools zijn 
meer zelfvoorzienend met automated data analysis en 
implementatie, maar toch moet de marketeer in 2017 
een grote stap maken om de toepassing ervan te 
begrijpen. Volgens onderzoek gepubliceerd door 
eMarketeer, zijn de voornaamste oorzaken een gebrek 
aan digitale strategie, onvoldoende technische skills, 
onvoldoende begrip door het management en teveel 
verschillende prioriteiten.  
Bron: eMarketeer, Marketeers try to make sense of Big 
Data, Survey DNV GL/GfK Eurisko, April 2016 
 
 
 
Overvloed aan niet-geïntegreerde marketing tools 
Er is de afgelopen jaren een overvloed aan marketing 
tools op de markt. Volgens onderzoek van AOL gebruikt 
meer dan 50 procent van de marketeers tussen de 5 en 
10 technologie platforms en meer dan 30 procent 
tussen de 11 en 16 platforms. Deze verschillende 
technologieën zijn vaak lastig te begrijpen en kunnen 
moeilijk met elkaar worden geïntegreerd. De customer 
journey wordt steeds complexer, met meer beschikbare 
data en touchpoints. Marketeers hebben moeite om alle 
tools efficiënt in te zetten, zonder dat dit teveel geld en 
tijd kost. Daarnaast is het voor veel marketeers 
überhaupt een uitdaging om de juiste marketing 
technologie voor de bedrijfsspecifieke behoeftes te 
vinden. 
*2 Bron: 5 Big Challenges Digital Marketeers Faced in 
2016, Simon Grabowski, December 2016 
 
 

 

Hoge mate van concurrentie bij mogelijke 
opdrachten, middelgrote bedrijven missen de 
slagkracht 
Het onderscheidend vermogen bij digital marketing 
bedrijven is niet altijd duidelijk, met als gevolg dat de 
drempel om over te stappen naar een concurrent laag 
is. De bedrijven die grotere internationale klanten weten 
te binden voor langere tijd spelen zich automatisch in de 
kijker bij (internationale) kopers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Genereren van leads & traffic, produceren van 
relevante (internationale) content 
Het produceren van relevante content en het genereren 
van leads en traffic zijn nog steeds een van de grootste 
uitdagingen van de marketeer. Het media gedrag 
verschuift enorm, zoals naar mobiel en niet-lineair tv 
kijken (bijvoorbeeld Netflix). Hierdoor is  het lastiger 
geworden om de doelgroep te bereiken  en voldoende 
content aan te bieden die consumenten relevant vinden 
en eenvoudig ter beschikking hebben. Daarnaast wordt 
content creatie voor internationaal publiek ook genoemd 
als grote uitdaging (23 procent). 
Bron: State of Inbound, HubSpot 
 
 
Het veiligstellen van voldoende budget en het 
bewijzen van ROI van marketing activiteiten 
Voor veel marketeers is het veiligstellen van budget nog 
steeds een grote uitdaging. Volgens onderzoek van 
HubSpot was dit de op één na grootste uitdaging in de 
jaren 2013-2015. In 2016 stond het realiseren van 
voldoende budget op de derde plek van grootste 
uitdagingen van de marketeer, aldus 28 procent van de 
respondenten op de marktsurvey van HubSpot.  
 
Hiermee samen hangt de op één na grootste uitdaging 
van vorig jaar: het bewijzen van de ROI  (Return On 
Investment) van de bestaande marketing activiteiten. 
Maar liefst 43 procent worstelt met het meten van de 
ROI van marketing activiteiten. Het blijkt nog altijd een 
grote uitdaging om de effectiviteit van iedere 
afzonderlijke marketing campagne/content te begrijpen. 
Het vaststellen van de ROI gaat vaak hand in hand met 
het beargumenteren van het budget. Geen ROI 
tracking, geen aantoonbare ROI, betekent geen tot 
onvoldoende budget.   
Bron: State of Inbound, HubSpot 
 
 
Net als technologische bedrijven hebben 
marketeers het moeilijk om top talent in te lijven en 
met name te behouden 
Met de aantrekkende economie, gaat de strijd om top 
talent in 2017 door. Marketing bedrijven worden steeds 
meer technologisch en data gedreven, dus is er een 
grotere vraag naar werknemers met een technologische 
achtergrond en ervaring. Volgens het  CBS was het 
tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel in 2016 zelfs 17 
procent. Er is met name krapte aan de 
ontwikkelaarskant. 
Bron: Financieel Dagblad, Steeds groter tekort  aan 
gekwalificeerd personeel 
 
 

  



Zoekt u een internationale koper? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

UK 
27 offices 
c. 4,000 staff 
200 partners 
 
Ireland 
3 offices 
c. 368 staff 
28 partners 

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

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

Asia 
 
Australia 
5 offices 
c. 1,000 staff 
111 partners 
 
China & HK 

10 offices 
c. 2,000 partners and 
staff 
 
India 
8 offices 
c. 1,000 staff 
36 partners 

 
 
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 
 
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 
 
 
 
 
 

 
Mainland Europe 
 
 

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

Contact 
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. 

 
 
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. 
 

 

 



 

2016 

Selectie transacties  

 

 

 

Koper Land Transactie Target Beschrijving 

WPP GB Overname Eperium Digitial- and eCommerce consultancy 

CRM Partners Group NL Overname BrightONE IT Services BV Social customer service and 
engagement 

Cognizant Technology Solutions VS Overname Mirabeau BV Digital marketing services 

Havas SA FR Overname Lemz BV Advertising agency 

Bloomreach Inc VS Overname Hippo BV Online digital content management 
platform operator 

Antuit Holdings Pte Ltd SG Overname YDatalytics Holding BV Supply chain and organizational data 
analytics services  

MAPP NL Fusie Digital Power Online customer engagement 

NGData NV BE Overname Rednun BV Personalised video creation software 
developer 

PostNL NV NL Overname SearchResult BV / Yourzine Online strategy marketing consulting 
services (SEO) 

Tam Tam BV / Dept Group NL Overname Studio Dumbar Design agency 

XRC services Group BV NL Overname Boys With Brains BV Marketing consultancy services 

The Valley - Management NL MBO The Valley Digital marketing services 

Accenture plc IER Overname Mobgent Digital services and marketing agency 

Valtech SA FR Overname Efocus, Strategy & Webdesign BV Digital marketing consultancy services 

Oxyma Group BV NL Overname Your Social BV  Social media marketing services 

Tam Tam BV / Dept Group NL Overname Second Degree BV Social media marketing services 

Digital Agency Group NL Overname RVLNT Marketing Communication services 

Oxyma Group BV NL Overname Oogst Digital marketing performance  

Tam Tam BV / Dept Group NL Overname A Friend of Mine BV Social media marketing services 

Nielsen Holdings plc GB Overname PointLogic Holding BV Marketing software and analytics 
developer  

Dentsu Mcgarry Bowen LLC VS Overname Achtung BV Advertising agency 

De Telefoongids Holding BV NL Overname DR3 BV Marketing database operator 

Ernst & Young Nederland LLP GB Overname Intelligence in Information BV Business predictive analytics 
consultancy services 

Accenture plc IE Overname CRMWaypoint BV Online sales and marketing cloud 
platform operator 


