
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Cohedron, een door Argos Wityu gesteund bedrijf, neemt Argonaut Advies en 
Zorg-Lokaal over. 
 
Met de overname van de twee labels verbetert Cohedron zijn positie als full-service provider 
op sociaal gebied voor de Nederlandse publieke sector. 
 
 
 
Utrecht, 14 oktober 2020 – Cohedron, full-service provider voor gemeenten in Nederland, neemt de 
sociaal-medische adviesdienst Argonaut Advies en de innovatieve zorgadministrateur Zorg-Lokaal over. 
Deze twee business units vormen samen Social Value Holdings BV. Argos steunt Cohedron, een 
belegging van het Argos VII-fonds, sinds 2017. 
 
Argonaut Advies is een landelijk opererend specialist met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van 
sociaal medisch advies. Argonaut Advies beschikt over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving 
op het gebied van inkomen, arbeid, inburgering, welzijn en participatie, en richt zich op lokale 
overheden en de private sector. 
 
Zorg-Lokaal helpt gemeenten om de administratie rondom toegekende zorg verantwoord uit te voeren 
Het bedrijf voorziet gemeenten en regio's van betrouwbare en relevante data voor stuur- en 
managementinformatie. De doelstelling is dat deze lokale overheden meer grip krijgen op hun budget 
voor maatschappelijke zorg, zodat ze de beschikbare middelen op een verantwoorde manier kunnen 
inzetten. 
 
Met deze overname versterkt Cohedron zijn positie op het gebied van sociaal-medische adviesdiensten 
en verwerft het expertise op het gebied van budget- en organisatiebeheer van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten. De voorspellende capaciteiten van Cohedron op zorggebied 
zullen hierdoor verbeteren, zodat het bedrijf zijn klanten kan voorzien van gegevensanalyses, machine 
learning en dashboards. 
 
Sinds Argos Wityu in 2017 aandeelhouder van Cohedron werd, heeft het bedrijf een actieve buy-and-
build strategie gevoerd met zeven overnames. De meest recente was die van Bureau Inkomens Beheer 
in september 2020. Cohedron genereert inmiddels een omzet van meer dan EUR 100 miljoen en heeft 
meer dan 1500 medewerkers in dienst. 
 
Jeroen Ekkel, CEO Cohedron: "We zijn er trots op de doorgewinterde professionals van Argonaut 
Advies en Zorg-Lokaal bij Cohedron te mogen verwelkomen. We hebben er alle vertrouwen in dat hun 
expertise ons in staat zal stellen nog beter in te spelen op de verwachtingen van onze klanten. Met deze 
overname kunnen we onze buy-and-build strategie verder concretiseren. Hiervoor worden we volledig 
gesteund door onze meerderheidsaandeelhouder Argos Wityu, die ons als ondernemende investeerder 



 

 

van zijn conceptuele input voorziet. We willen de sterke groei die Cohedron momenteel stapsgewijs 
doormaakt verder uitbouwen. Voortdurend innoveren, kwalitatief hoogwaardige diensten leveren en 
als partners samenwerken voor onze klanten, zijn onze uitgangspunten bij deze uitdaging." 
 
Johan van Triest, directeur Social Value Holdings BV: "Ik heb deze overname altijd beschouwd als een 
strategische en kwalitatieve stap vooruit. Hierdoor zijn we in staat onze klanten van een nog breder 
aanbod aan oplossingen en mogelijkheden te voorzien, en nog beter tegemoet te komen aan hun 
behoeften en eisen. Daarnaast hechten we er groot belang aan onze collega's een plezierige 
werkomgeving te bieden. Deze overname betekent dat zij deel gaan uitmaken van een groter geheel 
waarvan de waarden volledig aansluiten bij die van ons." 
 
Maarten Meijssen, partner Argos Wityu: "In de afgelopen drie jaar hebben we Jeroen Ekkel en zijn 
team gesteund bij de implementatie van de buy-and-build strategie van het bedrijf. De recente 
corporate rebranding weerspiegelt de sterke groei die Cohedron heeft gerealiseerd. Ons doel is de 
leidende positie van Cohedron als full-service provider op sociaal gebied voor de Nederlandse publieke 
sector te versterken. 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Maarten Meijssen en Roel Van Ark 
 
Lijst van adviseurs 
Juridisch: BOLT Advocaten (Bart Bendel, Louise de Gier, Rogier Dahmen, Régine de Wit) 
Fusies en overnames: Quore Capital (Chris Franken, Laurens de Ridder) 
IT: Boncode (Jeroen Meetsma, Jan Willem Klerkx) 
Financiële en fiscale zaken: Deloitte (Lennart Veldhuizen, Adriaan Beeftink) 
 
 
Contactpersoon Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directeur Communicatie 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 

Contactpersoon Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Marketing Manager 
dorine@cohedron.nl   
030-2193900 

 
Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
Argos Wityu is een onafhankelijke private-equity-groep met kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, 
Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds haar oprichting in 1989 heeft de groep in ruim 75 middelgrote 
ondernemingen geïnvesteerd, met een ondernemingswaarde tussen EUR 25 miljoen en EUR 200 
miljoen. De meerderheidsbelangen van de groep variëren van EUR 10 miljoen tot EUR 100 miljoen. Bij 
Argos Wityu staat de financiële hefboomwerking niet centraal: in het kader van de unieke 
investeringsstrategie van de groep wordt de EUR 1 miljard onder beheer ingezet voor de transformatie 
en groei van ondernemingen en worden er oplossingen aangedragen voor complexe bedrijfs- en 
aandeelhoudersvraagstukken. De ondernemende benadering van de groep kenmerkt zich door een 
nauwe relatie met de managementteams van de bedrijven en uitgebreide ondersteuning bij de 
implementatie van hun strategische plannen. 



 

 

 
Over Cohedron 
www.cohedron.com 
 
Eén holding, verschillende sterke bedrijven. Elk met zijn eigen expertise. Wij zijn Langhenkel-Talenter, 
Future Communication, Human Capital Group, PLANgroep en PLANgroep Financial Services samen. We 
werken onder het toezicht van Cohedron, een ambitieuze holdingmaatschappij die verbindt, vernieuwt 
en ondersteunt. De holding ontwikkelt veel zakelijke initiatieven en is in staat de groep te beïnvloeden. 
Samen zijn we Cohedron. 
Wat verbindt ons? De drive om een betekenisvolle impact te hebben op het leven en het succes van 
mensen, organisaties, bedrijven en de maatschappij. Dat is waar we voor staan en waarop we ons 
richten. 
Met ruim 1500 professionals en meer dan 30 jaar ervaring steunen en adviseren we overheden, non-
profitorganisaties en het bedrijfsleven. Cohedron is een full-service provider voor gemeenten, onder 
andere op het gebied van schuldverlichting en op ruimtelijk en sociaal gebied. En voor organisaties als 
partner in HR, communicatie, administratie en financiën. 
 
 

 


