Persbericht
Cohedron, ondersteund door Argos Wityu, neemt Even Werkt! over
Met de overname vergroot Cohedron zijn positie als full-service provider voor gemeenten
met meer expertise en adviesmogelijkheden voor hun transitie naar een professionele en
innovatieve dienstverlening.
Utrecht, 15 april 2021 – Cohedron, full-service provider voor gemeenten in het sociale domein, neemt
Even Werkt! over. Even Werkt! is dé specialist in publiekszaken. Cohedron wordt sinds 2017 door Argos
Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-fonds.
Even Werkt! ondersteunt, stimuleert en adviseert gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van
hun dienstverlening en levert hiervoor de juiste mensen en kennis. Daarnaast ondersteunt het bedrijf
de implementatie van deze ontwikkeling, de bijkomende processen en richten ze zich op het versterken
van de aanwezige kennis en vaardigheden. Naast het bieden van opleidingen via hun eigen academie
biedt Even Werkt! coachingstrajecten en trainingen op maat.
Sinds Argos Wityu in 2017 aandeelhouder van Cohedron werd, voert Cohedron een actieve buy-andbuild-strategie en is Even Werkt! alweer de elfde acquisitie. Cohedron genereert nu een omzet van
meer dan € 120 miljoen en heeft ruim 1800 mensen in dienst.
Jeroen Ekkel, CEO van Cohedron: “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Even Werkt!, de nummer
één in de markt op het gebied van publiekszaken binnen gemeenten. Het in huis halen van hun
expertise draagt bij aan ons doel om gemeenten optimaal te kunnen bedienen op het gebied van
outsourcing, detachering en consultancy. Door Even Werkt! intensief te laten samenwerken met
Langhenkel-Talenter verbreden we ons dienstenportfolio richting gemeenten. Cohedron zal daarmee
een nog waardevollere toevoeging voor onze klanten zijn.”
Herwin Zwijgers, Directeur van Even Werkt!: “Ik ben trots, de overname van Even Werkt! door
Cohedron geeft ons team de vleugels die het verdient. De toevoeging van Even Werkt! aan Cohedron
verbetert de doorgroeimogelijkheden voor alle medewerkers, verbreedt het aanbod aan klanten en
zorgt ervoor dat ook de Even Werkt! Academie haar programma verder kan ontwikkelen en
uitbouwen.”
Maarten Meijssen, partner bij Argos Wityu: “De afgelopen jaren hebben we Cohedron ondersteund
bij het implementeren van de actieve buy-and-build-strategie van het bedrijf. 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: Gilles Mougenot, Maarten Meijssen en Roel van Ark
Lijst van adviseurs
Juridisch: BOLT Advocaten (Bart Bendel, Louise de Gier, Régine de Wit)
Fusies en overnames: Quore Capital (Chris Franken, Laurens de Ridder)
Due Diligence Specialist (Ron Numan)
Argos Wityu
Coralie Cornet
Directeur Communicatie
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63

Cohedron
Dorine Kuitenbrouwer
Marketingmanager
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 25 en 200 miljoen euro. De
meerderheidsbelangen van de groep variëren 10 tot 100 miljoen euro. Bij Argos Wityu staat de
financiële hefboomwerking niet centraal: in het kader van de unieke investeringsstrategie van de groep
wordt de 1 miljard euro 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 wordt gekenmerkt 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, Argonaut, Zorg-Lokaal, PLANgroep en PLANgroep
Financiële 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 1800 professionals en meer dan 30 jaar ervaring steunen en adviseren we overheden, nonprofitorganisaties 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.

