
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Cohedron, ondersteund door Argos Wityu, neemt Newpublic over 
 
Met deze overname versterkt Cohedron zijn positie als full-service provider voor gemeenten 
en als leverancier van diensten op het gebied van outsourcing, detachering en consultancy. 
 
 
Utrecht, 4 mei 2021 – Cohedron, full-service provider voor gemeenten in het sociale domein, neemt 
Newpublic over. Newpublic is specialist in het werven van jong talent. Cohedron wordt sinds 2017 door 
Argos Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-fonds. 
 
Newpublic draagt bij aan de ontwikkeling van een moderne overheid door jong, hoogopgeleid talent 
verder op te leiden tot professional binnen provinciale en gemeentelijke overheidsorganisaties in heel 
Nederland. Newpublic werft, selecteert en traint de ambtenaren van de toekomst: jonge talent dat 
leergierig, ondernemend en resultaatgericht is; professionals die in staat zijn om veranderingen in gang 
te zetten en die alles in huis hebben om het verschil te maken. Newpublic zal daarbij intensief 
samenwerken met Langhenkel-Talenter, een andere entiteit van Cohedron, om de beschikbaarheid van 
gespecialiseerd talent te vergroten. 
 
Sinds Argos Wityu in 2017 aandeelhouder van Cohedron werd, voert Cohedron een actieve buy-and-
build-strategie en is Oreon alweer de veertiende acquisitie. Cohedron genereert nu een omzet van 
meer dan € 120 miljoen en heeft ruim 1800 mensen in dienst. 
 
Jeroen Ekkel, CEO van Cohedron: “Newpublic is een waardevolle toevoeging aan onze groep en draagt 
bij aan ons doel om gemeenten optimaal te bedienen op het gebied van outsourcing, detachering en 
consultancy. Investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening is een belangrijke pijler van onze 
strategie en deze overname past daar perfect bij. Door nauw samen te werken met Langhenkel-
Talenter kunnen we ons aanbod van hoogopgeleide professionals uitbreiden en inzetten in de 
specialistische vakgebieden waarin Langhenkel-Talenter actief is. Met de ambtenaren van morgen 
kunnen we veranderingen in gang zetten en samen echt het verschil maken.” 
 
Tiemen Storm, partner bij Newpublic: “We zijn blij met onze toetreding tot Cohedron en kijken in het 
bijzonder uit naar de samenwerking met Langhenkel-Talenter. Uit onze eerste gesprekken kwam direct 
naar voren dat beide organisaties dezelfde doelen nastreven. We delen de drive om overheidsinstanties 
te helpen bij hun innovatie en de voortdurende ontwikkeling van hun medewerkers. We kijken ernaar 
uit om samen te innoveren en nieuwe traineeships te ontwikkelen.” 
 
Maarten Meijssen, partner bij Argos Wityu: “Met onze voortdurende steun voert Cohedron de 
afgelopen jaren een actieve buy-and-build-strategie. Ons doel is om de leidende positie van Cohedron 
verder te consolideren en gemeenten te helpen met het verbeteren van hun dienstverlening op het 
gebied van outsourcing, detachering en consultancy.” 
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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: Deloitte 
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Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
Argos Wityu is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. 
Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op 
complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de 
managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en kan per transactie 
10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, 
en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
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, 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. 

 


