
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Argos Wityu stoot Cohedron af na een succesvolle samenwerking 
 
De afgelopen drieënhalf jaar heeft Argos Wityu samen met het management het gezicht van 
het bedrijf veranderd door het versterken van de organisatie, een actieve buy-and-build-
strategie, een flinke investering in software en een complete herpositionering. 
 
 
Utrecht, 21 juni 2021 – Argos Wityu, een Europese onafhankelijke private-equitygroep, maakte 
vandaag de ondertekening bekend van de desinvestering van Cohedron, een dienstverlener voor 
gemeenten, aan House of HR, een toonaangevende Europese HR-dienstverlener. Cohedron wordt sinds 
2017 door Argos Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-fonds. 
 
In het kader van een MBI-transactie in 2017 investeerde Argos Wityu samen met Jeroen Ekkel en de 
rest van het managementteam in Cohedron. Sindsdien groeide de omzet met 125% tot € 132 miljoen 
en verdubbelde het aantal werknemers bijna tot 1800 mensen. De groeistrategie van het bedrijf was 
gericht op: 
 

• Autonome groei door het versterken van de organisatie – de interne organisatie behield zijn 
ondernemende aanpak ten aanzien van alle bedrijfsonderdelen en versterkte tegelijkertijd de 
ondersteunende functies waarmee het bedrijf zijn autonome groei kon versnellen. 

• Een actieve buy-and-build-strategie – 16 geleidelijke overnames stelden het bedrijf in staat om 
zijn dienstenaanbod uit te breiden en uit te groeien tot de toonaangevende dienstverlener voor 
gemeenten in Nederland.  

• Investeringen in software – Er is aanzienlijk geïnvesteerd in software op maat om de 
outsourcingsdiensten van het bedrijf een unieke positionering te geven. 

• Herpositionering – In 2020 onderging Cohedron een volledige herpositionering om hun 
herkenbaarheid als een volwaardige dienstverlener voor de publieke sector te vergroten. 

 
Jeroen Ekkel, CEO van Cohedron: “We kijken uit naar onze samenwerking met House of HR. De visie, 
expertise en ondernemende bedrijfscultuur passen perfect bij onze eigen cultuur en ambities. De 
integratie in de House of HR-groep stelt ons in staat om de volgende stap te zetten op weg naar meer 
groei in Nederland en daarbuiten en om onze groeiambities waar te maken. We blijven ons richten op 
technische innovatie, autonome groei en de kwaliteit van onze dienstverlening. Door onze krachten te 
bundelen versterken we onze positie en kunnen we de mensen en de maatschappij nog beter van dienst 
zijn. Dat is wat ons elke dag opnieuw drijft.” 
 
Maarten Meijssen, partner bij Argos Wityu: “Jeroen Ekkel en de teams van Cohedron hebben een 
geweldige prestatie neergezet met de enorme groei van de groep. Ze hebben de integratie van externe 
teams en bedrijven in goede banen geleid en zijn tegelijkertijd doorgegaan met het ontwikkelen van 
nieuwe diensten. We hebben er alle vertrouwen in dat de toekomst onder de hoede van House of HR 



 

 

Cohedron in staat zal stellen om zijn succesvolle expansie in Nederland en daarbuiten voort te zetten. 
We willen met name het managementteam bedanken voor de fijne en vruchtbare samenwerking en 
wensen hen alle goeds voor de komende jaren.” 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Gilles Mougenot, Maarten Meijssen en Roel van Ark 
 
Overzicht van de (verkoop) adviseurs:  
Fusies en overnames: Quore Capital 
Due diligence: Deloitte, KPMG, EY, EY HVG, Boncode 
Juridisch: Houthoff 
 
 
Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directeur Communicatie 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 

Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Marketing Manager 
dorine@cohedron.nl  
+31 (0 ) 6 2007 39 72 

 
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. Met ruim een miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring, heeft 
Argos Wityu 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 Wyzer, 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 tot 
het uitoefenen van invloed. 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. 



 

 

 


