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Argos Wityu benoemt nieuw managementteam IJssel Technologie 
 
Volgend op de eind vorig jaar afgeronde overname van IJssel Technologie, een Nederlandse 
industriële onderhoudsspecialist, heeft Argos Wityu Bas Ambachtsheer benoemd tot CEO en Chris 
van Overbeeke tot CFO. Argos Wityu wil de solide marktpositie van het bedrijf versterken door 
middel van het versneld opvoeren van commerciële inspanningen, het stimuleren van innovatie, het 
bijdragen aan de energietransitie en het uitrollen van een duidelijke overnamestrategie. 
 
Bas Ambachtsheer was hiervoor CTO van Colliers, de aan de Nasdaq genoteerde dienstverlener op het 
gebeid van vastgoedbeleggingen. Daar was hij verantwoordelijk voor de verdere digitalisering van de 
bedrijfsactiviteiten, met de nadruk op het vastgoedbeheer van smart buildings. Als technicus met een 
sterk commercieel profiel brengt Bas met zijn toetreding tot IJssel Technologie twintig jaar ervaring met 
zich mee. Hij vervulde uiteenlopende operationele en leidinggevende functies op het gebied van 
onderhoud en industriële diensten (Stork Fokker, Engie-Equans en Croonwolter&Dros-TBI). Bas is 
bedreven in het omvormen van organisaties en teams tot succesvolle en innovatieve bedrijven. Hij is 
een leidinggevende met visie en uitgebreide ervaring als het gaat om het verbeteren van de omzet, het 
ontwikkelen van waardevolle klantproposities, innovatie en digitalisering. Zijn staat van dienst op het 
gebied van innovatie en duurzame energieoplossingen voor industriële bedrijven is van grote waarde 
voor de verdere groei van IJssel Technologie.  
 
Chris van Overbeeke is een ervaren CFO, die deze functie tot voor kort nog vervulde binnen Cohedron, 
gedurende de periode dat Argos Wityu (2017-2021) en vervolgens House of HR (2021-2022) de 
aandeelhouders waren van deze Nederlandse dienstverlener. De afgelopen 30 jaar werkte Chris, na 15 
jaar in dienst te zijn geweest bij EY, als zelfstandig adviseur en (interim) CFO binnen uiteenlopende 
sectoren. Zo was hij onder meer CFO van TIE Kinetix, een aan Euronext genoteerd IT-bedrijf, en ID&T, 
‘s werelds grootste entertainmentbedrijf op het gebied van dance-evenementen. 
 
Richard Reis, Partner bij Argos Wityu, zegt: “We zijn zeer verheugd dat het transitieplan voor het 
management heeft geresulteerd in de benoeming van Bas Ambachtsheer en Chris van Overbeeke. De 
ervaring van Bas en zijn diepgaande inzicht in de bedrijfsvoering van IJssel zullen hem goed van pas 
komen om de groei van deze marktleider in een steeds groter wordende sector verder te voort te 
zetten. Met Chris daar nog bij, zijn we ervan overtuigd dat we het juiste nieuwe managementteam 
hebben gevonden om de nieuwe strategie te implementeren.”  
 
Bas Ambachtsheer voegt daaraan toe: “Ik ben vereerd met deze nieuwe aanstelling en kijk ernaar uit 
om deel uit te gaan maken van IJssels enthousiaste team en medewerkers. Zij hebben van het bedrijf 
een koploper op de Nederlandse markt voor industrieel onderhoud gemaakt. IJssel heeft een 
uitstekende positie verworven en het bedrijf beschikt over een s basis om ons ambitieuze strategische 
plan te lanceren en te verwezenlijken.” 
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Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de 
groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt. 
 
De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 
bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en 
Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 
miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën: 

- Het Mid-Market Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen 
groeien. 

- Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door 
bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’. 

 
Over IJssel Technologie 
www.ijssel.com  
IJssel is een toonaangevende Nederlandse leverancier van (voorspellend) onderhoud, en ingenieurs-, 
installatie- en (productie)optimalisatiediensten voor industriële klanten en is betrokken bij een groot 
gedeelte van de industriële waardeketen. Via ruim 400 medewerkers biedt zij haar diensten aan via 
zeven locaties in Nederland, zowel als professionele dienstverlener alsook als externe technische 
dienst. 

 


