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Fusie- en
overnamegolf in
de MSP-markt

Zó ga je daar als MSP’er
slim mee om, of je nu
wilt fuseren, overnemen
óf óvergenomen wilt
worden
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Introductie:
dit is er aan de hand
De marktomstandigheden in de wereld van IT veranderen in
razend tempo. En dan specifiek voor de MSP’er. Het werk wordt
vanwege verschillende redenen steeds complexer: dat vraagt om
schaalvergroting. En dús om het maken van soms lastige keuzes.
Overnamejacht is geopend
Voor het gros van de kleinschalige MSP’ers is het, als gevolg van
deze veranderde marktomstandigheden, geen optie meer om
zelfstandig te blijven. Financiers in de markt noemen een jaaromzet
van zo’n 50 miljoen euro als het toekomstige minimum om überhaupt
bestaansrecht te garanderen.
Dit leidt ertoe dat veel automatiseerders op overnamejacht zijn. Of
zich, als mogelijke kandidaat, beschikbaar stellen voor overname.

Fuseren, overnemen of handhaven?
In dit whitepaper lees je de belangrijkste ins en outs rondom deze
ontwikkelingen van fusie en overname. En van handhaven. Want met
het juiste platform kan dit ook een mooie optie zijn. Als MSP’er kun je
namelijk ook floreren door meer marge te behalen en minder kosten
te maken. Allemaal door inzet van de juiste tools. Je leest er alles
over in ons whitepaper. Mét praktische tips om als vooruitstrevende
MSP’er zelf proactief met dit vraagstuk aan de slag te gaan.
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Het probleem:
hierom verandert de markt
De belangrijkste 4 redenen voor de veranderde marktomstandigheden zijn:

1

2

3

4

De toenemende

De noodzaak tot

De enorme

De gestegen

complexiteit

automatisering

personeelstekorten

cybercriminaliteit

We lichten het puntsgewijs toe:

1. Toenemende complexiteit
De inhoud van het werk is complexer geworden. Er zijn meer taken die continu om
aandacht vragen. Waar de medewerker in het verleden een laptop met wat software
een virusscanner en slimme firewall had, is dat nu wel anders. Het blijvend werken op
afstand en anytime, anyplace, anywhere in kunnen loggen zijn de norm geworden. Maar
ook klanten zélf stellen steeds hogere eisen waardoor specialistische kennis vereist is.
Tel daar de uitdagingen rondom alleen al de aandacht voor privacy en veiligheid van
data, AVG-compliance en de overstap van on premise naar de cloud bij op, en het is een
duidelijk verhaal. Kleinere automatiseerders kunnen, zowel qua inhoud als qua te behalen
rendement, nauwelijks nog mee in deze transitie in de markt.

Fusie- en overnamegolf in de MSP-markt

4

2. Noodzaak tot automatisering
Mede door de voortdurende aandacht die allerlei taken vragen is de noodzaak tot
automatisering enorm. Het gaat niet meer alleen om Word of Excel. Integendeel, dat zijn
details. Denk aan thema’s als toegang, governance en security. Klanten vragen jou om de
béste oplossing. Men wil dat je alles levert, ook hardware, wifi, het netwerk, telefonie of
de tag om binnen te komen bijvoorbeeld. One stop shop is het devies. Er is zoveel meer
op je bord komen te liggen dus je moet wel automatiseren. Alles is anders geworden,
er zijn veel verschillende ballen hoog te houden. Het goede nieuws: een groot aantal
taken in dit werkveld lenen zich prima voor automatisering. Het uitdagende nieuws:
automatiseren is alleen rendabel als dit voor een flink aantal werkplekken tegelijkertijd
gebeurt.

3. Enorme personeelstekorten
De krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen in de IT-sector een probleem. Sectoren
als de zorg, de bouw, de horeca, het onderwijs: allemaal worden ze geraakt door
de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit jaar waren er voor het eerst in
de geschiedenis meer vacatures dan werkzoekenden. Feit is dat veel IT-bedrijven
de voordelen van schaalvergroting zien: hoe groter een organisatie, hoe meer
doorgroeimogelijkheden voor de collega’s binnen het bedrijf. En dús hoe aantrekkelijker
voor de kwalitatieve IT-specialisten in de markt om te solliciteren. Al geldt dat niet altijd,
in sommige gevallen ben je in een dergelijke grote organisatie sneller een nummer.
Kiezen voor een kleinere organisatie die alles goed voor elkaar heeft, bijvoorbeeld door
een lekkere werksfeer en veel persoonlijke aandacht, is ook populair. En ook dan is inzet
van een goed platform noodzaak. Anders red je het niet als MSP’er anno nu. Simpel.
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4. Cybercriminaliteit gestegen
Met de overgang van werken via een server naar werken in de cloud, neemt ook het
aantal cyberaanvallen toe. Het beveiligen van privacygevoelige data is belangrijker dan
ooit. Net als het altijd en overal hebben van toegang tot deze data. Het is dus logisch
dat de vraag naar goede IT-specialisten toeneemt. Maar zoals gezegd: die zijn moeilijk
te vinden. Daarnaast vragen de gerichte en helaas steeds slimmere hackaanvallen om
uiterst goede beveiliging van een IT-bedrijf met slagkracht. Als kleine MSP’er op de hoek
is het bijna niet meer op te nemen tegen dit soort intelligente hackaanvallen.
Kijkend naar bovenstaande uiteenzetting kan het bijna niet anders dan dat je bijna als
vanzelf de juiste conclusie trekt. Wat ga je doen als MSP’er: passief toekijken of actief
meedoen?

Fusie- en overnamegolf in de MSP-markt

6

De keuzes:
overnemen, fuseren
of handhaven
De huidige trend leidt tot schaalvergroting of tot het veel
efficiënter inrichten van je processen. Niets doen is als MSP’er
dus geen optie. Je zult onderbouwde keuzes moeten maken:
fuseren, overnemen of je eigen koers blijven varen door je klanten
te helpen met goede tooling.
Als kleine MSP’er wordt het, tussen de giganten, steeds moeilijker om mee te kunnen.
Niet alleen zijn er uitdagingen rondom de uptime van bedrijfskritische applicaties, de
AVG, cyberveiligheid en rapportages, ook de grote investeringen die hiermee gepaard
gaan, zijn nauwelijks op te brengen voor een dergelijke partij. Aansluiten bij een grotere
MSP’er is het devies: dan kan ook de kleinere partij blijven profiteren van groei en
ontwikkeling.

Investeerders staan in de rij
Positief is dat investeerders in de rij staan om deze schaalvergroting te financieren.
Dat heeft vooral te maken met de stabiele inkomstenstroom die het beheren van
werkplekken oplevert. Dát is interessant voor investeerders die veelal uit de hoek van
private equity komen.
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Een aantal private equity investeerders in de markt, weergegeven in willekeurige
volgorde:


Quadrum Capital



MKB Fonds



Main Capital



Holland Capital



Vortex Capital Partners



Waterland



Apex Partners



Total Specific Hosting

Pak het momentum
Dat er gekozen moet worden tussen zelfstandig blijven of aansluiten bij een
toonaangevende partij is evident.
Maar hoe bereid je jouw bedrijf voor op een fusie of overname van een target? En wat
kun je zélf doen om ervoor te zorgen dat jij relevant bent als target dat beschikbaar is
voor fusie of overname?
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Wat is je IT-bedrijf waard?
Normaliter brengt een MSP’er ergens tussen de 1,2 keer de omzet en 6 keer de
winst voor belasting en afschrijving op, EBITDA genoemd (Bron: Service Leadership
Incorporated) Het zijn met name de platformbedrijven die door professionele
investeerders interessant gevonden worden. Naast het gegeven dat de typische
platformbedrijven vaak een behoorlijk omzet en bijbehorende EBITDA hebben, zijn ze
goed inzetbaar voor het oprollen van meerdere kleinere bedrijven. Het meest gewild
zijn de IT-bedrijven die hun processen sterk gestandaardiseerd ingericht hebben en
maximale omzet genereren tegen de maximaal haalbare marge. Aan de andere kant zijn
bedrijven die het nog wat minder op orde hebben, bijvoorbeeld op het gebied van due
dilligence, ook interessant voor sommige investeerders. Daar liggen kansen om, doordat
er veel ervaring is bij de investerende partij, met minimale inzet een florerende MSP’er
op te tuigen die snel in waarde toeneemt.

‘Ydentic is een hygiënefactor voor je bedrijf. Wanneer je ons platform
gebruikt dan werk je als IT-organisatie vanuit een degelijke visie die
gaat over standaardiseren. Met de tooling van Ydentic ben je in control.
En dat geldt ook voor het gebruik van andere goede platformen in de
markt: uit onderzoek blijkt dat als je gestandaardiseerd bent, je bedrijf
meer waard is. Kortom, hoe meer gestandaardiseerd je bent en hoe
beter je huis op orde is hoe beter je EBITDA.
Ook in de huidige markt waarin veel overnames plaatsvinden, is er
ruimte voor een MSP’er die als stabiele factor zijn eigen koers vaart.
Overname zorgt immers ook voor onrust. Bij je klanten en bij je
collega’s. Zelfstandig doorgaan en actief inzetten op slimme tooling om
processen te standaardiseren en kosten te verlagen kan ook een meer
dan prima optie zijn.’
— Jorn Wittendorp, oprichter Ydentic
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Van toonaangevend
Microsoft MSP tot
facilitator van innovatie
Het platform van Ydentic is een innovatief middel. Ook om de
MSP van nu te helpen met de voorbereiding op een fusie of op het
overnemen van een andere MSP. Aan de andere kant helpt het
platform je om relevant te zijn als target. Mocht dat, vanwege je
kwalitatieve maar kleinschalige karakter, je wens zijn.
“De moderne Managed Service Provider voegt waarde toe in de werkprocessen van klanten.” Met deze
ogenschijnlijk simpele gedachte werd Ydentic in 2017 opgericht. Het kernteam, dat onder aanvoering
van oprichter Jorn Wittendorp al snel op volle sterkte is, heeft op dat moment al 2 succesvolle service
providers opgericht, opgebouwd en verkocht. Voor hen is het daarom overduidelijk; zodra de MSP-markt
verzadigd begint te raken, wordt hier het kaf van het koren gescheiden.

Waardecreatie in de werkprocessen van klanten
Voor jij je als MSP kan richten op de processen van jouw klant en je interessant bent in de huidige markt,
moet eerst de basis perfect geregeld zijn. Het dagelijkse beheer van systemen en gebruikers moet als
vanzelf gaan. Klanten, en ook de andere voor jou belangrijke partijen in het kader van fusie of overname,
moeten voelen dat aan alles is gedacht. Men moet blind kunnen vertrouwen op de processen die jij ze
aanmeet en tegelijkertijd volledige controle ervaren. Pas dan ben jij in staat je te richten op waar het echt
om gaat; waardecreatie in de werkprocessen van de klant.
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Ydentic biedt solide fundament (interessant voor
investeerders)
Ydentic faciliteert de moderne MSP in het creëren van een solide fundament van haar dienstverlening.
Onze slimme software staat garant voor optimale processen die wij in samenwerking met onze
partners hebben geperfectioneerd. Daarbij zijn alle dagelijkse beheertaken geheel, of vrijwel geheel,
geautomatiseerd. En hoewel Ydentic de verschillen tussen lokale, hybride en Azure tenants omarmt, zorgt
het platform en haar intuïtieve interface ervoor dat de eindgebruiker nooit met deze verschillen te maken
hoeft te hebben.

De praktijkverhalen
Zo stellen wij tientallen toonaangevende Microsoft MSP’s, zoals Wortell, Dustin, Arcus IT Group, hallo,,
IT-Synergy en vele anderen, in staat te excelleren in waar het écht om gaat, terwijl kosten tot het minimum
worden gereduceerd en kennis niet langer in de hoofden van mensen, maar in het platform gewaarborgd
is.

Fusie- en overnamegolf in de MSP-markt

11

Praktijkverhaal 1
Wortell neemt Sigma Data, Onepoint Nederland, Synergics
en Videobutler over
In 2019 voegden IT-bedrijven Wortell en Ettu zich

Dat is begrijpelijk, maar vraagt tegelijkertijd om

samen. Met ging verder onder de nam Wortell

een duidelijke inkadering, omdat zowel wij als

en verwachtte door de fusie meer diensten aan

onze klanten aan dezelfde knoppen draaien.’ Dat

te kunnen bieden én snel nieuwe overnames te

zegt Franck van Diest, Portfolio Development

doen. En dat bleek waarheid, want in relatief korte

bij Wortell, een toonaangevende, Nederlandse

tijd ging Wortell in zee met Sigma Data, Onepoint

Managed Service Provider.

Nederland, Synergics en Videobutler.
Franck: ‘We hebben destijds meerdere bedrijven
Wortell maakt gebruik van het Ydentic platform.

uitgenodigd, diverse oplossingen bekeken en op

‘In de afgelopen jaren hebben we binnen Wortell

basis van een aantal criteria besloten dat Ydentic

‘Als we de keuze opnieuw moesten maken, kozen we wederom 100% voor Ydentic’
— Franck van Diest, Portfolio Development bij Wortell

een transitie gemaakt van een projectgerichte

dé partner voor ons werd omdat deze het beste

organisatie naar een dienstgerichte organisatie.

bij ons past. Door deze samenwerking kregen

En daarbij kwam op een gegeven moment ook de

we in korte tijd ontzettend veel functionaliteiten

samenwerking met Ydentic om de hoek kijken.

tot onze beschikking waarmee we onze klanten

Dat had te maken met het werkplekbeheer dat

konden helpen. Dat is inmiddels twee jaar geleden.

we aan onze klanten aanbieden. Want ondanks

Sindsdien is Ydentic als vast onderdeel in onze

het feit dat bedrijven graag uitbesteden, willen ze

werkplekpropositie opgenomen.’

toch altijd een bepaalde mate van regie houden.

NAAR DE CASE STUDIE
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Praktijkverhaal 2
Investeringsmaatschappij Egeria neemt MSP’er Arcus IT
Group over
Onderstaand het verhaal van de in 2016

Arcus IT verzorgt procesoptimalisaties voor

opgerichte Managed Service Provider Arcus IT

haar klanten, door standaardoplossingen

Group die halverwege dit jaar overgenomen is door

implementeren. “Maar zelf hadden we nog geen

private investeringsmaatschappij Egeria. Arcus

standaardoplossing voor het gebruikersbeheer. Wij

IT heeft circa 300 medewerkers en vestigingen in

werken vanuit meerdere locaties en daar werkte

onder andere Zwolle, Rotterdam, Amersfoort, Den

iedereen op zijn eigen manier, soms met een eigen

Bosch, Hengelo, Emmen en Sneek. Eerder nam het

oplossing,” vertelt Verhagen. De afgelopen jaren is

overgenomen bedrijf zélf bedrijven over waardoor

Arcus IT enorm gegroeid, mede door verschillende

de organisatie groeide: in de eerste vier jaar van

overnames. Daar werden ook eigen standaarden

het bestaan werden vijf bedrijven overgenomen.

gebruikt waardoor integratie meer tijd kostte.

‘Eén werkwijze voor al onze bedrijven’
— Arcus IT Group

Onderstaand lees je hoe Arcus IT een interessante

“Dat gaf alleen maar onduidelijkheden en kostte

overname partner werd, mede door gebruik te

onnodig veel tijd.” Dus ging Arcus IT op zoek naar

maken van de expertise van Ydentic.

een oplossing die al die verschillende werkwijzen
tot één standaardproces kon bundelen. “In een

Arcus IT Group maakt gebruik van het Ydentic

eerder stadium hadden we al een traject met

platform.

Ydentic getest. We wisten al wat het kon. Toen
kon daar door andere prioriteiten geen vervolg
aan gegeven worden. Dit keer lukte dat wel en dat
heeft ons enorm veel opgeleverd.”

NAAR DE CASE STUDIE
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Praktijkverhaal 3
Hallo, neemt Successfully, Loko ICT, IT Support Groep en
Brabantse MSP’er Kresco over
En hallo, een ICT-bedrijf dat zich op de zakelijke

telefonie en veilige cloud oplossingen helpen we

markt richt, heeft begin 2022 Kresco, een MSP’er

onze klanten ondernemen en maken we groei

uit Brabant overgenomen. Deze overname, waarbij

mogelijk,” legt Marianne Bax, manager Customer

30 personeelsleden betrokken zijn, versterkt

IT Operations bij hallo, uit. “Dat betekent dat we

hallo, onder meer door de toevoeging van data

met veel verschillende ICT-platformen te maken

consulting expertise. Onderstaand lees je welke rol

hebben. Ieder platform heeft zijn eigen manier

Ydentic speelde voor deze ICT-partner.

van gebruikersbeheer. Dat zorgde dus voor een
grote workload op onze supportafdeling, die we

Hallo, maakt gebruik van het Ydentic platform

heel graag wilden verminderen.” Al snel bleek
dat Ydentic de ideale oplossing was. “Er zijn

‘Van A tot Z begeleid’
— Hallo

Een groot onderdeel van het werk op een

weinig andere oplossingen in de markt die op een

supportafdeling, is klanten helpen bij het beheren

stabiele en veilige manier met al die verschillende

van bestaande en aanmaken van nieuwe gebruikers

platformen kunnen koppelen. Dat maakte Ydentic

in systemen. hallo, is een ICT-partner voor

voor ons de perfecte oplossing.” Naar de case

ondernemers en MKB-bedrijven in Nederland.

studie.

“Met slimme online werkplekken, flexibele

NAAR DE CASE STUDIE
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Overnamegolf tussen regionale bedrijven
Het voorbeeld van hallo, staat niet op zichzelf. Regionale bedrijven nemen elkaar meer en meer over.
Zo blijkt ook uit een artikel dat eerder in het FD werd gepubliceerd. Als belangrijkste redenen voor
overnames worden deze 3 zaken genoemd:

1. De noodzaak tot het behalen van meer omzet.
2. Het moeten beschikken over veel kennis over meerdere terreinen.
3. De wens tot schaalvergroting.

Werkplekbeheer als kernactiviteit
In de overnamegolf gaat het vooral om IT-bedrijven die op basis van abonnementen het werkplekbeheer
als kernactiviteit hanteren.

Lang verhaal kort: het Ydentic platform biedt beter, sneller, slimmer en schaalbaarder IT-beheer voor
Managed Service Providers. En dat is interessant, óók voor bedrijven die een overname, fusie overwegen
of hun huidige koers willen handhaven.
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Micha Bos

Jorn Wittendorp

Micha heeft veel ervaring als strategisch

Jorn heeft ruime ervaring in de MSP

sparringpartner voor MSP’s. Zowel

markt en met het aan- en verkopen

Jorn als hij denken beiden vanuit een

van bedrijven. Jorn is graag een

bedrijfskundige invalshoek.

sparringpartner die meedenkt in het
maken van de juiste keuzes. Hij durft te

2019 – nu

Medeaandeelhouder & 		
commercieel 			

stellen dat zowel Micha als hij weten
waar ze over praten.

verantwoordelijk Ydentic
2008

smartVoIP, verkocht aan 		
telecom provider

2017 – nu

oprichter Ydentic

2017

Ixiium, consultancybedrijf 		
verkocht

2012

ApplicationNet, (MSP) 		
verkocht aan KPN

Bel met 06 27 48 02 97 of
mail naar micha@ydentic.com

Bel met 06 51 21 17 13 of
mail naar jorn@ydentic.com
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