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Hierbij presenteren wij u het Top 25 
rapport van de installatiebranche 
(editie 2020). Dit rapport is een update 
van een eerder verschenen editie uit 
2017. Het rapport is opgesteld door 
het sectorteam Bouw & Vastgoed 
van Aeternus.

In dit rapport brengen wij de financiële 
prestaties van de 25 best presterende  
installatiebedrijven in Nederland in beeld. 
Onze doelstelling met deze rapportage is 
het delen van kennis en inzichten binnen 
de installatiebranche. 

Inhoud
Naast de Top 25 van installatiebedrijven wordt 
er in dit rapport dieper ingegaan op Trends & 

Ontwikkelingen binnen de bouwsector, en 
dan specifiek de installatiebranche. Vervol-
gens worden de gebruikte selectiecriteria 
met u gedeeld en toegelicht, waarna de Top 
25 wordt gepresenteerd, voorzien van een 
toelichting. Verder lichten wij in dit rapport 
een deal uit binnen de installatiebranche, 
begeleid door Aeternus. Tot slot delen wij de 
recente M&A-activiteit binnen de installatie-
branche, alsmede onze referenties binnen 
de bouw/installatiesector.

Vragen en opmerkingen
Indien u tijdens of na het lezen van dit 
rapport vragen op opmerkingen heeft, 
staat het u vrij contact met ons op te 
nemen. Graag leren wij u beter kennen 
in een persoonlijk gesprek.

Copyright
Dit onderzoek is een initiatief van Aeternus B.V.© Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag  

worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits 

dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet  

gewijzigd wordt, mits de volgende copy-right-tekst in elke copy aanwezig is: ‘© Copyright Aeternus’, 

mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd mits  

de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Disclaimer
Dit (onderzoeks)rapport is samengesteld door Aeternus B.V. (Hierna Aeternus). De in deze publicatie 

vermelde gegevens zijn ontleend van betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. 

Deze informatie is door Aeternus bewerkt. Vanwege de mogelijkheid op interpretatie- en analysefouten 

geeft de verstrekte analyse geen garantie op juistheid en volledigheid. Aeternus aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid die het gevolg is van gebruik van dit rapport of van de onjuistheid en/of onvolledigheid 

van de in dit rapport verstrekte informatie.

VOORWOORD
Bouwsector algemeen
De omvang van de bouwnijverheid 
(waaronder begrepen de installatiesector) 
vertoonde met name sinds 2015 een 
forse groei. 

Nederland telde aan het begin van dit jaar 
193.000 bouwbedrijven. Dit was 11% meer 
dan het jaar ervoor, en het hoogste aantal ooit 
gemeten. Meer dan de helft van de bouwbe-
drijven behoort tot de gespecialiseerde bouw, 

BOUW- EN INSTALLATIESECTOR

Bouwnijverheid. Bron: CBS

Bouwnijverheid eind 2018 begin 2020 Groei

Totaal aantal  174.000  193.000 10,9%

Rechtspersonen  21.000  22.000 4,8%

Personenvennootschappen  153.000  171.000 11,8%

waarvan 1 persoons bedrijven  144.000  162.000 12,5%

Bedrijven > 20 medewerkers  2.115  2.185 3,3%

Bedrijven < 20 medewerkers  171.885  190.815 11,0%
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waar ook installatiebedrijven onder vallen. 
Er start een (met 12,5%) groeiend aantal 
‘één-pitters’, terwijl het totaalaantal vacatures 
in de bouwsector in de eerste helft van 2019 
met 4% toenam ten opzichte van 2018, tot 
een totaal van 18.9001. Aan het eind van 2019 
waren er in de bouw ca. 550.000 banen2.

Installatiebranche
Het volume van installatiebedrijven wordt 
voor het jaar 2020 geschat op ca. €20,2 mld. 
(ca. 30% van de totale bouw) en verwacht 
wordt dat dit in 2023 zal zijn gestegen tot 
ca. €23 mld3. Binnen de installatiebranche 
bestaat het gros van de werkzaamheden uit 
elektrotechnische werkzaamheden. Binnen de 
woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur 
was het aandeel elektrotechnische installa-
tiewerkzaamheden in de periode 2015-2019 
stabiel rond de 41%. 4, naast klimaattechniek 
en sanitaire installatiewerkzaamheden (res-
pectievelijk ca. 36% en 23%).

Groeiende installatiequote
Binnen de subsectoren woningbouw, 
utiliteitsbouw, infratechniek en industrie is 
er al een aantal jaar sprake van een stijgende 
lijn met betrekking tot de installatiequote, en 
in sommige van deze subsectoren ligt de 
installatiequote al bijna boven de 50%.

Aanhoudende subsidies voor 
verduurzaming
In 2019 trok de overheid €84 miljoen aan 
subsidie uit voor mensen die hun huis (beter) 
willen laten isoleren. Ook is er dit jaar een 
voortzetting van het meerjarige subsidieplan 
van de overheid voor investeringen in duur-
zame energie, het zogenoemde ISDE-pro-
gramma. De Investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de 
aankoop van zonneboilers en warmtepompen. 
Deze regeling is voor particulieren en zakelijke 
gebruikers. Dit traject loopt van 2016 tot en 
met 2020, en dit jaar (2020) bedraagt de 
subsidie €100 miljoen. 

Subsidies als deze bieden kansen voor de 
installatiebranche in de komende jaren. In de 
advisering, verkoop, installatie en het onder-
houd van deze initiatieven is een belangrijke 
rol weggelegd voor installatiebedrijven.

De stikstof en PFAS-problematiek
Ondanks de over het algemeen positieve 
berichten over de bouw- en installatiesector, 
is het natuurlijk niemand ontgaan dat er vorig 
jaar in deze sectoren grote problemen zijn 
ontstaan naar aanleiding van de uitspraak van 
de Raad van State (eind mei 2019) inzake het 
verwerpen van het Programma Aanpak Stik-

stof (PAS). Het PAS bleek ontoereikend 
voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, 
met als gevolg dat er in de maanden erna 
een groot aantal bouwprojecten kwam stil te 
liggen. Medio september lagen er ca. 18.000 
bouwprojecten stil met een totale waarde 
van ca. €14 miljard5. 

Bron: EIB/Bouwkennis; prognose 2019 – 2022 Aeternus

1  https://fd.nl/ondernemen/1307304/recordaantal-vacatures-in-bouwketen 

2 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84166NED/table?ts=1584697412377 

3 https://www.bouwendnederland.nl/feitenencijfers

4 Bron EIB/Bouwkennis, rapport Techniek Nederland 2019 

  ‘Economische vooruitzichten installatiebranche’. 

5 https://fd.nl/opinie/1317597/conflicterende-duurzame-doelen
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De zogenoemde ‘stikstofuitspraak’ trof de bouwsector in haar geheel. Ook de 
installatiebranche ondervindt hiervan nog steeds problemen. Investeringen zijn 
uitgesteld, maar deze hebben veelal niet tot definitief afstel geleid. Het uitstel van 
investeringen vormt geen structureel probleem voor de sector; er is een enorme 
behoefte aan nieuwbouwwoningen de komende jaren. De verwachting is dat de 
negatieve gevolgen van de stikstofuitspraak in 2020 gaandeweg afnemen en dat 
de bouwsector zich relatief snel zal herstellen. 
De stikstofproblematiek raakt de installatiebranche, maar in oktober kwam er nog 
een probleem: de PFAS-norm. PFAS wordt aangetroffen in grond en baggerspecie. 
Door het ontbreken van duidelijke normen en regelgeving ten aanzien van deze stof 
is eind 2019 het grond- en baggerverzet ernstig gestagneerd: na onderzoek van het 
RIVM heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanvankelijk bepaald dat 
in een kilo grond maximaal 1 microgram PFAS mag zitten. Per 29 november 2019 is 
deze norm versoepeld: de achtergrondwaarden van PFAS voor landbouw en natuur 
zijn 0,9 microgram per kg droge stof voor PFOS en 0,8 voor alle andere PFAS. Deze 
nieuwe normen geven meer ruimte voor grondverzet, waardoor veel projecten weer 
werden losgetrokken. 

Doordat grondverzetters beperkt werden in de uitvoering van hun werk stagneerde 
ook de aanverwante bouwsectoren, waaronder de installatiebranche. Na de verrui-
ming van de norm blijkt de PFAS-impact voor de installatiebranche beperkter dan 
bij de stikstofproblematiek.

Dit bleek – net als bij de vorige editie van ons 
sectorrapport – niet volledig en voldoende 
betrouwbaar. Ook nu hebben we daarom aan-
vullende onderzoeken gedaan naar installatie-
bedrijven via verschillende openbare bronnen. 

De Top 25 is gebaseerd op jaarcijfers van de 
periode tussen 2014 en 2018. 

Werkwijze
De geselecteerde jaarcijfers zijn ‘geüni-
formeerd’ om het mogelijk te maken de 
bedrijven in de Top 25 met elkaar te kunnen 
vergelijken. De volgende correcties zijn, voor 
zover mogelijk, toegepast:
• Financiële vaste activa zijn niet meegeno-

men in het geïnvesteerd vermogen (IC); 
deze beschouwen we als niet operationeel 
vast actief.

• Werkkapitaalposities zijn gecorrigeerd 
voor:

 • Vorderingen op gelieerde onderne-
  mingen en aandeelhouders.
 • Schulden aan kredietinstellingen 
  (aflossingsverplichtingen lang vreemd  

 vermogen), gelieerde ondernemingen  
 en aandeelhouders.

Definitie van een ‘installatiebedrijf’
Allereerst is de definitie van een installatie-
bedrijf bepaald. Een ‘installatiebedrijf’ is in dit 
rapport gedefinieerd als een bedrijf dat actief 
is in het leveren van installatietechnische 
dienstverleningen, in de breedste zin van het 
woord. Het gaat hierbij zowel om Elektro, Kli-
maat en Sanitair-combinaties met aanvullende 
of aangrenzende dienstverlening. We richten 
ons in dit rapport uitsluitend op Nederland.

Niet opgenomen ondernemingen
Bij de selectie zijn er veel goed presterende 
installatiebedrijven voorbij gekomen. Niet alle 
bedrijven hadden echter openbare cijfers 
beschikbaar die wij nodig hebben voor het 
samenstellen van de Top 25. Deze bedrijven 
zijn dus helaas buiten de selectie gevallen. Het 
betreft hier ondernemingen die niet zelfstan-
dig jaarcijfers publiceren, alsmede kleinere 
ondernemingen die bijvoorbeeld alleen de 
balans publiekelijk deponeren. 

Gebruikte gegevens
Met behulp van onder andere SBI-codes van 
de Kamer van Koophandel zijn we op zoek 
gegaan naar installatiebedrijven in Nederland. 

>>

SELECTIECRITERIA TOP 25
Voordat de Top 25 behandeld wordt, is het van belangrijk om de selectiecriteria 
toe te lichten die wij gehanteerd hebben bij het opstellen van de Top 25.
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Uit de selectie als gevolg van de bovenstaan-
de exercitie is de Top 25 samengesteld op 
basis van vijf, door ons gekozen, prestatie-
indicatoren. Deze prestatie-indicatoren zijn 
door ons gekozen omdat ze naar onze me-
ning het beste beeld geven van de (financiële) 
prestaties van een installatiebedrijf, op basis 
van publiek beschikbare informatie. 

De prestatie-indicatoren zijn, tenzij anders 
vermeld, gebaseerd op de gewogen gemid-
delden over de jaren 2014-2018. 

In de analyse van de Top 25 hebben de 
prestatie-indicatoren verschillende wegingen 
gekregen. Deze wegingen zijn identiek aan 
de wegingen die in ons rapport uit 2017 zijn 
toegepast, waarmee de vergelijking -ook qua 
ontwikkeling- een consistent beeld geeft. 
Onderstaand presenteren wij een overzicht 
van de gebruikte prestatie-indicatoren met 
bijbehorende wegingen:

Ten aanzien van de gekozen wegingen kan 
het volgende worden opgemerkt:
• De eerste prestatie-indicator achten wij 

minder van belang, omdat daarin nog niet 
de loonkosten van het eigen personeel zijn 
meegenomen. Vandaar dat wij er een we-
ging van 10,0% aan hebben toegewezen.

• De overige prestatie-indicatoren zijn naar 
onze mening allemaal van gelijk belang in 
de analyse, en hebben daarom dezelfde 
weging gekregen van 22,5%.

Op basis van de prestatie-indicatoren hebben 
bedrijven een aantal punten gekregen. Hoe 
hoger de totaalscore, hoe hoger de eind-
positie van een bedrijf in de Top 25. 

Nr. Criterium Kenmerk Moment v. opname Weging

1 Groei Gemiddelde jaarlijkse groei van de brutowinst Gemiddelde 10,0%

2 Productiviteit Loonkosten / Brutowinst Gemiddelde 22,5%

3 Winstgevendheid EBIT marge / Brutowinst Gemiddelde 22,5%

4 Operiationele efficiëntie Operationele kosten (excl.) afschrijvingen / Brutowinst Gemiddelde 22,5%

5 Financiële prestaties Gecorrigeerde ROIC Gemiddelde 22,5%

>>
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De invloed van overnames op de 
uiteindelijke Top 25
• In de vorige editie van dit rapport stonden de 

bedrijven Ingenieursbureau Wolter & Dros en 
Croon Elektrotechniek nog apart in de Top 25. 
Deze bedrijven zijn in januari 2016 gefuseerd, 
waarna alles onder de bedrijfsnaam Croon 
Wolter & Dros is verdergegaan. Croon Wolter 
& Dros valt onder het bouwconcern TBI, en 
dan specifiek onder de vennootschap TBI 
Techniek B.V. Dit is de installatietak van TBI. De 
geconsolideerde cijfers van deze entiteit heb-
ben wij meegenomen in de Top 25, en deze 
beslaan de jaarcijfers van Croonwolter&dros 
B.V., Comfort Partners B.V., Eekels Technology 
B.V., Giesbers Installatiegroep B.V. en WTH 
Vloerverwarming B.V. 

• Verder stonden ook SPIE en Ziut apart op de 
lijst in de vorige editie. Ziut is in 2017 overge-
nomen door SPIE en samengevoegd. Ook Ziut 
staat dus niet meer apart in de Top 25.

De nieuwkomers in deze versie van de Top 25 in-
stallatiebedrijven in Nederland zijn Barth Groep, 
Linthorst Techniek, Terberg Totaal Installaties, 
Lomans Totaalinstallateur, ULC Groep, 
Lammerink Groep en TBI Techniek B.V.

Rangschikking van de onderzochte bedrijven 
op basis van de bovenstaande criteria levert 
de volgende top 25 op: 

Rang Bedrijfsnaam
Gemiddelde 

jaarlijkse groei
brutowinst (%)

Loonkosten/
Brutowinst

(%)

EBIT/
Brutowinst

(%)

Operationele 
kosten/ 

Brutowinst (%)

Gecorrigeerde
ROIC (%)

1 Barth Groep 14,3% 57,4% 21,3% 76,0% 54,7%

2 Linthorst Techniek 10,8% 57,9% 22,3% 72,6% 29,2%

3 Kemkens 0,4% 50,3% 24,2% 68,6% 23,8%

4 Terberg Totaal Installaties 7,4% 52,3% 16,3% 82,7% 53,0%

5 Hoppenbrouwers Techniek 24,4% 65,8% 14,3% 81,5% 28,4%

6 Unica Installatiegroep 14,8% 61,7% 7,3% 90,6% 23,6%

7 Lomans Totaalinstallateur 11,7% 65,3% 8,7% 90,8% 36,6%

8 Foja Beheer 9,6% 63,7% 13,4% 78,9% 10,1%

9 Kropman Holding 5,9% 71,4% 9,7% 87,8% 19,9%

10 De Groot Installatiegroep 10,1% 66,0% 5,9% 89,9% 10,3%

11 Colt International 3,4% 67,5% 8,1% 89,6% 16,1%

12 Spie Nederland 11,0% 70,6% 8,4% 89,6% 18,3%

13 Heinen & Hopman Engineering 1,7% 51,6% 5,5% 89,4% 10,1%

14 Hollander Techniek 2,1% 77,3% 8,3% 88,2% 11,8%

15 Batenburg Techniek 12,3% 71,1% 7,5% 88,7% 9,0%

16 Mansveld Techniek 5,3% 66,0% 4,0% 90,8% 10,8%

17 Lek/HABO Groep 3,0% 71,2% 6,1% 90,8% 4,2%

18 P.G. Kuijpers & Zonen 12,3% 72,6% 5,1% 91,0% 13,9%

19 ULC Groep 0,1% 61,3% 4,0% 94,7% 4,4%

20 Van Dorp Installaties 9,4% 72,3% 3,5% 94,0% 22,6%

21 Strukton Worksphere 3,3% 67,2% -1,2% 100,6% 7,6%

22 TBI Techniek -3,8% 64,3% 0,3% 97,7% 0,4%

23 Baas Groep 3,8% 70,2% -1,1% 99,2% -14,1%

24 Breman Topholding 3,3% 76,2% 3,3% 92,2% 4,0%

25 Lammerink Groep -5,1% 76,9% -0,9% 93,4% -2,4%

TOP 25 INSTALLATIEBRANCHE
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Rang Naam
Gemiddelde 
brutomarge 
x € 1.000,-

Groei 
Brutomarge

Loonkosten/ 
Brutowinst

EBIT/ 
Brutowinst

Operationele 
kosten/ 

Brutowinst
ROIC

1 Barth Groep 11.705 3 4 3 3 1

2 Linthorst Techniek 17.734 8 5 2 2 4

3 Kemkens 46.748 22 1 1 1 6

4 Terberg Totaal Installaties 20.608 12 3 4 6 2

5 Hoppenbrouwers Techniek 38.893 1 11 5 5 5

6 Unica Installatiegroep 196.794 2 7 13 14 7

7 Lomans Totaalinstallateur 18.691 6 10 8 17 3

8 Foja Beheer 28.813 10 8 6 4 16

9 Kropman Holding 74.225 13 20 7 7 9

10 De Groot Installatiegroep 31.685 9 13 15 13 15

11 Colt International 16.419 16 15 11 12 11

12 Spie Nederland 301.253 7 17 9 11 10

13 Heinen & Hopman Engineering 33.339 21 2 16 10 17

14 Hollander Techniek 29.194 20 25 10 8 13

15 Batenburg Techniek 80.265 4 18 12 9 18

16 Mansveld Techniek 26.008 14 12 18 16 14

17 Lek/HABO Groep 22.864 19 19 14 15 21

18 P.G. Kuijpers & Zonen 83.007 5 22 17 18 12

19 ULC Groep 37.156 23 6 19 22 20

20 Van Dorp Installaties 70.004 11 21 20 21 8

21 Strukton Worksphere 162.586 18 14 25 25 19

22 TBI Techniek 413.202 24 9 22 23 23

23 Baas Groep 49.149 15 16 24 24 25

24 Breman Topholding 114.858 17 23 21 19 22

25 Lammerink Groep 12.632 25 24 23 20 24
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Sector toelichting in de periode 2014-
2018
• De bedrijven in deze Top 25 realiseer-

de een CAGR6 van de brutowinst van 
7,3% per jaar in de periode 2014-
2018. Dit was meer dan 2 maal zo 
hoog als in de vorige editie, toen deze 
3,0% bedroeg. Uiteraard spelen hier 
de eerder genoemde overnames een 
rol, maar de stijging is nog steeds 
substantieel te noemen.

• De CAGR voor de EBITDA7 bedroeg 
15,3% per jaar in de periode 2014-
2018. Dit is veel hoger dan in het 
vorige rapport, toen lag de CAGR 

 op -2,4%. 
• Geconcludeerd kan worden dat de 

operationele winstgevendheid van de 
Top 25 significant beter is dan in het 
vorige rapport. Dit lijkt een reflectie te 
zijn van de eerder geschetste positie-
ve ontwikkelingen in de sector.

Rentabiliteit en arbeidsproductiviteit 
van de Top 25
• De omzet van 21 bedrijven uit de top 

25 is bekend. De omzet van deze 
bedrijven is in 2018 ten opzichte van 
2017 gestegen met ruim 15%. 

• De brutowinst en EBITDA van de top 
25 bedrijven is in 2018 ten opzichte 
van 2017 gestegen met bijna 12% en 
de EBITDA zelfs met 35%. 

• Het geïnvesteerde vermogen van de 
top 25 bedrijven is in 2018 ten opzich-
te van 2017 gestegen met ruim 9,3%. 
Doordat de operationele performance 
fors is verbeterd en het geïnvesteerde 
vermogen minder is gestegen is de 
ROIC toegenomen

• De gemiddelde EBITDA / Brutowinst 
lag in deze Top 25 op 11,6%. Dit is iets 
hoger dan in de vorige editie, toen 
lag het op 9,3%. Het best presterende 
bedrijf scoorde voor deze ratio 31,4%, 
en het slechtst presterende bedrijf in 
deze Top 25 scoorde hier -0,6%. Dit 
bedrijf was het enige bedrijf met een 
negatieve EBITDA/Brutowinst ratio. 
In alle geanalyseerde jaren lag de 
gemiddelde EBITDA / Brutowinst van 
de gehele Top 25 boven de 10%

.• De EBITDA van alle top 25 bedrijven 
is in 2018 ten opzichte van 2017 met 
ruim 35% gestegen. De brutowinst is 
met bijna 12% is verbeterd. Dit kan 
betekenen dat de Top 25 bedrijven 
gemiddeld genomen een hogere 
dekkingsgraad op de vaste kosten 

 realiseerden. Ook zijn er aanwijzingen 
dat de Top 25 bedrijven leaner & 
meaner zijn ingericht en meer gebruik 
maken van een “operationele flexibele 
schil” voor diverse bedrijfskosten. 

 Dit kan het leereffect zijn van de 
 financiële crisis.

• De gemiddelde brutowinst per 
medewerker bedroeg in de periode 
2014-2018 gemiddeld ca. €88.000. 
De hoogste individuele waarde lag 
op ca. €108.000 en de laagste op ca. 
€72.000. .

• Het gemiddeld aantal werknemers 
van alle top 25 bedrijven is in 2018 
ten opzichte van 2017 met ruim 5% 
gestegen. De brutowinst is in die peri-
ode met bijna 12% verbeterd. Dit be-
tekent dat de gemiddelde brutowinst 
per werknemer flink is verbeterd. 

• De gemiddelde arbeidsproductiviteit 
(Loonkosten / Brutowinst) in de peri-
ode 2014-2018 lag bij de Top 25 op 
66%. Door de jaren heen is dit ook re-
latief stabiel gebleven tussen de 64% 
en 68%. Dit gemiddelde van 66% was 
beter dan in de vorige editie, toen lag 
het op 67%. Het best presterende be-
drijf zat op een loonkostenverhouding 
van 50%, en het slechts presterende 
bedrijf op 77%.

 • Naar onze mening en ervaring 
 bedraagt het streefgetal voor de 
 arbeidsproductiviteit van een gemid-

deld installatiebedrijf ongeveer 64%. 
Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van 
onder meer het type installatiebedrijf, 
de mate van diversificatie en specia-
lisatie en in welke sectoren bedrijven 
actief zijn.

(Nieuwkomer) Barth Groep nummer 1 
in de Top 25

Algemeen
• 22 bedrijven in deze editie van het rapport 

zaten ook in de top 25 in de vorige editie. 
• Er zijn 7 nieuwe bedrijven bijgekomen in de 

nieuwe Top 25.
• Vanwege een aantal overnames en fusies zijn 

er ook 2 bedrijven samengevoegd in de lijst.

De top 5
• Barth Groep, de lijstaanvoerder in deze top 

25, had een totaalscore van 9,6 op een 
schaal van 10, 

• Zowel Barth Groep als Linthorst Techniek zijn 
nieuwkomers in onze Top 25.

• Kemkens, de nummer 1 in de vorige editie 
van het rapport, zakt naar een zeer verdien-
stelijke plek drie met een totaalscore van 8,8.

• Ook Terberg Totaal Installaties is een nieuw-
komer in deze editie van het rapport, met 
een mooie vierde plek en een cijfer van 8,7.

• Net als in het vorige rapport ‘scoort’ de top 5 
op vier van de vijf prestatie-indicatoren fors 
beter dan het gemiddelde.

ANALYSE VAN DE TOP 25
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• Bij de bovenstaande ratio’s valt op dat 
 – in vergelijking met het vorige rapport 

– de extreme waarden (best vs. slechtst 
presterend bedrijf) dichter bij elkaar zijn 
komen te liggen.

 • Uit vele gesprekken en adviesprojecten 
met bedrijven in de installatiesector heb-
ben wij geconcludeerd dat een belangrijke 
succesfactor wordt gevormd door de wijze 
waarop bedrijven gekwalificeerd perso-
neel kunnen aantrekken en behouden. 
Opvallend hierbij is dat het hebben van 
een eigen academie c.q. opleidingsmo-
gelijkheid in combinatie samenwerkingen 
met hogescholen een sterke positieve en 
onderscheidende impuls hiertoe vormt. Bij 
bedrijven die dit op deze manier ‘auto-
noom’ hebben ingericht signaleren wij een 
beduidend geringere wens om acquisities 
te doen om daarmee deskundig (nieuw) 
personeel te incorporeren.  

Gecorrigeerde ROIC van de Top 25
• De gecorrigeerde ROIC8 van de nieuwe Top 

25 bedroeg gemiddeld 16,2%. Dit is fors 
hoger dan in het vorige rapport. Toen lag 
het gemiddelde op 10,3%. In de gemiddel-
de ROIC per jaar waren wat schommeling-

 en aanwezig. Zo lag de gemiddelde ROIC 
in 2015, 2016 en 2017 op respectievelijk 
13,3%, 19,7% en 15,7%.

• De top 10 realiseerde een gecorrigeerde 
ROIC van gemiddeld ca. 29%. 

• Het best presterende bedrijf realiseerde 
een gecorrigeerde ROIC van 54,7%. Het 
slechtst presterende bedrijf kwam op 
-14,1%. 

• Het totaal geïnvesteerde vermogen van 
alle top 25 bedrijven is in 2018 ten opzich-
te van 2017 met ruim 9% gestegen. Daar 
staat tegenover dat het rendement met 
ruim 48% is verbeterd. Hierdoor is 

 de gemiddelde ROIC fors gestegen.

Gecorrigeerd werkkapitaal van de Top 25
• De gecorrigeerde (exclusief liquiditeiten) 

netto werkkapitaalpositie (NWK) van de 
Top 25 bedroeg in de geanalyseerde peri-
ode 4,1%. Dit is opvallend lager dan in het 
vorige rapport. Toen lag het gemiddelde 
op 6,2%. 

• Dit heeft een positief effect op het ren-
dement op het geïnvesteerd vermogen 
(ROIC), als gevolg van een lagere vermo-
gensbehoefte.

• In betere tijden (na de financiële crisis) 
zien wij dat het relatieve kapitaalbeslag 
voor werkkapitaal afneemt. 

Dit betekent dat er een grotere druk is op het 
werkkapitaal bij deze Top 25 in vergelijking 
met het vorige rapport.

Opvallend in de analyse van de Top 25 ten 
opzichte van het vorige rapport
• Unica is in deze editie van het rapport 

gestegen van plek 16 naar plek 6. In 2016 
en 2017 is geïnvesteerd in twee overnames 
(Nsecure en Pro-Fa Automation). Daar-
naast is de financiële performance van het 
bedrijf ook autonoom fors verbeterd. De 
gemiddelde brutowinst van Unica over de 
5-jarige periode steeg bijna 40%. De ver-
houding loonkosten / brutowinst verbeter-
de van ca. 5%.

• Colt International is gestegen van plek 25 
naar plek 11. Dit heeft te maken met het 
feit dat het bedrijf in 2011 tot en met 2013 
flinke verliezen heeft geleden, maar vanaf 
2014 tot en met 2018 stijgt de winstge-
vendheid gestaag. Zowel de omzet als de 
EBITDA zijn (fors) toegenomen. De EBITDA 
steeg ieder jaar: over de 5-jarige periode 
steeg de EBITDA met meer dan 200%.

• Heinen & Hopman is gezakt van plek 4 
naar plek 13 als gevolg van een lagere 
operationele winstgevendheid. In 2017 en 
2018 is er wel een herstel van de rentabi-
liteit per medewerker zichtbaar. Zo steeg 
bijvoorbeeld de brutowinst per medewer-
ker met 4%.

• Hollander Techniek is gezakt van plek 6 
naar plek 14. Ondanks een hogere omzet 
en brutowinst in 2018 ten opzichte van 
2017 zijn de personele en overige bedrijfs-
kosten fors gestegen.

• Breman is gezakt van plek 15 naar plek 24. 
De winstgevendheid is in 2017 en 2018 
fors gedaald. 

>>

6 Compounded Annual Growth Rate

7 Earnings Before Interest, Taxes Amortisation and Depreciation

8 Return On Invested Capital (Noplat / Invested Capital)
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In 2019 is het bedrijf Brainpact overgenomen 
door technische dienstverlener Unica. Aeternus 
heeft deze transactie namens Brainpact 
mogen begeleiden. 

Voor onze nieuwste versie van de Top 25 van 
Nederlandse installatiebedrijven hebben wij 
een interview gehouden met personen die 
betrokken waren bij de deal tussen Unica en 
Brainpact:

• Anja Linskens, zij is voormalig mede-eige-
naar van Brainpact en blijft algemeen en 
financieel manager in de nieuwe situatie 
na overname. Brainpact is een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in software, gericht op 
industriële automatisering.

• Nikos Yocarini, M&A manager bij Unica 
Groep, in welke hoedanigheid hij verant-
woordelijk is voor het begeleiden van het 
hele proces rondom overnames die Unica 
doet. Unica Groep is een totaaloplosser op 
het gebied van techniek. 

De motieven
Een paar jaar geleden werd Brainpact al 
benaderd door verschillende partijen die 
geïnteresseerd waren in overname van het 
bedrijf. Dit schudde de ondernemers Anja 

Linskens en Ton Peeters destijds wakker om 
na te denken over een mogelijke verkoop. 
Daar kwam bij dat Brainpact snel groeide, 
wat bepaalde risico’s met zich meebracht. Om 
de groei en de continuïteit van het bedrijf te 
waarborgen werd de gedachte versterkt om 
Brainpact onder te brengen in een grotere 
organisatie. Ook had het bedrijf in hun ogen 
professionele ondersteuning nodig op het 
gebied van juridische zaken, personeelszaken 
en andere “randzaken”. Daarbij liep het bedrijf 
tegen het probleem aan dat goed personeel 
enorm schaars was en daardoor moeilijk te 
vinden. Dit was essentieel voor Brainpact: 
“mensen zijn alles voor de organisatie”, zoals 
Anja benadrukt.

Naar aanleiding van bovenstaande redenen 
bleek er voldoende motief voor de voormalig 
eigenaren om actief aan de slag te gaan met 
een verkoopproces van de onderneming. Ae-
ternus werd ingeschakeld om het verkooppro-
ces te begeleiden en een geschikte koper te 
vinden. In deze zoektocht is Unica gevonden 
als mogelijk passende koper voor Brainpact. 
Unica vond Brainpact goed passen binnen 
hun netwerk van bedrijven en besloot haar 
interesse te tonen, aldus Nikos. 

DEAL UITGELICHT: BRAINPACT - UNICA GROUP
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De fit tussen de bedrijven
Brainpact had bij de beoogde verkoop een 
aantal waarden hoog in het vaandel: 
• Ten eerste wilde ze de groei en continuïteit 

van het bedrijf waarborgen en een nieuwe 
stap kunnen zetten voor klanten en mede-
werkers. Unica was als grote partij op dit 
gebied een ideale kandidaat. 

• Ten tweede is Brainpact een familiebedrijf. 
Dit brengt een aantal normen en waarden 
met zich mee die in de bedrijfscultuur 
verankerd zijn. Kenmerkend zijn de korte 
lijnen, pragmatische oplossingen en de 
flexibiliteit van het team.

Brainpact wilde dat deze normen en waarden 
bij een eventuele overname gewaarborgd 
zouden blijven. Zoals Anja benadrukt; er 
moest sprake zijn van een culturele fit tussen 
verkoper en koper. Nikos, namens Unica, 
kan zich hier helemaal bij aansluiten. “Unica 
zoekt bij de overname van bedrijven naar een 
strategische en culturele fit. Strategisch gezien 
worden door de overname van Brainpact de 
kerncompetenties die gebundeld zijn in het 
cluster Unica Industry Solutions verder verste-
vigd. Daarnaast hadden Brainpact en Unica 
al een samenwerking in de regio Venlo, wat 

mooi op elkaar aansloot”, geeft Nikos aan.
Unica kijkt naast de strategische fit ook naar 
de culturele fit met een mogelijke overname-
kandidaat. Ook Unica heeft het DNA van een 
familiebedrijf. Hier bleek al snel een goede 
aansluiting met Brainpact te zijn. 

Uitdagingen
Zoals bij veel M&A-transacties liepen Unica 
en Brainpact gaandeweg het proces tegen 
uitdagingen aan. 
Zo liep Brainpact aan tegen het feit dat de 
tijdlijnen die zij als verkoper samen met 
Aeternus geschetst hadden, niet op alle 
aspecten passend waren voor koper Unica. Bij 
Unica kostte een aantal stappen in het proces, 
gezien de omvang en procedurele afspraken 
binnen het concern, iets meer tijd dan in eer-
ste instantie verwacht door Brainpact. 
Anderzijds kwam Unica er tijdens het Due Di-
ligence onderzoek achter dat de strategische 
rol van Anja in de onderneming Brainpact 
groter was dan op voorhand voorzien. Aan-
vankelijk zou Anja slechts tijdelijk betrokken 
blijven na de overname voor een gedegen 
overdracht, maar gedurende het overname-
proces is naar ieders tevredenheid besloten 
een duurzame lange termijn relatie aan te 

gaan. Anja is op dit moment algemeen en 
financieel manager bij Brainpact als onder-
deel van het cluster Unica Industry Solutions 
binnen de Unica Groep.

Beiden concludeerden dat het proces als bui-
tengewoon vlekkeloos kan worden beschre-
ven. Een in alle opzichten uitstekend verlopen 
overnamedeal.

>>
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Koper Target Land Activiteit Jaar

Kuijpers Hultermans NL Elektrotechniek 2018

Kuijpers ProjectServe NL Consultancy procesindustrie 2018

Kuijpers Leviuz NL Ontwikkelen procesinstallaties 2018

Kuijpers PHF Services NL Ontwikkeling cleanrooms/containments 2018

Eiffage Kropman FR Installatietechniek 2018

Nordian Capital Codema NL Installatietechniek 2018

VE Partners Frimex NL Koeltechniek 2018

Unica Boele Fire Protection NL Brandbeveiliging 2019

Unica Dotwood NL Software 2019

Unica Brainpact NL Industriële automatisering 2019

Kemkens P. Jansen Installatietechniek NL Installatietechniek 2019

De Groot Installatiegroep Elektravon NL Elektrotechniek 2019

Hoppenbrouwers Techniek Central Heating NL Klimaattechniek 2019

Hoppenbrouwers Techniek WBI Service NL Klimaattechniek 2019

Hoppenbrouwers Techniek Piels Technische Installaties NL Leidingtechniek 2019

Hoppenbrouwers Techniek Baderie Piels NL Installatie badkamers 2019

Hoppenbrouwers Techniek B. van der Schoot NL Leidingtechniek 2018

Hoppenbrouwers Techniek Van Bon Installaties NL Klimaattechniek 2018

OVERNAMES IN DE INSTALLATIEBRANCHE

M&A INSTALLATIEBRANCHE

De toekomst
Inmiddels is de overname van Brainpact 
door Unica een (klein) jaar geleden. Sinds-
dien is er voor beide bedrijven al het een 
en ander veranderd. 
Brainpact merkt dat het bereik van het 
bedrijf al enorm is gegroeid onder de 
paraplu van Unica. Unica werkt als een 
netwerk van bedrijven waarbij zij haar 
deelnemingen als zelfstandige bedrijven 
laat opereren en daarmee probeert elk 
der bedrijven in zijn specialisme en kracht 
in te zetten. Daarbij reguleert Unica geen 
onderlinge samenwerkingen maar laat alle 
Unica-bedrijven hier zelf in acteren. 
Anja merkt dat klanten en ook de me-
dewerkers van Brainpact dit als prettig 
ervaren. Er kan een completer (totaal)palet 
aan diensten worden aangeboden als ook 
meerdere alternatieven worden gecreëerd 
voor dezelfde klantuitdagingen. Hierdoor 
kan de klant beter ontzorgd worden.
Er zijn veel ideeën over hoe Brainpact en 
Unica Industry Solutions samen verder 
kunnen (door)ontwikkelen in de toekomst. 
Hierbij valt te denken aan bedrijfsgroei, 
personele ontwikkelingen, etc. Nu de 
integratie en samenwerking optimaal op 
gang is gekomen, wordt verwacht dat de 
groei van Brainpact binnen Unica in de 
komende jaren nog sterk kan doorzetten, 
zo stellen beiden enthousiast.
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De Nederlandse installatiebranche is de laatste jaren volop 
in beweging. Ook in de vorige editie van dit rapport waren 
er veel overnames binnen de branche. Hierboven presente-
ren wij een lijst met recente overnames binnen de sector. 

De trends in M&A
Ook op M&A-gebied gaat het goed met de bouw- en installatiesector. 
Zowel het aantal transacties als de prijzen zijn aardig in de lift. Er waren 
in 2018 en 2019 een behoorlijk aantal overnames in de installatie-
branche. De overgenomen bedrijven blijken vaak (met een bepaald 
specialisme) werkzaam in een gebied waar de overnemende partij al 
een tak in heeft. De overname dient dan vooral ter versterking van dat 
specifieke aandachtsveld. De grote bedrijven die overnames hebben 
gedaan zijn veelal aanbieder van totaaloplossingen in de installatie-
techniek. Met de overnames trachten zij de positie in de (deel)markt 
te versterken. Er zijn relatief gezien erg weinig overnames gedaan die 
ter diversificatie van het bestaande portfolio golden. Investeringen van 
private equity partijen in de installatiebranche zijn beperkt.

In het eerdere industry report van Aeternus over de toekomst van de 
installatiesector (editie 2017) spraken wij over de trend van installatie-
bedrijven richting ‘volwaardige system integrators’: bedrijven die een 
totaaloplossing aanbieden in de installatietechniek. Twee jaar later, 
kijkend naar de aard van de recente overnames, kan geconcludeerd 
worden dat deze trend zeker gaande is.



14 M&A BOUW EN -INSTALLATIESECTOR

Aeternus is geregeld actief in de bouw- en installatiesector. Hieronder presenteren wij een overzicht 
van de recente diensten die Aeternus binnen de branche geleverd hee  ﬞ. Mocht u interesse hebben 
in een oriënterend gesprek, neem dan gerust contact op met één van onze branchespecialisten. 

Naschri  ﬞ: De coronacrisis
Op het moment van publicatie van dit rapport (april 2020) wordt de wereld in de greep ge-
houden door de uitbraak van het Corona-virus. Deze omvang en duur van de impact van deze 
pandemie is voor ons momenteel niet in te schatt en. We hebben dit rapport gebaseerd op de 

cijfers en verwachtingen, zoals die actueel waren, vlak voor deze uitbraak. Indien dit opportuun 
blijkt zullen we met een update komen, zodra de exacte economische gevolgen van de huidige 
crisis zich duidelijker aft ekenen.
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Member of:

Aeternus is een onafhankelijk corporate finance kantoor met vestigingen in Am-
sterdam, Eindhoven en Venlo. Actief sinds 2006, zowel nationaal als internatio-
naal. Onze klanten zijn bedrijven in het top MKB en midcorporate segment.

Herkent u zich in deze bewegingen binnen uw 
branche? Staan potentiële waardedrijvers als 
schaalgrootte, innovatie, business intelligentie 
en complexe regievoering voldoende op uw 
agenda?

Om de strategie voor uw onderneming aan te 
scherpen kan het zinvol zijn de verschillende 
opties (scenario’s) te analyseren. Is een Buy & 
Build strategie passend? Of zou verkoop van 
uw onderneming, nu of op termijn, misschien 
op zijn plaats zijn?

Bij Aeternus geloven we erin dat specifie-
ke kennis binnen een sector bijdraagt aan 
een succesvolle transactie. Onze dedicated 
industry teams houden zich daarom dagelijks 
bezig met de laatste trends & ontwikkelingen, 
nieuws, deals en andere relevantie informatie 
in hun sector. Ons brancheteam Construction 
spart graag met u over de kansen en 
dilemma’s welke u ziet.

AETERNUS CORPORATE FINANCE
Aeternus Office Amsterdam

Joop Geesinkweg 501

1114 AB Amsterdam

The Netherlands

Aeternus Office Eindhoven

Parklaan 54a

5613 BH Eindhoven

Aeternus Office Venlo

Noorderpoort 39

5916 PJ  Venlo

+31 (0)85 051 78 38

www.aeternuscompany.nl


