
Hoe bouw ik waarde op
in de ingenieurssector? 

‘

Niche-spelers in de ingenieurswereld zijn aantrekkelijk 
voor grotere strategische partijen die hun dienstverlening 
willen uitbreiden. Door te focussen op een segment 
en specifieke technologie ben je herkenbaar 
bij opdrachtgevers en potentiële medewerkers. 
Met een combinatie van advies en innovatieve 
digitale oplossingen stijgt de waarde van de 
onderneming en het exit-perspectief 
voor de ondernemer. 

Smart Engineering’

Meer weten over waarde opbouwen in de ingenieurssector? 

Neem dan contact op met Mark van Beusekom. E: mvanbeusekom@hogenhouck.nl  T: (+31) 70 - 346 4630 

In de komende jaren vinden grote investeringen
plaats in infrastructuur zoals:
€ 35 miljard: Gereedmaken elektriciteitsnet voor energietransitie *
€ 20 miljard: O�shore windenergie *
€ 81 miljard: Omvang Internet of things markt Europa in 2025 *
€ 7,5 miljard: Omgaan met klimaatveranderingen *

 

2019 2025

* TenneT, Rijksoverheid, Statista, Waterschappen

• 3D Bouw Informatie Model (BIM)
• Ontwikkelen in partnerships 
• Smart cities en mobility 
• Energietransitie, o�shore wind
• Machine-to-machine, robotisering
• Sensoren, business analytics, kunstmatige intelligentie
• 5G, Internet of things  

Ontwikkelingen in de markt

Ondernemerskeuzes
• Groeien? 
• Uitbreiden door overnames? 
• Kapitaal aantrekken voor groei?
• Verkoop van niche-oplossingen, kennis, tools?
• Onderneming verkopen? 
 
Kapitaal en kennis
• De-risking (waarde verzilveren)
• Entrepreneurial debt 
• Fusie met strategische partner 
• Participatie door Private Equity
• Strategische koper 
 
De volgende fase
• Balans zakelijk en privé 
• Continuïteit 
• Perspectief voor de onderneming
• Groei (autonoom en buy-and-build) 

�

Fusie en overname opties
Op basis van ondernemerskeuzes zijn er groeiopties voor de 
onderneming en exit-opties voor de ondernemer.

Focus
• Keuze voor groeimarkt
• Verdieping van kennis
• E�ciëntere operatie
• Opbouw van een track record 

Innovatie
• Specifieke digitale oplossingen
• Combinatie advies en tooling 
• Werk op projectbasis
• Abonnementsmodellen 
• Moderne werkvormen met klanten 

Talent
• Herkenbaarheid in de arbeidsmarkt 
• Hoogopgeleid technisch talent aantrekken
• Mogelijkheid om kennis te verdiepen
• Bijdragen aan innovaties
• Groeipotentie   

Opbouwen van waarde
Focus op marktsegmenten en opbouw van kennis 
is de basis voor innovaties en het aantrekken van talent.

€


