PRESS RELEASE

Avedon ondersteunt groei ambitie Robidus
Amsterdam, 22 September 2015 - Vanaf vandaag hebben Avedon Capital Partners (‘Avedon’) en de directie,
de aandelen van de huidige aandeelhouders en oprichters overgenomen. Robidus heeft in Avedon een
investeerder gevonden die de ambitie van Robidus als innovatieve samenwerkingspartner binnen het
speelveld van sociale zekerheid volledig ondersteunt met kapitaal en expertise.
Volgens directeur Sven Kelder, in dienst sinds de oprichting in 2003, sluit de expertise en portfolio van Avedon
aan op de groeiambities van Robidus. “Waar Robidus ooit begon met het claimen van onbenut gebleven
subsidies, biedt Robidus nu een integrale aanpak op het terrein van sociale zekerheid. Avedon gelooft in onze
aanpak en strategie en is bereid om samen met ons te bouwen aan een nog beter pakket van dienstverlening
en software. De directie, het management en de organisatiestructuur blijven onveranderd. De afgelopen jaren
zijn we gegroeid naar een volwassen organisatie. Met deze investering kunnen we onze dienstverlening en
software nog beter laten aansluiten op de behoeften van onze klanten.”
Nieuwe dienstverlening
"Samen met Avedon willen we ook bredere diensten ontwikkelen op het gebied van arbeidsparticipatie", zegt
Mick Netiv, sinds 2008 directeur van Robidus.
Nederland transformeert langzaam van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Met als gevolg
dat de overheid zich terugtrekt en meer verantwoordelijkheden bij werkgever én werknemer legt. Werken aan
arbeidsperspectief en inzetbaarheid van werknemers leidt tot een hogere arbeidsparticipatie. Dit zorgt weer
voor een hogere betrokkenheid, verbeterde productiviteit en een lagere uitval van werknemers. “Het
uiteindelijke resultaat: beheersing van de kosten en maximaliseren van het bedrijfspotentieel.“
Nieuwe aandeelhouder
Avedon is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met vestigingen in Amsterdam en Düsseldorf. Avedon
verstrekt naast groeikapitaal ook expertise aan middelgrote ondernemingen met een leidende positie in een
sector in combinatie met een sterk en gedreven management team. Alfred Tulp, partner bij Avedon, zegt “wij
zijn erg verheugd met de investering in Robidus. Dankzij haar diepe ervaring, innovaties en integrale aanpak op
het terrein van sociale zekerheid kan zij haar klanten een hoog niveau van service bieden. Wij kijken uit naar
een verdere vruchtbare samenwerking met management om de ambitieuze groeidoelstellingen van de
onderneming te realiseren.” Sinds 2003 heeft het team van Avedon 18 ondernemingen ondersteund met
groeikapitaal en expertise
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