
De Kooyenga Groep zet in op groei en kiest voor een strategische alliantie
met Olympia Nederland

Dokkum, 30 juni 2017 – De succesvolle Friese ondernemer Romke Kooyenga
kiest voor een strategische alliantie met Olympia Nederland. De samenwerking
tussen Kooyenga en Olympia vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van
de Kooyenga Groep als toonaangevend detacherings- en adviesbureau voor de
overheid. Met een strategisch belang in deze Groep, bestaande uit Kooyenga
Advisering en Detachering en adviesbureau Vondel & Nassau, versterkt
Olympia Nederland haar positie binnen de gemeentelijke overheid.

De alliantie tussen Olympia Nederland en de Kooyenga Groep biedt de
mogelijkheid voor Kooyenga om versneld te groeien. Romke Kooyenga,
eigenaar van de Kooyenga Groep, zal zich vanaf 1 september a.s. volledig
richten op deze groeiambitie en verdere commerciële ontwikkeling van de
organisatie. De dagelijkse leiding van de Kooyenga Groep komt in handen van
Just Zandhuis die als CEO aantreedt.
Romke Kooyenga: “Ik ben een ondernemer die in ruim 23 jaar met veel plezier
en succes het bedrijf heeft opgebouwd. Verdere groei van Kooyenga vraagt
echter wel een sterke samenwerkingspartner die qua cultuur en ambitie lijkt op
Kooyenga. Olympia is deze partij. Ik kan me nu volledig richten op dat waar ik
goed in ben. Ik blijf commercieel verantwoordelijk, coach de medewerkers en
bewaak de cultuur die ons zo kenmerkt. In de samenwerking met Just Zandhuis
als CEO heb ik alle vertrouwen vanwege zijn brede achtergrond in
dienstverlening in de publieke sector en onze gedeelde visie op deze markt.
Just brengt de professionaliseringsslag die wij nodig hebben om het bedrijf naar
de volgende fase te brengen.”

De Kooyenga Groep staat in de markt bekend om haar sterke bedrijfscultuur
waarin ondernemerschap, vakmanschap en samenwerken in openheid met
korte lijnen centraal staat. Daarin vinden de twee bedrijven elkaar. Dimitri
Yocarini, sinds 2016 CEO van Olympia Nederland zegt hierover: “Olympia
Nederland heeft net als de Kooyenga Groep de ambitie om te groeien binnen de
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gemeentelijke overheid. Fantastisch dat we dit in kunnen vullen door een
strategische alliantie met een gerespecteerde organisatie als de Kooyenga
Groep en een bevlogen ondernemer als Romke. Door het verbinden van onze
expertises zijn we samen in staat om een nog stevigere positie binnen de
overheid te bouwen. We hebben enorm veel zin en vertrouwen in ons
partnerschap.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Gudde,
woordvoerder, Telefoonnummer: 070 – 338 10 60 of 06 – 57 99 12 19
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