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Amsterdam / Capelle aan den IJssel, dinsdag 27 juli 2021 

Investeringsmaatschappij Avedon Capital Partners gaat het uitzendbureau Pro 
Industry ondersteunen bij de uitvoering van haar ambitieuze groeiplannen als 
marktleider in de uitzendmarkt voor de proces industrie. Samen met partner 
Avedon wil Pro Industry haar autonome groei versnellen door nieuwe vestigingen 
in Nederland en België te openen en te investeren in digitalisering. De 
voorgenomen samenwerking vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van 
de mededingingsautoriteiten. 

Pro Industry richt zich op het uitzenden van schaarse procesoperator-profielen voor 
industriële en productieklanten in verschillende industrieën, waaronder de farmaceutische 
industrie, voedselverwerking en chemie. Het bedrijf heeft zich de afgelopen decennia 
verder gespecialiseerd in de industrieën waarin haar klanten actief zijn en is in staat om 
schaarse kandidaten effectief te werven en te matchen met openstaande operator-rollen. 
Tegelijkertijd biedt Pro Industry haar kandidaten een breed scala aan aantrekkelijke rollen 
aan via een lokale, persoonlijke benadering. In deze niche markt is Pro Industry de enige 
nationale speler met een lokaal netwerk. Het bedrijf is sinds de afgelopen jaren naast 
Nederland ook actief in België en heeft plannen om in beide landen verder uit te breiden.  

Voortbouwend op het marktleiderschap in uitzenden van procesoperators en 
aanverwante profielen, wil Pro Industry de organisatie verder laten groeien en 
professionaliseren. CEO Henkjan Geerlings: “Met Avedon als partner heeft Pro Industry de 
slagkracht gekregen om de ambitie te realiseren om de komende drie jaar in omvang te 
verdubbelen. Met deze samenwerking kunnen we investeringen in innovatieve IT-
oplossingen versnellen en ons netwerk van vestigingen, klanten en kandidaten uitbreiden 
terwijl we onze unieke bedrijfscultuur en specialisme als nichespeler in de procesindustrie 
behouden.” 

Ward Masclee, Investment Manager bij Avedon Capital Partners: “De groei van Pro 
Industry, gedreven door de sterke ondernemerscultuur, is erg inspirerend. We zijn 
verheugd om Pro Industry verder te mogen ondersteunen in haar indrukwekkende 
groeipad. Met onze sectorkennis en value added-aanpak denken wij de juiste partner te 
zijn om het management te faciliteren bij de uitvoering van hun plan.” 



Over Pro-industrie 
Pro Industry is de intermediair waar het grootste aanbod aan vacatures en werkzoekenden 
in de procesindustrie samenkomt. Pro Industry is opgericht in 2002 en heeft haar 
hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel. Het bedrijf heeft 19 vestigingen door heel 
Nederland en 1 kantoor in Antwerpen, België. Pro Industry heeft meer dan 120 FTE in 
dienst en de omzet is de afgelopen jaren verdubbeld. 

Zie ook www.pro-industry.nl 
 
Over Avedon Capital Partners 
Avedon Capital is een leidende private equity investeerder in kleine tot middelgrote 
bedrijven in de Benelux en Duitsland. Avedon investeert in ondernemingen met sterke 
oprichters/eigenaars en managementteams die onderscheidende en ambitieuze 
groeiplannen hebben. Daarvoor is veelal een fundamentele verandering nodig waarbij 
Avedon nauw samenwerkt met de ondernemingsleiding om deze plannen te realiseren. 
Het team van Avedon is gevestigd in Amsterdam en Düsseldorf en beheert ruim €1 miljard 
aan kapitaal. Avedon zoekt kansen in niches in vier sectoren: i) Software & Technology; ii) 
Business services; iii) Industry & Engineering; and iv) Consumer products & Leisure. In de 
loop der jaren heeft het team 26 groeiende bedrijven ondersteund op het vlak van 
strategische (her)positionering, omzetgroei, human capital en operationele 
verbeteringen. Avedon heeft een zeer sterk track record als het gaat om ondersteuning 
van groei. 
 
Zie ook www.avedoncapital.com 
 
Media contacten: 
 
Pro Industry: 
Henkjan Geerlings (Chief Executive Officer) 
Tel: +31 (0)85 0190 271 
Email: henkjan.geerlings@pro-industry.nl 
 
Avedon: 
Gerritjan Eggenkamp (Partner) en Ward Masclee (Investment Manager) 
Tel: +31 (0)20 5682 626 
Email: info@avedoncapital.com 
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