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Avedon Capital Partners investeert in WCC Group, om
internationale groei te versnellen
Nederland (Amsterdam), 20 december 2016 – Avedon Capital Partners,
investeerder in groeikapitaal, heeft een meerderheidsbelang in WCC Group
(www.wcc-group.com) verworven. Avedon zal aanzienlijk investeren in WCC
Group om de wereldwijde uitbreiding in nieuwe markten te versnellen en
sterke relaties met bestaande klanten te verstevigen. Oprichters en voormalig
grootaandeelhouders Peter Went en Mark Wegman zullen een aandeel in het
WCC behouden maar treden terug uit de Raad van Bestuur. Wim Rietdijk,
voormalig COO, is aangesteld als CEO.
WCC levert toonaangevende softwareoplossingen op basis van geavanceerde zoek- en
match-technologie in verschillende marktoepassingen. Zo bedient het bedrijf een groot
aantal van 's werelds openbare arbeidsbemiddelingsdiensten evenals een aantal van
's werelds grootste uitzendorganisaties. In de identiteitsmarkt, zijn grenzen veiliger door
oplossingen die WCC biedt. Naast grenscontroles, levert WCC ook de technologie om de
identiteit van burgers vast te stellen in veel vluchtelingenkampen.
“Met de steun van Avedon gaan we een nieuwe fase in en kunnen we nieuwe markten
verkennen. Daarnaast biedt dit onze medewerkers de mogelijkheid tot persoonlijke groei en
empowerment. Dit is een mijlpaal voor ons allemaal”, zegt Wim Rietdijk. “Blijvende focus op
de bestaande markten is enorm belangrijk. In de publieke werkgelegenheidsmarkt blijft de
focus op de ontwikkeling van arbeidskrachten. In de markt van identiteitsbeveiliging zijn
diensten gebaseerd op de identiteit van de burgers leidend. Daarnaast is er een groeiende
behoefte aan WCC’s technologie in andere markten en toepassingen.”
Michel Verhoog, partner bij Avedon Capital Partners: “Samen met het management zijn we
gedreven om de internationale groei van WCC te versnellen. We zullen de onderneming in
de komende jaren actief ondersteunen, zowel door autonome groei als via acquisities. We
zijn blij en opgetogen om WCC’s grote deskundigheid en vaardigheden te combineren met
onze ervaring om met middelgrote softwarebedrijven ambitieuze internationale
groeiplannen te realiseren.”

Over WCC Group
WCC Group is ’s werelds meest toonaangevende ontwikkelaar van geavanceerde zoek- en
match-technologie. Hun software maakt het grote organisaties mogelijk om optimaal
beslissingen te nemen door een beter gebruik van de beschikbare data. WCC is een
Nederlands softwarebedrijf dat veel landen en bedrijven wereldwijd bedient sinds 1996; het
is actief in meer dan 25 landen en is op zoek naar verdere uitbreiding op internationaal
niveau. In de twee belangrijkste markten, de openbare arbeidsbemiddelingsdienst en de
identiteitsmarkt, wordt WCC’s technologie geleverd door een consortium van partners.
WCC heeft strategische partnerships met mondiale spelers en breidt de samenwerking met
de bestaande partners uit.

Over Avedon Capital Partners
Avedon Capital Partners is een investeerder gepassioneerd over het steunen van
uitzonderlijke ondernemers en managementteams van groeibedrijven om hun ambities in
samenwerking te realiseren. Het is gevestigd in Amsterdam (NL) en Düsseldorf (GER). Met
een beheerd vermogen van meer dan € 400 miljoen richt Avedon zich op niches binnen de
vier sectoren: software en technologie, zakelijke dienstverlening, industrie & engineering en
consumentenproducten & welzijn. Sinds de oprichting heeft het team geïnvesteerd in 20
groeikapitaaltransacties en heeft het een sterk track record gerealiseerd.

Voor meer informatie:
Avedon Capital Partners
Michel Verhoog of Ronald Kolk
Apollolaan 153
1077 AS Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 568 2636
www.avedoncapital.com

Disclaimer:
‘Not for distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States or Canada or any other
jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. None of the information contained herein
constitutes an offer of, or an invitation to purchase, any interests, shares or units, nor any investment advice or
services. Neither the investment funds nor their managers mentioned herein are licensed or supervised by the
Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten) or by any other supervisory authority
in any jurisdiction.’

