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Profiel nr.
104670

Groeiende zorgonderneming voor ambulante
(jeugd)hulp en jeugd-GGZ in NoordNederland
Gevestigd in
Noord-Nederland

Ook interessant voor
Oost-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Gezondheidszorg

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

25 - 50

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 2.500.000 - € 5.000.000

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
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€ 100.000 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
De onderneming bestaat inmiddels +/- 10 jaar, actief in de regio Noord-Nederland met een aantal
vestigingen van waaruit met name op locatie van de cliënt gewerkt wordt. De organisatie bestaat uit
een team van zo’n 40 zorgprofessionals, allen goed opgeleid (HBO-WO) en sterk verbonden met de
drijfveren en visie van de onderneming.
De onderneming richt zich op jeugdhulp en (b)jeugd-ggz. De huidige producten worden continue
doorontwikkeld en er is veel ruimte om nieuwe producten te ontwikkelen cq uit te rollen.

Onderscheidend vermogen
De onderneming is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt;
De onderneming biedt meerdere (niche)producten aan waar veel vraag naar is; De onderneming is
sterk visie gedreven; De onderneming heeft een hoge mate van engagement van de medewerkers;
De onderneming is financieel gezond.

Overig
De ideale koper is een ervaren zorgondernemer/investeerder die vanuit visie, passie en middelen de
onderneming stabiel door laten groeien en mogelijk samenvoegt met een andere
zorgonderneming/zorggroep.
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