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spelen. Gert-Jan: “Het is prettig
dat ik nog steeds veel kan sparren
met Écart over alle zaken die bij de
uitvoer van het businessplan aan
de orde komen. Veelvuldig overleggen kost natuurlijk tijd, maar in
mijn ervaring besparen we er vooral ook tijd mee. Onze uitwisseling
zorgt ervoor dat we sneller beoogde doelstellingen behalen, omdat
we elkaar aanvullen vanuit onze
eigen expertises.”

Partner die de hele rit
naast je rijdt
De energie die vrijkomt uit de samenwerking tussen PR Beheer en
Écart heeft tot nu toe geleid tot het

sering is geslagen. De lange termijn waarvoor het partnerschap
is aangegaan, biedt PR Beheer
steeds meer de ruimte om te ondernemen. En dat betekent een
aantrekkende focus op toekomstige

groeimogelijkheden

nieuwe

en

ondernemingskansen.

Gert-Jan: “De financiële ruggengraat van Écart helpt hierbij. Het
maakt acquisities haalbaar die we
anders wellicht niet hadden kunnen doen. Een ander groot voordeel is dat PR Beheer met het
instappen van Écart de capaciteit
heeft gekregen om diepgaande
marktanalyses te laten uitvoeren.
Concurrenten hebben vaak niet
die mogelijkheid en dus wordt
hiermee onze concurrentiepositie
krachtiger.”

behalen van een aanzienlijk aantal
gezamenlijke doelstellingen. Er is
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Factsheet
Verrekijker met de hori-

De hernieuwde energie en ambi-
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gevend om onze klant de juiste
informatie op het juiste moment te
kunnen bieden. Dit is voor mij een
prikkelende ambitie, waarmee we
maatschappelijke impact kunnen
maken. Met het behalen ervan helpen we onze klanten echt verder.
De komende jaren kunnen we met
deze missie volop aan de slag.”

geleid tot het uitzetten van een

Écart Invest 1 B.V.

PR Beheer Holding B.V.

Écart Invest werd in 1993 opge-

PR Beheer is een leidende dienst-

richt en is gespecialiseerd in Pri-

verlener in de letselschademarkt.

vate Equity voor de langere ter-

Dochtermaatschappijen zijn ach-

mijn. Hierbij richt zij zich op drie

tereenvolgens Nostimos, Radar,

sectoren: Dienstverlening, ICT

Mediathos en Mooyman & part-

en Verpakkingen. Het team van

ners. Nostimos en Mooyman &

Écart bewerkstelligt waardegroei

partners verlenen buitengerechte-

door:

lijke hulp aan letselslachtoffers.

• Versterking van financiële
processen;

Radar adviseert over het domein
mensen, werk en inkomen bij

• Toevoeging van branchespecifieke kennis;

vraagstukken die gerelateerd zijn

• Ondersteuning bij de analyse
van bedrijfsprocessen;

Mediathos geeft medische advie-

aan ziekte, letsel en beperkingen.
zen in het geval van letselschade.

• Kennis en kunde omtrent bedrijfsopvolging;
• Een trackrecord op het gebied
van het bijstaan van groeibedrijven.
Het management van Écart is
oprichter en medeaandeelhouder

en werkt exclusief voor Écart. De
onbepaalde looptijd van Écart’s
fonds is een

stabiele partner

voor haar participaties.
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