EyeOn International B.V. start nieuwe fase dankzij financiële injectie
EyeOn International B.V., de internationale expert op het gebied van planning & forecasting services,
gaat een partnership aan met een groep Eindhovense ondernemers, onder aanvoering van
investeringsfonds GGD Investments B.V. en Baerbergh Holding B.V.
EyeOn heeft reeds vestigingen in Nederland, België, Zwitserland en Ierland. Met support van de
nieuwe partner, waartoe ook het data science consultantsbedrijf Bright Cape B.V. behoort, voert
EyeOn de komende jaren een ambitieus, internationaal groeiplan uit.
De scope van het plan van EyeOn, dat haar hoofdkantoor in Aarle-Rixtel heeft, omvat groeiversnelling in
het buitenland voor haar internationale klanten, het vergroten van haar innovatiekracht en het
wendbaarder en slagvaardiger maken van de organisatie. Daarbij staan ook altijd de
ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers bovenaan. EyeOn was al enige tijd op zoek naar een
partner die zowel kennis van productinnovaties, internationale groei-ervaring als funding voor de
plannen kan inbrengen. Freek Aertsen, managing partner EyeOn: ‘De zoektocht naar een partner bracht
ons aanvankelijk tot over de landsgrenzen, tot we in contact kwamen met de ondernemers achter GGD
Investments, nota bene van hier, uit Brainport Eindhoven. We hadden echt niet gedacht dat we deze
match dichtbij zouden vinden. Door de samenwerking kunnen we met behoud van zelfstandigheid
voortbouwen aan ons succes. Een nieuwe fase in de historie van ons bedrijf is zojuist begonnen!’.
Pieter van den Tilllaart, namens de investeerders: ‘De samenwerking met EyeOn past perfect. We
positioneren onszelf als collega-ondernemers, maar zitten niet aan het stuur. Dat kunnen onze partners
zelf veel beter. Wij richten ons op bedrijven die een sterke groei doormaken, zoals EyeOn. In de
kennismaking met EyeOn viel ons de sublieme client delivery op door de verschillende teams en de wijze
waarop EyeOn, ook internationaal, voorop loopt in het gebruik van data science in planning &
forecasting. We vinden het een hele mooie stap dat we deze investering in dit mooie bedrijf mogen
doen vanuit GGD Investments en Baerbergh.’
Freek Aertsen, Loek Lemmens en André Vriens blijven de managing partners van EyeOn. Founding
partner Andries Mulder neemt afscheid van EyeOn. EyeOn, GGD en Baerbergh beogen een langjarig
partnership, waarmee toekomstige groei kan worden gefaciliteerd.
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