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Matchinvest  
Ermerweg 88d 
7812 BG EMMEN 
T 0591 667050 
www.matchinvest.nl 

                              Matchinvest is een M2 initiatief. 
M2 participaties participeert samen met investeerders 
actief in ondernemingen met een specifiek profiel. 

 

 

Matchinvest koppelt ondernemers met een 
kapitaalbehoefte aan informele investeerders. 

                       Matchinvest en Credion werken nauw samen 
                     om de kapitaalbehoefte in te vullen door de 

meest optimale mix van formeel en informeel kapitaal.  

 
Matchinvest is lid van brancheorganisatie:  

feb. ‘14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De onderneming 
 

VeriCon, gevestigd in Veldhoven, is een snelgroeiend en innovatief 
constructieadvies-bureau dat voor 100% in handen is van de heer Jos 
Hoonhout (1964). VeriCon is een voorzetting van het eind 2012 in 
financiële problemen geraakte Ingenieursbureau Brabant. Na de 
overname heeft VeriCon een stormachtige groei doorgemaakt wat, 
samen met de toekomstvisie resulteert in een kapitaalbehoefte. 
 
 
 
 

VeriCon realiseert een structurele rendementsverbetering in de bouw door het ontwerpproces van 
een ambachtelijk naar een industrieel proces te transformeren. 
 
VeriCon heeft een eigen unieke op BIM (Building Information Modelling) gebaseerde ontwerp- en 
engineeringmethodiek ontwikkeld. De kern van de methodiek zit in het begrip ketendigitalisatie. 
Ketendigitalisatie maakt het mogelijk alle disciplines en uitwerkingen virtueel te modelleren, af te 
stemmen en te accorderen voordat de bouw begint. BIM leidt zichtbaar tot een substantieel kwalitatief 
beter proces en maakt het integrale bouwproces ook substantieel goedkoper. 
 
Daarnaast schrijft en implementeert VeriCon de benodigde software: 

 om vanuit haar ontwerpmodellen de productie- en ERP systemen van de producenten van 
bouwmaterialen rechtstreeks aan te sturen. Hierin is VeriCon uniek.  

 om de eigen ontwerp- en calculatieprocessen nog efficiënter te maken. Zo kan VeriCon nu al 
bepaalde activiteiten uitvoeren in de helft van de tijd die traditionele constructeurs daarvoor nodig 
hebben. 

 
VeriCon beheerst een groot aantal disciplines en loopt daarmee voor op het gebied van geïntegreerde 
engineering. VeriCon kan daarmee een steeds groter deel van alle engineering en 
advieswerkzaamheden in een project uitvoeren. 
 
De resultaten en verwachtingen 
 

De diensten van VeriCon worden zeer goed ontvangen in de markt. VeriCon heeft in het eerste jaar 
2013 een stormachtige groei in omzet doorgemaakt tot € 660.000. Deze groei heeft zich in het eerste 
halfjaar versterkt voortgezet. De omzet over de eerste zes maanden bedraagt € 660.000 en het aantal 
medewerkers is toegenomen van 17 ultimo 2013 tot 28 per 1 juli 2014. 
 
VeriCon ziet de bouwnijverheid, en met name de woningbouw waarin VeriCon het grootste gedeelte 
van haar omzet realiseert, sterk herstellen. Daarbij zoekt de bouw naar kosten efficiëntere processen. 
VeriCon biedt hierin een unieke, zichtbare en bewezen waarde voor haar klanten. Tot 2016 is een groei 
voorzien tot een omzet van € 6 miljoen met ca 60 medewerkers.  
 
De strategie 
 

De strategie van VeriCon is gebaseerd op de volgende kernelementen: 

 De beste ontwerpmodellen en -processen in termen van kwaliteit en ontwerpefficiency 

 Voortdurende verbreding van de technische werkgebieden ter versterking van de leidende positie 
in geïntegreerde engineering; 

 Implementatie van innovatieve diensten met nieuwe aantrekkelijke verdienmodellen. 
 

De propositie 
 

VeriCon zoekt (een) investeerder(s) die de noodzakelijke kapitaalbehoefte wensen in te vullen tegen 
gezamenlijk vast te stellen condities. De investering zal worden aangewend ter versterking van de 
vermogens- en liquiditeitspositie, investeringen in technologie (mensen en softwarelicenties) en 
versterking verkooporganisatie. 
 
Interesse 
 

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie, neemt u dan even contact met ons op.  

Sector: Bouwnijverheid 

Fase: 2e fase (differentiatiefase) 

Kapitaalbehoefte:  

€500.000  t.b.v. groei en liquiditeit 


