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Main Capital heeft een strategisch belang verworven in SDB Ayton, een HR, planning 
en salarisadministratie specialist voor de zorgmarkt. Het in Den Haag gevestigde bedrijf 
levert toonaangevende en innovatieve SaaS oplossingen voor de Nederlandse zorgmarkt. 
Met slimme softwareproducten en gerelateerde diensten stelt SDB Ayton haar klanten 
in staat om administratieve HR en planning processen te optimaliseren waardoor 
zorgverleners de handen vrij krijgen voor het bieden van zorg aan de cliënt.  

SDB Ayton is onstaan uit een fusie tussen SDB Groep en Ayton. SDB Groep heeft zich in de 
loop der jaren gevestigd als een gespecialiseerde Salarisverwerking and HR software 
leverancier in de zorgmarkt. In 2016 nam SDB Groep planningsspeler Ayton over. Deze 
overname heeft ertoe geleid dat de onderneming planning, salarisverwerking en HR software 
onder één dak kon aanbieden aan klanten en resulteerde in een bedrijf met gecombineerd 60 
jaar aan ervaring binnen de zorg industrie. In de recente jaren lag de focus van de 
onderneming op productinnovatie en op de integratie van SDB Groep en Ayton. De 
inspanningen van het management team hebben rtoe geleid dat de onderneming sterk 
geprofessionaliseerd is en goed gepositioneerd staat om de volgende stap te kunnen maken. 

De software oplossingen van SDB Ayton helpen zorginstellingen efficient om te gaan met de 
beschikbare middelen. Organisaties zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te 
staan om meer zorg te verlenen met gelimiteerde middelen. Men verwacht dat 
zorginstellingen de komende jaren verdere kostenbesparingen zullen moeten realiseren, 
gedreven door trends zoals de vergrijzing van de samenleving. Daarnaast verwacht men dat 
de schaarste aan geschikt personeel in de zorg de komende jaren verder zal toenemen 
waardoor er voor zorginstellingen een behoefte onstaat om op een strategische manier het HR 
beleid in te richten. De missie van SDB Ayton is om klanten hier zoveel mogelijk in te 
ondersteunen door het leveren van intuïtieve softwareoplossingen en gerelateerde diensten. 

SDB Ayton is voornemens om via een selectieve buy-and-build strategie door te groeien tot 
een leidende SaaS speler in de Nederlandse zorgmarkt. Naast het voortzetten van organische 
groei zal de focus liggen op het doen van gerichte acquisities. Naast het acquireren van 
aanpalende technologieën behoort het uitbreiden naar andere segmenten van de zorgmarkt tot 
de mogelijkheden. Daarnaast zal de R&D focus van de onderneming liggen op het 
ontwikkelen van innovatieve producten die aansluiten bij de missie van SDB Ayton. 

Samenwerking SDB Ayton – Main Capital 

Vincent van Staalduinen (Customer Success Directeur SDB Ayton): “De Nederlandse 
zorgindustrie ondergaat momenteel een transformatie waarbij technologie een belangrijke rol 
speelt in het efficiënter maken van interne processen. Er zijn momenteel weinig aanbieders in 
de markt die moderne en innovatieve SaaS oplossingen en gerelateerde diensten leveren 
gecombineerd met de uitgebreide ervaring, expertise en het track-record van SDB Ayton. In 
een samenwerking met Main Capital kunnen wij ons porfolio verder uitbreiden. De expertise 
en ervaring in het assisteren van management teams bij het uitvoeren van een buy-and-build 



strategie voor software ondernemingen maakt Main Capital de ideale partner om SDB Ayton 
te ondersteunen in de volgende fase van groei.”  

Charly Zwemstra (Managing Partner Main Capital): “SDB Ayton is een innovatief bedrijf met 
een sterk track-record in de gezondheidszorg markt. Wij zien veel potentie om autonoom door 
te groeien in de huidige focus markten. Het bedrijf heeft een sterk management team dat 
evaring heeft met het doen van overnames. Wij zien veel mogelijkheden voor het uitvoeren 
van een buy-and-build strategie waarbij het bedrijf door kan groeien in aanpalende product- 
en marktsegmenten binnen de zorg industrie.”  

Over SDB Ayton 

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en levert SDB Ayton innovatieve en specialistische ICT-
oplossingen voor de zorgsector. Hierbij richt het bedrijf zich op de VVT, GHZ en KO markt. 
Dit doet SDB Ayton met innovatieve SaaS oplossingen die klanten gebruiken om HR, salaris 
administratie en personeelsplanning processen te automatiseren. Daarnaast levert het bedrijf 
een Business Process Outsourcing (BPO) propositie waarmee het zorginstellingen volledig 
ontzorgt van het salarisadministratieproces en levert het bedrijf financieel advies en 
consultancy diensten gerelateerd aan de onder andere de AVG wetgeving. 

Over Main Capital 

Main Capital is een strategische investeerder met een exclusieve focus op de softwaresector in 
de Benelux, Duitsland en Scandinavië. Binnen deze sector zijn wij de meest gespecialiseerde 
partij in management buy-outs en later-stage groeikapitaal. Main Capital heeft ca € 400 
miljoen onder beheer, bestemd voor investeringen in volwassen maar groeiende 
softwarebedrijven in Nederland en Duitsland. Een ervaren team van professionals beheert 
deze Private Equity fondsen vanuit kantoren in Den Haag en Düsseldorf. 

In de huidige investeringsportefeuille van Main Capital bevinden zich groeiende (SaaS) 
softwarebedrijven als GOconnectIT, JobRouter (Duitsland), Verklizan, Inergy, MUIS 
Software, artegic (Duitsland), OBI4wan, Axxerion, b+m Informatik (Duitsland), Ymor, Roxit, 
Onguard, Sharewire, SecondFloor, Sofon, ChainPoint, RVC en TPSC. Ook heeft Main 
Capital een belang in managed hosting provider Denit. Main Capital heeft een lange termijn 
perspectief met de intentie grotere sterke software groepen op te bouwen. Ook heeft Main 
Capital vele succesvolle exits gerealiseerd zoals recentelijk Regas, Connexys (aan Bullhorn) 
en ABIT/Eurosystems. Main Mezzanine Capital is een andere business line van Main Capital 
Partners en heeft mezzanine leningen verstrekt aan onder andere The Valley, TravelBird, 
Talkwalker, Worldmeetings en BTC. 

 


