
W IE  ZIJN W E
YouKnights laat organisaties groeien, transformeren, excelleren. We werken toe naar 
een robuuste toekomst voor het bedrijf. En doen dat samen met de ondernemer, ons 

uitgebreide netwerk en ervaren investeerders. 

H E C H T E  C L U B

YouKnights is een hechte club, onderdeel van een groter geheel. 
We werken samen, doen, optimaliseren en creëren waarde.

V E R B I N D E N D

YouKnights beschikt over de middelen die nodig zijn om succes-
vol te ondernemen. Wij kiezen voor de aanval  en brengen balans 
in aansturing. 

P A R T  O F  T H E  B U S I N E S S

YouKnights is méér dan een investeringsmaatschappij of trusted 
advisor. Wij zijn  wendbaar, met voorwaartse blik, zonder 
compromis!

WAT DOEN W IJ
YouKnights helpt bestaande bedrijven die graag verder willen groeien, een uitdaging 

hebben op het gebied van opvolging of een verandering doorgaan door middel van 
interim management oplossingen of door te participeren in een onderneming.
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Bijzonder beheer voor Rabobank Nederland 
50 ondernemingen geherstructureerd. Meer dan 60% zijn weer 
gezond verder gegaan, 40% succesvol afgebouwd

Braziliaanse entiteit van DLL geherstructureerd 
Management versterkt. Groei bewerkstelligd, kosten 
gereduceerd,  winst stabiel verhoogd, klant- en medewerkers 
tevredenheid verhoogd 

Transitie AGCO Finance Duitsland geleid 
Relatie met toezichthouder hersteld, kantoor verplaatst binnen 
Duitsland, kosten gereduceerd, winst laten stijgen, stabiele 
structuur neergezet

Participatie in E-Installateur
Management versterkt, interne organisatie gestabiliseerd, omzet 
verhoogd, resultaat positief ontwikkeld
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Bijzonder beheer voor Rabobank Nederland 
50 ondernemingen geherstructureerd. Meer dan 60% zijn weer 
gezond verder gegaan, 40% succesvol afgebouwd

Braziliaanse entiteit van DLL geherstructureerd 
Management versterkt. Groei bewerkstelligd, kosten 
gereduceerd,  winst stabiel verhoogd, klant- en medewerkers 
tevredenheid verhoogd 

Transitie AGCO Finance Duitsland geleid 
Relatie met toezichthouder hersteld, kantoor verplaatst binnen 
Duitsland, kosten gereduceerd, winst laten stijgen, stabiele 
structuur neergezet

Participatie in E-Installateur
Management versterkt, interne organisatie gestabiliseerd, omzet 
verhoogd, resultaat positief ontwikkeld

“YouKnights staat voor een sterk, snel te mobiliseren team die samen met u de nieuwe 
koers in zet, met één contactpersoon en pas vertrekt als er een sterk team staat.”
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