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Winston & Partners sluit zich aan bij Louwsma 

Bedrijven Groep 
 

Adviesbureau Winston & Partners, gevestigd in Leiden, is overgenomen door de Louwsma 

Bedrijven Groep. Winston & Partners richt zich op het realiseren van een sociaal veilig 

werkklimaat onder meer via vertrouwenspersonen en bedrijfmaatschappelijk werkers. 

 

Maaike Mentink stond ruim dertig jaar geleden aan de basis van Winston & Partners. Ze licht de stap 

toe die Winston & Partners heeft gezet.  

 

 “Met het klimmen der jaren en met een nieuwe levensfase in zicht ben ik de afgelopen tijd gaan 

nadenken over de continuïteit en verdere verankering van Winston & Partners en mijn eigen 

persoonlijke toekomst na het werkzame leven. Opvolging in de familie of in de onderneming was niet 

aan de orde. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een passende overnamepartner. Een 

overnamepartner die vanuit dezelfde normen en waarden werkt en qua organisatie en opvattingen 

over ondernemerschap en dienstverlening goed bij Winston & Partners past. Deze overnamepartner 

heb ik gevonden in de Louwsma Bedrijven Groep. De LB Groep, gevestigd in Leek, is een 

familiebedrijf met Friese wortels en is gaandeweg uitgegroeid tot een holding van inmiddels 20 

bedrijven die veelal landelijk opereren en in hun markten succesvol zijn. Vanaf het eerste gesprek was 

er een goed gevoel en een klik.”  

 

Vertrouwde onafhankelijke, hoogwaardige expertise 

 

De komende maanden blijft Maaike Mentink verbonden aan Winston & Partners en zal ze haar 

activiteiten geleidelijk gaan afbouwen. De nieuwe directeur van Winston & Partners is Carola van 

Marrewijk. Met vertrouwen kijkt Carola en het team naar de toekomst van het bureau. “Er ligt een 

hele mooie basis om op verder te bouwen. De dienstverlening en expertises van Winston & Partners 

worden hoog gewaardeerd en we hebben een gedreven team van professionals. Onze opdrachtgevers 

blijven verzekerd van dezelfde vertrouwde onafhankelijke, hoogwaardige expertise van onze 

vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, trainers, organisatieadviseurs en mediators.” 

 

Mogelijkheden voor groei   

 

De aansluiting bij de LB Groep vindt plaats op een betekenisvol moment. Er is in bedrijven en 

organisaties groeiende aandacht voor sociale veiligheid op de werkvloer, het voorkomen van 

ongewenst gedrag en het op een adequate wijze omgaan met ongewenste omgangsvormen. Carola 

van Marrewijk: “In de samenleving en in organisaties zijn dat heel relevante thema’s die om  

 

 

 

 



 

 

 

 

praktische antwoorden en interventies vragen. Zeker nu de overheid daar sterk op gaat sturen. Zo zal 

de inzet van externe vertrouwenspersonen een verplicht karakter gaan krijgen. Met onze kennis en 

ervaring kunnen we meer dan ooit van betekenis zijn en zo bijdragen aan een gezonde 

bedrijfscultuur, een veilig werkklimaat en meer werkgeluk. We zien voor Winston & Partners volop 

kansen om verder door te groeien als specialistisch bureau.” 

 

Goede naam verder uitbouwen 

 

Sieb Louwsma, eigenaar en algemeen directeur van de LB Groep, over de overname van Winston & 

Partners. “Wat Maaike Mentink eerder aangaf, onderstreep ik. Vanaf het eerste gesprek voelde dit 

goed. Dit is een hele mooie match. Winston & Partners is een in alle opzichten gezond bureau dat 

stevig op de rails staat. Een veelbelovend vertrekpunt om verdere stappen te zetten qua schaal en 

qua reikwijdte van de dienstverlening. Vanuit de LB Groep helpen we Winston & Partners succesvol 

die nieuwe fase in te gaan. Het blijft in lijn met de strategie van de LB Groep onder die merknaam 

opereren.”   

 

Over de LB Groep 

 

De LB Groep, opgericht in 1988 door Sieb Louwsma, is een familie van bedrijven. Het 

bedrijvenportfolio is gediversifieerd. De bedrijven van de LB Groep zijn dienstverleners met een eigen 

specialisme en specifiek werkterrein. Ieder bedrijf draagt op zijn manier bij aan de economie en 

samenleving. Door waarde toe te voegen aan werken, (re)ïntegreren, leren, participeren en vitaliseren 

van mensen. 20 bedrijven maken onderdeel uit van de LB Groep. Kijk voor meer informatie op 

www.lbgroep.nl 

 

 

 

Meer weten over Winston & Partners: neem contact op met Carola van Marrewijk: 06-15284362: 

cvanmarrewijk@winstonpartners.nl 

 

Meer weten over LB Groep: neem contact op met Sieb Louwsma: 06-50528058; 

sieb.louwsma@lbgroep.nl  
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