
UT sluit intentieovereenkomst met HumanCapitalCare B.V. 
inzake de overdracht van de aandelen Santar B.V. 
 
De UT is 100% aandeelhouder van Santar B.V. De UT heeft dit geregeld via haar 
holdingmaatschappij HTT B.V. 
 
Santar B.V. is een kleine arbodienstverlener, waar per 31 december 2010 33 personen (26 fte) 
werkzaam zijn. Gezien de ontwikkelingen in de markt is de behoefte ontstaan om Santar te 
versterken en toekomstbestendiger te maken. Hierbij willen we de werkgelegenheid zoveel 
mogelijk behouden. 
 
De UT heeft daarom een aantal scenario’s onderzocht, van liquidatie of faillissement tot verkoop 
van de aandelen. Liquidatie of faillissement hebben niet de voorkeur in verband met het verlies 
aan werkgelegenheid en de negatieve uitstraling die dit mogelijk kan hebben. Voordeel van de 
verkoop van aandelen is dat een substantieel deel van de werkgelegenheid behouden kan blijven. 
De UT heeft daarom met HumanCapitalCare B.V. (HCC) een intentieovereenkomst afgesloten 
waarin de voorwaarden voor verkoop opgenomen zijn. 
 
HumanCapitalCare is een onafhankelijke, gecertificeerde arbo- en gezondheidsdienst. De 
dienstverlening bestaat uit gezondheidsmanagement, preventie, verzuimbegeleiding en 
interventie en re-integratie, zie ook bijgevoegd profiel. HCC is geen grote ‘arbo reus’ maar een 
middelgrote speler. 

Eén van de voorwaarden is dat de UT met HCC een 5-jarig contract arbodienstverlening afsluit 
ingaande 1 januari 2012 voor preventie-, verzuimbegeleidings- en re-integratie- & 
interventieactiviteiten. Dit betreft een raamovereenkomst, jaarlijks wordt de inhoud van dit 
contract nader vastgesteld.  

Het College van Bestuur zal, conform de huidige procedures, het nieuwe arbocontract jaarlijks 
voor instemming voorleggen aan de UR. HCC stelt het op prijs om één of twee keer per jaar 
contact te hebben met de UR over de arbodienstverlening. 

Overeengekomen is verder dat HCC gebruik zal blijven maken van het huidige Santar pand zodat 
onze arbodienstverlener gevestigd blijft op de campus.  

 

PROFIEL VAN HCC 

Samen werken aan gezondheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt 
HumanCapitalCare organisaties bij een positieve en op gezondheid gerichte aanpak van werk en 
arbeidsomstandigheden. Het doel hierbij is het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat 
door het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en het beschikken over competente, 
gemotiveerde en gezonde medewerkers. Hiermee leggen we de basis voor het toekomstige 
succes van onze klanten. 

Wij werken in heel Nederland, onder de naam HumanCapitalCare Arbozorg en Schermer 
Trommel & de Jong. Voor grote, toonaangevende organisaties in de industrie en handel, 
transport, bouw, retail, onderwijs, kunst, cultuur, amusement en overheidsinstanties. Daarnaast 
bedienen wij veel klanten in de belangrijke MKB markt. Met regiokantoren in Amsterdam, Son, 
Hengelo, Maastricht-Airport, vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Oosterhout, Veghel en 
Helmond en een groot aantal spreekuurlocaties hebben we landelijke spreiding. 

http://www.humancapitalcare.nl/nl/pages/contact/spreekuurlocaties/spreekuurlocaties.html


We groeien sterker dan onze concurrenten, winnen marktaandeel en weten goede professionals 
aan te trekken in een krapper wordende arbeidsmarkt. 

HumanCapitalCare, opgericht in 2001, is geen grote, logge instelling. We zijn een no nonsens 
organisatie met meer dan 260 medewerkers, waar snel en efficiënt gehandeld wordt en 
persoonlijke dienstverlening voorop staat. Met korte communicatielijnen en daardoor snelle 
besluitvorming. Altijd staat de klant centraal. 

Voor elk bedrijf, voor iedere organisatie staat HumanCapitalCare garant voor optimale 
dienstverlening op het gebied van arbo en gezondheid. Met onze kwaliteit, vernieuwingsdrang, 
ontwikkelkracht in ICT-oplossingen en organisatiekracht dragen wij bij aan oplossingen die mede 
het toekomstige succes van onze klanten bepalen. 

Voor meer informatie: http://www.humancapitalcare.nl/nl/pages/home/home.html 

 
 

http://www.humancapitalcare.nl/nl/pages/home/home.html

