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Zie je het al voor je? Dat je op een luxe jacht, met een glas champagne, 
in de zon, samen met je partner zit te genieten van het uitzicht over de 
Middellandse Zee? En dat je weet dat je niet meer na hoeft te denken over je/
jullie bedrijf, omdat dit nu in goede handen is?

Dit beeld is wellicht wat geromantiseerd, maar één ding is zeker: na een 
bedrijfsverkoop kun je gaan genieten van je welverdiende vrije tijd. 
Maar wat is er allemaal voor nodig om tot een succesvolle deal te komen? 
Hoe weet je dat je bedrijf echt in goede handen is en er na de verkoop geen 
issues meer opspelen?

Dit magazine biedt inzichten in de stappen die bij een bedrijfsverkoop spelen. 
Hoe verloopt zo’n proces, wat zijn de do’s en don’ts en welke juridische en 
fiscale zaken komen er bij een verkoop kijken? 
Hoe wordt de waarde van de aandelen bepaald? Zijn er bepaalde zaken die je 
van tevoren alvast zelf kunt aanpakken om je bedrijf verkoopklaar te maken?

Daarnaast bevat het magazine interviews met diverse klanten van VWG. 
Hoe hebben zij de verkoop (of aankoop) op emotioneel vlak ervaren? 
Welke tips kunnen zij meegeven aan andere ondernemers? 

Wij geven je hierbij graag een kijkje in ons bedrijf, 
onze klanten en medewerkers.

Namens team Corporate Finance,

Voorw
oord

Michiel Segers

Michiel Segers
Partner / 

Corporate Finance Adviseur

VWG is een multidisciplinair 
advieskantoor met 
vestigingen in Nijmegen 
en Wijchen. Naast 
accountancy, belastingadvies, 
audit en assurance en 
salarisadministratie 
bieden wij de dienst 
corporate finance aan. 
Binnen corporate finance 
begeleiden wij met een 
ervaren team van adviseurs 
jaarlijks vele ondernemers 
bij vraagstukken op het 
gebied van fusies, overnames, 
waardebepalingen, 
rendementsadvies, 
structurering en 
financieringen.

MSEGERS@VWG.NL
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IS JOUW BEDRIJF ER AL KLAAR VOOR OM VERKOCHT TE WORDEN? HET VERKOOPKLAAR MAKEN 
VAN JE ONDERNEMING KOST TIJD EN JE KUNT HIER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN. HET KAN 

JE NAMELIJK HELPEN OM OP (LANGE) TERMIJN HET MAXIMALE RESULTAAT UIT JE ONDERNEMING 
TE HALEN. HIERBIJ HOORT EEN GOEDE OVERNAMEPRIJS, MAAR OOK EEN AANDELENOVERDRACHT 

DIE DE TOEKOMST VAN JE ONDERNEMING HET BEST KAN WAARBORGEN. DE FACTOR ‘TIMING’ IS 
BELANGRIJK IN EEN VERKOOPPROCES, MAAR DE HAMVRAAG IS: WANNEER WEET JE WAT HET JUISTE 

MOMENT IS OM JE BEDRIJF TE VERKOPEN? WANNEER BEN JIJ ALS ONDERNEMER TOE AAN DEZE 
BELANGRIJKE STAP? ONS ADVIES IS OM OP TIJD TE BEGINNEN, OF JE NU STARTER OF PENSIONADO 
BENT. ZORG DAT JE KLAAR BENT VOOR JOUW TOEKOMSTIGE VERKOOP EN VOORKOM DAT JE LATER 

VOOR VERRASSINGEN KOMT TE STAAN. 

IS JOUW ONDERNEMING 

‘VERKOOPKLAAR’?

SCAN DE QR-CODE

De verkoop kan beginnen !

VERKOOPKLAAR MAKEN 
Het verkoopklaar maken van een onderneming vraagt 
om een brede blik. Vanuit VWG Corporate Finance kijken 
we naar diverse aspecten als financieel, commercieel, 
juridisch, fiscaal en organisatorisch. Veel aandacht gaat 
uit naar de positie van de directeur-grootaandeelhouder. 
Na een overdrachtsperiode wil de ondernemer ermee 
stoppen of minimaal rustiger aan doen. Een bekende 
uitspraak is ‘de vent maakt de tent’, maar blijft die tent 
nog wel overeind staan als de vent vertrekt? Dat aspect 
wordt vaak onderschat. 

Om ondernemers te helpen met het verkoopklaar 
maken van hun onderneming, biedt VWG een scan aan 
die inzicht geeft in welke aspecten op orde zijn voor 
verkoop en aan welke aspecten de komende tijd gewerkt 
moet worden. Na het invullen van de scan is er de moge-
lijkheid tot een vrijblijvend gesprek met een van onze 
overname-experts. Op basis van het gesprek kunnen wij 
meedenken hoe verder en er uiteindelijk voor zorgen dat 
je het optimale resultaat haalt uit de onderneming die je 
in al die jaren hebt opgebouwd. 

RENDEMENTSANALYSE
Onze accountants kunnen je helpen om je 
bedrijfsresultaten te verbeteren, door het 
uitvoeren van rendementsanalyses. Zo kunnen 
zij zien wat de sterke punten zijn en waar 
kansen liggen op rendementsverbetering. 
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat je 
organisatie verkoopklaar is voor het moment, 
dat je als ondernemer je bedrijf kunt of wil 
verkopen. Nu of in de toekomst. 

VW
G

 Verkoopklaar scan
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Ingewikkelde vragen die ons, ik en mijn partner, na 5 jaar 
ondernemerschap gesteld kregen door onze accountant 
tijdens de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening. Voor ons 
vragen waar we nooit eerder bij stil hadden gestaan, maar die 
ons wel de ogen deden openen. 

Verbaasd en lacherig keken mijn 
partner en ik elkaar aan toen de 
accountant ons de vraag stelde of 
wij open stonden voor een mogelijke 
verkoop van onze arbodienst. Daar 
waren wij op dat moment nog helemaal niet mee bezig. 
Als twee (mid)dertigers met een team van 50 medewerkers 
werkten we nog elke dag met plezier aan onze organisatie. 

Het leek een ver van ons bed show, maar toch reden we na 
afloop naar huis met een missie. We moesten na gaan denken 
over de toekomst van ons bedrijf, met én zonder ons als directie. 
Je kunt zeggen dat we vanaf dat moment ons bedrijf verkoop-

klaar zijn gaan maken, zonder dat we 
een concreet verkoopplan hadden en 
het moment van overdracht nog ver in 
de toekomst lag.

In de jaren die volgden hebben 
we telkens een stapje gezet om 

het bedrijf onafhankelijk van ons te laten functioneren. We 
hebben onder andere een management team geformeerd, 
kritisch gekeken naar onze organisatiestructuur, contracten 

De em
otionele kant van een verkoop

Stel jij jezelf als ondernemer wel eens de vraag wat je zou doen als er iemand met een zak 
geld op de stoep staat en jouw bedrijf wil overnemen? Of: Stel, je wordt morgen ziek, of, 

erger nog, je krijgt een ongeluk. Kan het bedrijf door als jij als directeur uitvalt?

WAT ALS JE…
 JE BEDRIJF KLAAR MAAKT 
 VOOR VERKOOP? 

HET PERSOONLIJKE VERHAAL VAN MONIQUE DELSINK

“Elk jaar maakten we een 
stapje richting een bedrijf 

dat ook zonder ons kon 
functioneren.”
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met klanten en leveranciers onder 
de loep genomen en gewerkt aan 
een optimaal rendement op onze 
dienstverlening. Een bedrijfs-
coach en accountant keken over 
onze schouders mee.

We groeiden hard en we 
voelden de verantwoordelijk-
heid voor onze collega’s en 
samenwerkingspartners om 
alles goed geregeld te krijgen. 
We bekeken ieder jaar ons 
bedrijf door de bril van een 
potentiële koper en zorgden 
voor waardecreatie binnen 
onze organisatie. So far so 
good kun je zeggen. Totdat we 

ons tienjarige jubileum vierden 
en ik mij realiseerde dat ik binnen 

de organisatie niet meer het werk 
deed waar ik energie van kreeg. 

VAN PASSIE VOOR NAAR 
PASSEN OP

Ik was in de loop van de jaren 
een manager geworden. 

Mijn passie voor 

het ondernemen was veranderd in het passen op de tent. 
Binnen alle fasen van het ondernemerschap heb je te maken 
met kansen, maar ook met de nodige uitdagingen en verschil-
lende ups en downs. Ik was de laatste jaren in mijn gedachten 
al bezig met onze bedrijfsverkoop, maar ik stelde de beslissing 
telkens uit en bedacht voornamelijk redenen om het niet te 
doen. Je realiseert je namelijk dat je leven drastisch zal veran-
deren als je overstapt naar een (onbekend) plan B. Maar in mijn 
hoofd nam ik (onbewust) al afscheid van het bedrijf en dacht 
ik vaker na over een leven na de verkoop. Op een gegeven 
moment hakten mijn partner en ik de knoop door en zijn we op 
zoek gegaan naar een adviseur die ons zou kunnen begeleiden 
in het verkoopproces. Je hebt immers geen ervaring en je bedrijf 
verkoop je maar één keer, dus dan moet je het professioneel 
aanpakken en je goed laten adviseren.

Het positieve nieuws was dat we binnen tien maanden het 
verkoopproces hebben afgerond met een partij waar wij een 
goed gevoel bij hadden. Enerzijds omdat zij een goede prijs 
betaalden, maar nog belangrijker, een toekomst voor de 
achtergebleven collega’s binnen het bedrijf garandeerden. 
Nadat de handtekeningen bij de notaris op papier waren 
gezet, wilden wij de champagnefles al laten knallen. Toch was 
er van een euforische stemming nog geen sprake.

JE WINT, MAAR VERLIEST OOK
Het verkopen van je bedrijf is een zakelijk, maar ook emoti-
oneel proces. Een periode van geheimhouding, je speelt een 
dubbelrol binnen je eigen bedrijf. Enerzijds ben je druk bezig 
met de verkoop: je voert gesprekken met potentiële kopers 
en adviseurs én je moet continu (financiële) gegevens aanle-

veren. Anderzijds zorg je voor je daily business en je 
wil voorkomen dat je je focus verliest, hetgeen ten 

koste gaat van je bedrijfsresultaten. Er was in die 
maanden weinig ruimte voor de emotionele 

kant. Na de overdracht kwamen bij ons alle 
opgekropte spanningen eruit en zaten 

we onverwachts in een rouwfase. 

Je wint, maar je verliest in die periode meer dan je je vooraf 
kunt indenken. Je mist je dagelijkse ritme en neemt afscheid 
van je collega’s en zakenrelaties. Ergens verlies je je status als 
ondernemer en je bent daardoor zoekende naar jezelf. Al heb 
je een succesvol bedrijf verkocht, de teller staat voor je gevoel 
op nul en je moet je talenten en passies hervinden.

VERKOOPGELUK?
Hoe betrokken en meelevend je omgeving ook is, dit is 
een proces waar je zelf doorheen moet. Niet iedereen 
begrijpt je. Voor de buitenwereld is een bedrijfsverkoop 
vaak gekoppeld aan financieel succes en geluk, maar het 
was voor mij de trigger om na te gaan denken over de term 
‘verkoopgeluk’. 

Wanneer is je bedrijfsverkoop eigenlijk 
een succes te noemen? Voor mij 
persoonlijk zit geluk hem niet alleen 
in geld, maar ook in de zingeving 
van het leven. Oftewel, waar kom je 
’s ochtends je bed voor uit?

Veranderingen zijn eng, maar angst is een slechte raadgever. Ik 
heb geleerd dat je nieuwe doelen in je leven moet gaan stellen. 
Het nadenken over een leven na je bedrijf heeft tijd nodig, dus 
het is belangrijk dat je die rust en ruimte ook neemt. De weg 
naar Rome is immers ook niet in één dag gebouwd.

Iedere ondernemer zou jaarlijks na moeten denken over 
het moment dat hij zijn bedrijf kan, wil of misschien door 
omstandigheden wel móét verkopen. Want je weet namelijk 
nooit hoe het leven loopt en je wil voorkomen dat het bedrijf 
afhankelijk is van jou als ondernemer. Dus zet alle voor- en 
nadelen voor jezelf op een rijtje. Dit vergt lef en moed, want 
je rol en functie binnen het bedrijf is vertrouwd en geeft 
je veel zekerheden. Maar er zijn altijd meerdere opties: zo 
behoort bijvoorbeeld een gedeeltelijke verkoop aan een 
investeringsmaatschappij of aan een van je medewerkers 

(management buy-out) ook tot de mogelijkheden voor 
wanneer je er nog niet aan toe bent om je bedrijf in z’n 
geheel te verkopen. 

ZIT JE NOG OP DE GOEDE WEG?
Soms is het goed als je je afvraagt als ondernemer (en in de 
rol van partner, ouder, vriend(in)) of je nog wel op de goede 
weg zit. Heb je een goede werk-privébalans en zit je nog 
lekker op je plek in je eigen bedrijf? Oftewel, ga jij nog met 
een lach naar je werk of denk je steeds vaker: het is tijd voor 
iets anders? Werk scenario’s uit voor jezelf: hoe ziet jouw 
leven er na de verkoop van je bedrijf uit? Niets is onmogelijk 
en denk vooral niet in beperkingen.

Al is een bedrijfsverkoop voor jou 
nu nog toekomstmuziek, je kunt je 
al wel voorbereiden op het moment 
van overdracht. Het proces van het 
verkoopklaar maken van je bedrijf is 
leerzaam. Het biedt je veel nieuwe 
inzichten en kansen.

Toen de verkoop eenmaal een feit was, ben ik een opleiding 
gaan volgen. Nu adviseer ik (startende) ondernemers en 
familiebedrijven, treed ik op als (dag)voorzitter, maar ben 
vooral gaan schrijven. Ik heb inmiddels veel ondernemers 
mogen interviewen. Voor mijn boek Verkoopgeluk én voor dit 
magazine. Alle ervaringen, valkuilen, tips en tricks zijn daarbij 
voor het voetlicht gekomen. Ik hoop dat dit magazine je inspi-
reert en je de handvatten geeft die je nodig hebt om, zodra je 
er klaar voor bent, ook de sprong in het diepe te nemen.

Ik wens je nu al veel (verkoop)geluk toe. 
 
Monique Delsink

De em
otionele kant van een verkoop

“Het vergt lef om 
na te denken over een 
bedrijf dat ook zonder

 jou door kan”
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Het bedrijf is in 1959 opgericht als 
groothandel in papier en plastic. 
Vanaf het allereerste begin blijkt dhr. 
Meulendijks een ras ondernemer. In 
de begin jaren ’80 pionierde hij met 
de ontwikkeling en productie van 
fruitmanden en gebaksdozen, maar 
de productie bleek te bewerkelijk. 
Toen hij in de markt opmerkte dat er 
behoefte was aan plastic frietbakjes 
schafte hij een machine aan die de 
gewenste bakjes kon maken. Als er 
problemen waren met de machine 
werd René Huijbers opgeroepen 
om het defect te verhelpen. René 
was toen 16 jaar oud. Het bleek een 
gouden combinatie: Meulendijks 
Packaging, gevestigd in Helmond, 
werd al snel succesvol.

René kreeg een relatie met een van 
de drie dochters van dhr. Meulendijks 

en kwam twee jaar later officieel 
in dienst bij het bedrijf. Niet veel 
later kwamen ook de andere twee 
schoonzoons Han van Melick en Jos 
Bots in het bedrijf en werden de 

taken onderling verdeeld. René en 
Jos werden verantwoordelijk voor 
het productieproces en Han hield 
zich bezig met het bedrijfsproces en 
commercie. Han: “Het opbouwen van 
een goede samenwerking tussen ons 
drie heeft wel even geduurd. Ik werk 
vanuit mijn bedrijfskundige achter-
grond bijvoorbeeld graag gestructu-

reerd, terwijl René veel praktischer 
is ingesteld. Dit botste vroeger nog 
wel eens, maar naarmate de jaren 
verstreken werden we een hecht 
team.”

Dhr. Meulendijks had zich geen loyalere 
medewerkers kunnen wensen en had 
veel vertrouwen in zijn schoonzoons. 
Zij kregen de vrijheid om te kunnen 
ondernemen en te investeren. Han: 
“Wanneer wij nieuwe plannen goed 
konden onderbouwen, dan was hij 
al snel enthousiast en kregen we een 
‘go’. Zo werkten we in vertrouwen 
verder aan het bedrijf. We zijn niet de 
goedkoopste, maar kunnen met onze 
goede service en snelle levertijden 
concurreren met de beste bedrijven 
in binnen- en buitenland. Het 
bedrijfslogo, een molentje, staat dan 
ook voor kwaliteit.”

Verkoop fam
iliebedrijf

Een familiebedrijf dat jaarlijks meer dan 300 miljoen frietbakjes produceert. Op 92-jarige leeftijd ging vader 
met zijn schoonzoons, die allen eveneens meer dan 30 jaar werkzaam waren binnen het bedrijf, op zoek naar 

de juiste koper van zijn ‘kindje’. Michiel Segers begeleidde vanuit VWG Corporate Finance de familie in dit 
bijzondere verkooptraject. In gesprek met René Huijbers en Han van Melick, huidige bestuurders en mede-

aandeelhouders van Meulendijks Packaging. 

“Een eventuele 
overdracht bleef 

lange tijd een gevoelig 
onderwerp.”

René Huijbers & Han van Melick

MEULENDIJKS PACKAGING

Parel in de kunststof 
food disposables
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#01 // Kies een overnameadviseur die de taal spreekt van alle 
familieleden en rekening houdt met de denkwijze van de familie. 
Een overname kan een emotioneel en ingewikkeld proces zijn, 
waarbij verschillende belangen een rol spelen. Een goede en 
duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen bepaalt dan het 
succes van een overname. 

#02 // Organiseer familiebijeenkomsten op een neutrale locatie 
waarin je iedere stap met elkaar uitvoerig bespreekt en er ruimte 
is voor vragen. Je wilt dat iedereen achteraf met een tevreden 
gevoel terugkijkt op de overdracht en in goede harmonie tijdens het 
kerstdiner als één familie aan tafel kan zitten. Een adviseur heeft 
een belangrijke verbindende rol in dit proces.

Tips

LANGZAAMAAN TOCH KLAAR 
VOOR VERKOOP
Ook de drie dochters werkten in de 
organisatie. Zij hadden allen een 
hechte band met vader als ‘pater 
familias’. Er werd alleen binnen de 
familie nooit gesproken over een 
toekomstige familieoverdracht. Het 
was een gevoelig onderwerp. Voor 
de kinderen was dit soms moeilijk, 
omdat vader steeds ouder werd en 
je toch vooruit wilt kijken. Ondanks 
dat de bank en de accountant het 
onderwerp al meerdere malen op 
tafel hadden gelegd, wilde vader 
er niets van weten. Zijn uitspraken 
waren: “Dat komt wel” en: “Ik heb 
helemaal niets meer wanneer ik het 
bedrijf verkoop.” De schoonzoons 
hadden inmiddels wel een minder-
heidsbelang in het bedrijf gekregen.

De bal is gaan rollen toen Han in 2019 
werd gebeld door een concurrent om 
te praten over een mogelijke verkoop 
van het bedrijf. Een verkoop aan de 
schoonzoons was geen optie en er 
waren ook geen kleinkinderen die 
interesse hadden. Daarbij kwam dat 
Jos met pensioen wilde gaan. 

Han: “Dit was een mooi moment om 
het verkoopproces van Meulendijks 
Packaging in gang te zetten. Als eerste 
stap zijn alle familieleden uitgenodigd 
voor een familieberaad. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben twee verschil-
lende overnameadviseurs hun visie 
en plan van aanpak gepresenteerd 
om het bedrijf te verkopen. Iedereen 
moest een goed gevoel hebben bij de 
keuze van deze tussenpersoon. Michiel 
Segers voldeed aan de criteria en werd 
unaniem door de familie gekozen. 
Tijdens het proces hebben we op een 
neutrale locatie, in de oude raadszaal 
van Erp, de familie telkens bijgepraat 
en stappen in goed overleg gezamenlijk 
kunnen zetten.”  

DIRECTE KLIK MET 
AANKOPENDE PARTIJ
Bliston Packaging, ondersteund door 
investeringsmaatschappij NewPort 
Capital, was een strategische partij 
die als eerste interesse toonde in het 
bedrijf. Han: “We zijn in onderhan-
deling gegaan, omdat zij de toege-
voegde waarde van ons bedrijf zagen 

en hiervoor een goede prijs wilden 
betalen. Al snel volgde het boekenon-
derzoek. Dit was voor ons erg spannend 
en risicovol, omdat je je organisatie 
ondanks de geheimhoudingsverklaring 
toch bloot moet geven. Hebben wij het 
als familie goed gedaan? Dit was voor 
onze accountant overigens ook een 
goede test.” René vult aan: “Vader was 
inmiddels 93 jaar en was tot het laatste 
moment dagelijks op de zaak aan het 
werk. En al liepen zaken soms niet 
altijd even soepel, het is toch ook één 
van de charmes van een familiebedrijf.”

Er was direct een klik met het manage-
ment van Bliston, omdat zij twee jaar 
daarvoor ook zijn overgenomen door 
NewPort Capital en hun ervaringen 
konden delen. René: “Zij bedienen 
een andere markt en waren voor ons 
geen directe concurrent, maar leveren 
wel hetzelfde type producten. Wij 
hadden machines die bij voldoende 
voorraad gerust een week werden 
stilgezet. Door de fusie kunnen we nu 
met dezelfde machines en mensen 
meer produceren. Daarnaast profi-
teren we van inkoopvoordelen van 
de grondstoffen. Plus, we kunnen nu 
gebruik maken van de HR en marke-
tingafdeling van het hoofdkantoor.”

DE BLIK OP DE TOEKOMST
De verkoop van een familiebedrijf, 
waar de directie samen meer dan 35 
jaar werkzaam is, is dat geen risico 

voor de koper? Han: “Meulendijks 
Packaging is inderdaad nu nog afhan-
kelijk van ons als management. Wij 
hebben de deal alleen kunnen sluiten 
met de voorwaarde dat wij een 
herinvestering zouden doen in Bliston 
met de toezegging dat we drie jaar 
zullen aanblijven. Het verkoopproces 
is binnen 9 maanden doorlopen. Op 
1 oktober zijn de handtekeningen bij 
de notaris op papier gezet en op 31 
december 2021 heeft dhr. Meulendijks 
officieel afscheid genomen van het 
bedrijf en alle medewerkers. Nadat de 
hele familie met elkaar het moment 
van overdracht feestelijk gevierd had, 
heeft vader de deur dichtgedaan, 
gezwaaid en het pand verlaten. 
Han: “Hij heeft zijn auto, zonder 
medeweten van de familie, diezelfde 
middag nog verkocht. Daarna is hij 
niet meer op de zaak geweest.” 

Voor Han en René breekt een nieuw 
tijdperk aan. Een avontuur zonder 
familie voelt na al die jaren toch 
vreemd. Zij ervaren veel vrijheid van 
de kopers en vinden het allebei fijn 
om samen met Bliston het bedrijf 
naar een nieuwe fase te leiden. 
Nieuwe ideeën voor innovatieve 
producten zijn er genoeg, zo zijn 
sushi-trays al niet meer weg te 
denken uit het assortiment. René: 
“De naam Meulendijks Packaging 
prijkt nog altijd op de gevel en wordt 
door de kopende partij gezien als een 
‘parel’. We krijgen veel complimenten 

en daar zijn we als familiebedrijf, dat 
meer dan 60 jaar bestond, trots op. 
Natuurlijk hebben wij ook de nodige 
uitdagingen, maar we kunnen grote 
stappen maken en zolang we er 
samen nog energie van krijgen, dan 
gaan we ervoor!”

Verkoop fam
iliebedrijf



VWG is een multidisciplinair 
advieskantoor en kan jou bij 
het gehele proces ontzorgen!

Stappenplan bedrijfsverkoop

Stappenplan bedrijfsverkoop
Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk, je staat op het punt om je bedrijf te 

verkopen. Maar hoe start je nu zo’n verkoopproces? En wat is de rol die VWG hierin kan 
spelen? Met deze zeven stappen nemen wij je mee door het verkoopproces:

IM ~ een document dat wordt 
verstrekt aan de kandidaat-
kopers, zodat zij zich een goed 
oordeel kunnen vormen omtrent 
het bedrijf. De financiële 
informatie wordt hierbij 
aangevuld met o.a. informatie 
over de operatie, medewerkers en 
het pand waarin de onderneming 
gevestigd is. Je kunt het zien als 
een verkoopbrochure.

KENNISMAKING
Allereerst maken wij kennis 
met jou als ondernemer en 
je bedrijf. Zijn er specifieke 
wensen? Heb je al een idee 
over de overdracht van de 
werkzaamheden? Zijn er 
partijen die mogelijk interesse 
hebben? Met het antwoord 
op dergelijke vragen brengen 
wij een passend voorstel uit 
voor de begeleiding in het 
verkoopproces.

WAARDERINGS-
RAPPORT EN 
INFORMATIE 
MEMORANDUM 
(IM)
Nadat wij informatie 
hebben ontvangen over de 
onderneming, bepalen wij 
de waarde van de aandelen. 
Dit leggen wij vast in een 
waarderingsrapport, een 
uitgebreid onderbouwd 
document waarin wordt 
ingezoomd op de financiële 
prestaties van het bedrijf, 
de markt waarin de 
onderneming opereert en 
haar groeiverwachtingen. Een 
groot deel van de informatie 
uit het waarderingsrapport 
komt ook van pas in het 
informatie-memorandum.

NIET BINDEND 
BOD, ONDER-
HANDELINGEN EN 
LETTER OF INTENT 
(LOI)
De geïnteresseerde partijen 
worden uitgenodigd om 
een niet-bindend bod uit 
te brengen. Daarna treden 
we met één partij verder in 
onderhandeling. De intenties 
van koper en verkoper met 
de gemaakte afspraken op 
hoofdlijnen worden vastgelegd 
in een Letter of Intent (LOI).

INVENTARISATIE 
KANDIDATEN 
VWG beschikt over een ruim 
netwerk van ondernemers 
en is daarnaast aangesloten 
bij het platform Dealsuite, 
waar adviseurs van binnen 
en buiten Nederland op 
anonieme basis proposities 
met elkaar kunnen delen. Wij 
stellen een lijst van geschikte 
overnamekandidaten op. 
In overleg brengen wij de 
longlist van kandidaten 
terug tot een short list met 
maximaal 5 partijen.

DUE DILIGENCE 
(DD) ONDERZOEK 
Indien koper en verkoper het 
eens zijn over de hoofdlijnen 
van een transactie, krijgt 
de koper de mogelijkheid 
om een gedetailleerd 
boekenonderzoek te 
doen. In feite gaat het 
om een onderzoek naar 
de getrouwheid van de 
jaarrekening, fiscale zaken, 
juridische zaken en soms 
naar de marktpositie. Dit 
onderzoek moet het beeld 
bevestigen dat in het 
informatiememorandum en 
in het verdere overleg met de 
verkoper en zijn adviseurs is 
geschetst. Anders gezegd: de 
koper wil nagaan of datgene 
wat er allemaal gezegd 
en geschreven is, correct 
genoemd mag worden. 

BENADEREN 
KANDIDATEN 
Op basis van een 
anoniem profiel wordt 
interesse gepolst bij de 
geselecteerde partijen. 
Na het ondertekenen van 
een geheimhoudings-
overeenkomst ontvangen zij 
het informatiememorandum. 
Bij verdere interesse van 
de partijen kunnen er 
kennismakingsgesprekken 
ingepland worden.

BEOORDELING 
CONTRACTEN 
In deze fase wordt de formele 
overeenkomst van koop en 
verkoop opgemaakt. Meestal 
ligt het initiatief daartoe bij 
de koper. Veelal schakelt 
de koper hiervoor een 
advocatenkantoor in. Onze 
rol in deze fase is vooral het 
voorkomen van onnodige 
(financiële) risico’s en 
andere dan de gebruikelijke 
garanties.

CLOSING 
Wanneer alle documenten 
(koopovereenkomst, 
leveringsakte) bij de notaris 
getekend zijn en de betaling 
van de koopsom is voldaan, 
is de verkoop officieel! We 
proosten samen op een 
succesvolle samenwerking 
en daar hoort uiteraard een 
‘tombstone’ bij!

1 2 53 64 7

LOI ~ Een intentieverklaring 
waarin afspraken schriftelijk 
worden vastgelegd wanneer 
een potentiële koper serieuze 
interesse heeft. De LOI bepaalt 
de route en voorwaarden 
waaronder de partijen naar een 
koopovereenkomst toewerken.

Tombstone ~ Als aandenken wordt 
bij een fusie of overname vaak 
een trofee van plexiglas gemaakt 
waarop de deal beschreven staat. 
Dit is een traditie die wij ook graag 
in ere houden.

De overnemende strategische partij kan een concurrent zijn. Om de 
vertrouwelijkheid van het verkoopproces en de vertrouwelijke informatie 
te waarborgen, is het gebruikelijk bij aanvang van het proces een geheim-
houdingsovereenkomst (NDA ~ non disclosure agreement) te sluiten. 

In de koopovereenkomst (SPA 
~ share purchase agreement) 
worden de afspraken tot in de 
details verwerkt, onder meer de 
garanties en de vrijwaringen.

16 / VWG Corporate Finance magazine VWG Corporate Finance magazine / 17



VVWG Corporate Finance magazine / 19

Roderik is opgegroeid in een onder-
nemersgezin binnen de autobranche 
en houdt van alles wat naar diesel 
en benzine ruikt. Het ondernemen 
zat al op jonge leeftijd in zijn bloed. 
Toch startte hij in 2006 als consultant 
bij AP Support, een vooraanstaand 
consultancy- en detacheringsbureau 
in de financiële sector. In de loop van 
de jaren vervulde hij diverse functies, 
waarbij hij (bewust) relatief weinig 
contact had met zijn schoonvader, 
eigenaar van de organisatie. Jan stelde 
zich op het standpunt dat Roderik 
geen voorkeurspositie mocht hebben, 
waardoor hij op eigen kracht telkens 
promotie maakte in de organisatie. 
Daar kwam vanaf 2014 verandering 
in toen Jan zijn voormalig compagnon 
heeft uitgekocht. Vanaf dat moment 
werd de samenwerking steeds 
intensiever en veranderde de rol van 
Roderik en nam hij in 2015 een belang 
van 5% in AP Support. De jaren daarna 

zijn heel erg belangrijk geweest in de 
samenwerking en vormden de basis 
voor de bedrijfsoverdracht in 2021. 
Wij hebben in de samenwerking 
met elkaar comfort gecreëerd om de 
gewenste continuïteit van AP Support 
te borgen in combinatie met onze 
persoonlijke doelstellingen. 

STILSTAND IS ACHTERUITGANG
In de jaren die volgden, werd de 
samenwerking tussen Jan en Roderik 
steeds intensiever en was er sprake van 
een duidelijke taakverdeling. Roderik: 
“Voor mij was dit hét moment om 
voor 50% aandeelhouder te worden 
en zelf echt te gaan ondernemen. 
Ik had 17 jaar meegewerkt aan het 
succes van het bedrijf en ik wilde nu als 
mede-eigenaar ook mee gaan bouwen 
aan de toekomst en continuïteit van AP 
Support. Jan wilde graag als eigenaar 
betrokken blijven en kon met deze 
overdracht een deel van zijn vermogen 

financieel zeker stellen. Stilstand is 
achteruitgang, dus het creëren van 
groei was voor mij een vereiste om het 
bedrijf over te nemen. Om die groei 
te kunnen bewerkstelligen hebben 
Jan en ik samen een nieuwe strategie 
ontwikkeld en zijn we in aanloop naar 
de overdracht op alle fronten gaan 
investeren in onze organisatie. Met 
succes, ook in corona-tijd groeide het 
bedrijf flink. Wij hebben nu de ambitie 
om autonoom door te groeien en de 
grootste private speler te blijven in 
onze business.”

Om de bedrijfsoverdracht in goede 
banen te leiden heeft AP Support 
gekozen voor VWG. Roderik: “Theo 
Vermeulen van VWG heeft geholpen 
met de juridische en fiscale aspecten 
van de overdracht. Michiel Segers heeft 
vanuit de afdeling Corporate Finance 
een financieringsmemorandum met 
een waardebepaling op basis van een 

M
anagem

ent buy-O
ut

Roderik van Lee werkte 17 jaar bij AP Support toen hij 
in 2021 een management buy-out deed en eigenaar werd 
van 50% van de aandelen. De andere 50% bleven bij zijn 

schoonvader Jan Evers. Hoe kun je als familie zaken en 
privé gescheiden houden en wat komt er kijken bij een 

dergelijk overdrachtsproces? 

Je krijgt bij een 
bank maar één 
kans en die moet 
je pakken!
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gesproken en ervoor gezorgd dat de 
we de juiste randvoorwaarden hebben 
gecreëerd om deze transactie mogelijk 
te maken. Voor mij was het belangrijk 
om de juiste afweging te maken en ook 
goed na te denken over de consequen-
ties van de transactie. Hierover heb ik 
veel gesproken met mijn omgeving en 
ook heel erg bewust de keuze gemaakt.

Voor de collega’s van AP Support was 
deze overname geen verrassing. Zij 
waren blij met de continuïteit die 
nu geborgd is voor de toekomst. Zij 
zijn minder met het eigenaarschap 
bezig en voor hen zal er in de praktijk 
weinig veranderen.

Jan en Roderik hebben het proces van 
gedeeltelijke overdracht voortvarend 
doorlopen en door alle gesprekken 
werd het steeds helderder hoe zij 
de overname vorm wilden geven. Er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt in 
de aandeelhoudersovereenkomst. 
Als directie proberen Jan en Roderik 
binnen de organisatie het draagvlak 
te creëren om de gestelde doelen 
met deze jonge en dynamische groep 
van 250 medewerkers te bereiken. En 
het kantoorpand is onlangs volledig 
gerenoveerd om hen een inspirerende 
werkplek te bieden waar zij samen 
kunnen komen.

Roderik: ”Jan en ik ondernemen nu op 
een gelijkwaardig niveau en aangezien 
de organisatie steeds groter en professi-

oneler wordt, hebben we het afgelopen 
jaar meer processen geformaliseerd. 
Ook vullen wij elkaar goed aan. Ik geloof 
niet in het maken van lange termijn-
planningen, want je weet immers nooit 
hoe de wereld er over een jaar uitziet. 
Een ding is wel belangrijk: ‘Je moet een 
plan hebben en dat beleidsmatig en 
operationeel invullen.”

We hebben een goede werk/privé 
balans, praten tijdens familiegelegen-
heden niet alleen over het werk, en 
delen ook andere gezamenlijke passies. 
We zorgen ervoor dat onze belangen 
parallel blijven lopen en dat we uitein-
delijk op één lijn zitten als het gaat om 
de beoogde organisatiedoelstellingen. 
Dat maakt dat we op een leuke en 
gezonde manier samen vooruit kunnen 
en AP Support met het noodzakelijke 
interne draagvlak door kan groeien.”

#01 / Denk na over de keuzes 
die je hebt, bespreek je 
businessplan met familie en 
vrienden en neem hier de tijd 
voor. Wanneer je een bedrijf 
wilt overnemen, dan zal je 
je nek moeten uitsteken en 
daar zitten (o.a. financiële) 
risico’s aan. Maar wanneer je 
de stap niet waagt, dan bereik 
je nooit je doel. Dus, zoals ze 
zeggen: ‘no guts, no glory’! 
 

#02 / Een familieoverdracht 
of een management buy-out 
kan zakelijk gezien een 
makkelijk proces zijn, omdat 
er veel vertrouwen is tussen 
koper en verkoper. Maar 
dit kan ook een gevoelig 
proces zijn. Als het misgaat 
dan heeft dit gevolgen voor 
zowel het bedrijf als de 
familierelatie. Communicatie 
is hierbij de sleutel tot 
succes. Blijf dus met elkaar in 
contact om miscommunicatie 
te voorkomen.

Tips
reële forecast opgesteld voor de bank. 
Je krijgt voor het verkrijgen van een 
financiering maar één kans om je busi-
nessplan en toekomstvisie te presen-
teren en die moet je pakken. Een 
bank moet vertrouwen hebben in de 
koper. In ons geval verliep de aanvraag 

voorspoedig, mede door de goede 
contacten die VWG onderhoudt met 
de Rabobank. Je steekt als ondernemer 
toch je nek uit en zet een handtekening 
onder een koopcontract en financiering 
waar risico’s aan vast zitten. Dan is het 
prettig dat je een goed gevoel hebt bij 

alle partijen waarmee je samenwerkt.”

TRANSPARANTE COMMUNICATIE
In dit traject was het erg belangrijk dat 
belangen van iedereen parallel lopen 
en dat iedereen goed geïnformeerd is. 
Jan en ik hebben hier veel over 

“Wij zorgen ervoor dat onze 
belangen parallel blijven 

lopen en dat we op één 
lijn zitten over de beoogde 

organisatiedoelstellingen.”

M
anagem

ent buy-out



ONDERHANDELINGSTIPS 
CORPORATE FINANCE 
ADVISEUR

DOOR LAURA BORGERS

Tips van de Corporate Finance Adviseur

Wanneer je je bedrijf gaat verkopen, ben jij als verkoper 
de regisseur van jouw bedrijfsoverdracht samen met 
jouw ‘dealteam’. Wanneer een bedrijfsovername voor 
jou geen gesneden koek is, is het verstandig om naast 
je accountant, fiscalist, jurist en bankier je te laten 
adviseren en begeleiden door een Corporate Finance 
adviseur. Hij/zij kent het verkoopproces van A tot Z met 
de bijbehorende valkuilen en is jouw woordvoerder 
tegenover potentiële kopers. 

Als eigenaar kun je tijdens het proces te emotioneel 
betrokken zijn bij de deal, wat niet ten goede komt aan 
het eindresultaat. Het is dus beter om als ondernemer op 
sommige momenten even een stap terug te doen en het 
onderhandelingsspel uit handen te geven. Het team profes-
sionals binnen VWG geeft je de volgende tips & tricks die zij 
hanteren tijdens het verkoopproces.
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en voorkom ‘twijfeltaal’ 

 
(ondernemingswaarde, waarde aandelen,

 
juridische overnamedatum versus
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Speel emotie, maar ga nooit   

emotioneel onderhandelen    
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Als student deed Rutger al internationale ervaring op 
tijdens zijn Masterstudie International Business in Oosten-
rijk en later als managementtrainee bij een leverancier in 
Aziatische levensmiddelen. Zijn kennis en ervaring met 
de Europese markt, maar vooral zijn nieuwsgierigheid, 
energie en ondernemerschap waren voor Remco Verheijen, 
eigenaar van Uitzendbureau hET, redenen om hem in 2017 
aan boord te halen.

EMPLOYER BRANDING
Rutger en Remco gingen vervolgens samen aan de slag met 
de verdere professionalisering van het bedrijf en groeiden 
door als innovatieve speler binnen de detacheringsbranche. 
In 2019 werd Rutger medeaandeelhouder en directeur. 
Rutger: “Om je als uitzendbureau in de huidige markt te 
kunnen onderscheiden moet je op een creatieve manier 
de focus leggen op je ‘employer branding’. Zo werken wij 
bijvoorbeeld veel met migranten uit Oost-Europa. Met 

goed werkgeverschap willen we deze groep boeien en 
aan ons binden. De processen en wet- en regelgeving zijn 
complex. Wij nemen veel van deze praktische zaken van ze 
over. Zorgen voor goede huisvesting, trainingen en hebben 
een speciale app, waarin ze alle gegevens kunnen terug-
vinden rondom hun contract, loonstroken, machtigingen en 
zaken als de zorgverzekering. Deze werkwijze is uniek in de 
uitzendbranche. Door er op deze manier voor te zorgen dat 
onze mensen met plezier naar het werk gaan, worden ze 
tegelijkertijd goede ambassadeurs voor ons bedrijf.

Uitzendbureau hET laat een goede autonome groei zien, 
maar de ambitie is er ook om sneller, grotere stappen te 
zetten. Personeel is schaars en met een overname koop 
je niet alleen een stuk marktaandeel, je boort ook een 
nieuwe pool werknemers aan met hun eigen expertise 
en branchekennis. Datzelfde is het geval met de nieuwe 
opdrachtgevers die je met een overname binnenhaalt.”

Bedrijfsaankoop

Binnen de klantenkring van VWG zijn er altijd ondernemers die klaar zijn voor een bedrijfsverkoop én 
ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien door een overname. Er zijn dus goede matches te maken. Zo 
zag VWG de match tussen Werx / BAS-Netwerk en Uitzendbureau hET en maakte er werk van. In gesprek met 

Rutger van Lee vertelt hij hoe dit aankoopproces is verlopen en waarom deze overname naar meer smaakt.

VWG, DE IDEALE MATCH 
(DEAL) MAKER! 

INTERVIEW UITZENDBUREAU hET – RUTGER VAN LEE
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DE JUISTE MATCH
Michiel Segers, partner/adviseur bij VWG Corporate Finance: “Wanneer 
wij weten dat een klant een bepaalde groeistrategie heeft, gaan wij op 
zoek binnen ons netwerk naar potentiële kandidaten. In dit geval was 
het bijzonder dat we binnen onze eigen klantenkring al direct de link 
konden leggen tussen de vragende partij en een ondernemer die eraan 
toe was om zijn bedrijf te verkopen. Groot voordeel was dat we beide 
bedrijven goed kennen en dus snel konden schakelen.”

Rutger: “Sinds mijn jeugd ben ik al een echte autoliefhebber. Mijn 
vader was merkdealer en ik ben zelf co-founder van de JuPla rally, 
een business rally in Nijmegen die ieder jaar in het teken staat van 
een goed doel. Dus toen VWG de bedrijven Werx en BAS-Netwerk, 
beiden gespecialiseerd in de autoschadeherstelbranche, voorstelde 
ging mijn hart sneller kloppen. Dit is een nichemarkt waar je als 
uitzendorganisatie moeilijk tussen komt, dus deze overname was 
voor ons een mooie kans. Het maakt voor ons overigens niet uit in 
welke branche we opereren, we zijn flexibel, de diversiteit die we 
bieden maakt ons bedrijf uniek.”

Wanneer je een uitzendorganisatie over wil nemen, dan kijk je naar 
veel verschillende aspecten. Naast de financiële resultaten, zijn ook 
de afspraken met afnemers, personeel, huisvesting, leaseconstruc-
ties en certificeringen belangrijk. Het is een mix van fiscale, juridi-
sche en HR-zaken die een overname complex maken. Daarnaast 
verandert ook de wet- en regelgeving met de dag. Rutger: “Je moet 
van tevoren goed kijken of het bedrijf past binnen je huidige orga-
nisatie en of je de gewenste resultaten kunt behalen door de juiste 
efficiency slagen te maken.”

HET BELANG VAN GEDEGEN VOORONDERZOEK
De verkopende partij heeft een vraagprijs neergelegd en er is een 
due diligence uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij, 
omdat VWG niet beide partijen kan vertegenwoordigen. Rutger: 
“Een gedegen onderzoek kost veel tijd, maar geeft je ook extra 
comfort en zekerheid. Met de resultaten op papier weet je wat je 
koopt en heb je een betere onderhandelingspositie.”

Op 1 oktober 2021 is het koopcontract ondertekend en na 
3 dagen heeft de oud-eigenaar afscheid genomen van de 
organisatie. Van een uitgebreide inwerkperiode was dus 
geen sprake. Na de overname is ook direct de naamswij-
ziging doorgevoerd. Rutger: ”Wij moesten snel schakelen 
en hebben, in alle talen onze relaties geïnformeerd. Ook 
hebben wij alle medewerkers persoonlijk bezocht om hen 
een hET-welkomstpakket aan te bieden met daarin o.a. een 
T-shirt en bidon. Het is belangrijk dat zij zich direct welkom 
voelen en vertrouwen krijgen in hun nieuwe werkgever. Ik 
heb in die tijd met mijn vrouw en finance manager dag en 
nacht gewerkt om de personeelsadministratie te implemen-
teren, zodat de lonen op tijd betaald werden. Dit moest in 
één keer goed gaan.

Tevens ben ik in gesprek gegaan met alle opdrachtgevers, omdat 
je het risico loopt dat je klanten kwijtraakt na een overname. 
Onze prijzen liggen hoger dan zij gewend waren, maar met een 
duidelijke onderbouwing en motivatie kun je gaan werken aan 
een goede samenwerking.”

Remco is met zijn jarenlange kennis en ervaring een goede 
sparringpartner voor Rutger. Als team hebben zij hun eerste 
overnametraject goed doorlopen en hET Automotive is na 
één jaar al een succes. Een overname is een tactisch spel 
dat alle kanten op kan gaan en waar geduld een schone zaak 
is. Voor- en nadelen moet je continu afwegen; hoe wil je 
de deal vormgeven en voor welke prijs? En deze overname 
smaakt naar meer, want Uitzendbureau hET is al bezig met 
de volgende potentiële overnamekandidaten. 

Rutger: “Ik heb van VWG veel geleerd rondom het aankoop-
proces. En de do’s en don’ts goed tot mij genomen. Het is 
van belang om als organisatie je plannen en strategie vooraf 
goed in beeld te hebben. Zo zouden we in de toekomst 
wellicht ook een bank willen betrekken bij nieuwe acquisi-
ties, omdat banken niet alleen naar cijfers kijken, maar ook 
naar de ondernemer en zijn visie. 

Wij hebben in Excel een rekenmodel gemaakt, waarin wij de 
jaarcijfers van een nieuw bedrijf in kunnen vullen. De omzet 
en kosten kunnen wij met elkaar vergelijken, zodat er vervol-
gens nauwkeurig bepaald kan worden of dit voor ons een 
interessante ‘target’ is en of de organisatie goed te integreren 
is met Uitzendbureau hET. Ons doel is om in de toekomst een 
kandidaat cijfermatig nog beter te kunnen beoordelen”.

Met de toekomstplannen van Rutger zit het wel goed. Op 
32-jarige leeftijd, drie jaar ondernemerschap op de teller, 
twee FD Gazellen awards op zak én vader van drie jonge 
kinderen is hij zeer gedreven en ambitieus. Rutger: “Er zijn 

genoeg uitdagingen, waaronder het zoeken naar een grotere 
kantoorruimte die ruimte biedt aan alle nieuwe collega’s. 
Daarnaast zien we nog veel kansen in de markt. Zo zouden 
wij in de toekomst graag meer personeel in de zorgsector 
willen bemiddelen en migranten uit Azië willen aantrekken 
om de economische groei in Nederland aan te kunnen. Maar 
we bewegen aandachtig. Stap voor stap, pas dan kan het gas 
helemaal los.”

TIPS 
01 // Bespreek je groeiambities met je 
accountant en corporate finance adviseur en 
stel samen een acquisitieprofiel op, zodat zij 
met je mee kunnen denken en signalen in de 
markt op kunnen pakken.

02 // Zorg dat medewerkers zich na een 
bedrijfsovername welkom voelen en 
vertrouwen krijgen in de nieuwe eigenaar. Een 
persoonlijke benadering en een goede in- en 
externe communicatiestrategie zijn hierbij de 
sleutel tot succes.

03 // Voer als koper altijd een gedegen due 
diligence uit. Je weet aan de hand van de 
cijfers namelijk nooit wat voor een bedrijf je 
koopt, of er ‘lijken in de kast’ aanwezig zijn 
en welke risico’s je loopt. Zo kom je later niet 
voor verrassingen te staan. 

04 // Denk voor de overname al goed 
na over de implementatiefase en welke 
efficiency slagen je wilt maken. Wanneer de 
handtekening op papier staat, komt er veel op 
je af, terwijl je huidige business ook gewoon 
doorloopt. Vorm een projectteam en zorg dat 
je in deze fase geen onnodige tijd verliest!

05 // Maak je bedrijf aantrekkelijk voor 
potentiële verkopers, want er zijn op de markt 
veel kapers op de kust. Dus zorg dat je de 
gunfactor hebt om de deal te kunnen sluiten.

Bedrijfsaankoop
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02 // MARKT-MULTIPLES
Een andere manier om te waarderen is op 
basis van vergelijkbare transacties in de 
markt. Deze ‘multiples’ vermenigvuldigt 
men als factor met de winstgevendheid 
van de onderneming. De winstgevendheid 
is veelal een gemiddelde van historische en 
actuele resultaten en in sommige gevallen 
wordt ook een prognose meegenomen. 
De winstgevendheid wordt doorgaans 
uitgedrukt in termen van EBITDA, zo ook 
bij onderzoeksbureau Brookz. De EBITDA 
zijn de verdiensten van de onderneming 
vóórdat er rente, belastingen, afschrijvingen 
en amortisatie is betaald. Deze multiple kan 
ook omgerekend worden naar een multiple 
voor de nettowinst: in dat geval zijn voornoemde kosten allemaal reeds gemaakt. Brookz publiceert ieder 
half jaar een Overnamebarometer waarin zij de gemiddelde multiples per sector voor het MKB presenteert. 
Hiervoor worden advieskantoren in heel Nederland gevraagd om input te leveren inzake de transacties waarin 
zij hebben geadviseerd. De hoogte van de markt-multiple is afhankelijk van de soort sector waarin de onder-
neming opereert, maar ook aantal bedrijfsspecifieke factoren. Denk hierbij aan de afhankelijkheid van de 
DGA, klanten en leveranciers, het trackrecord van de onderneming, de toetredingsbarrières tot de markt en 
de spreiding in activiteiten van de onderneming. In de tweede helft van 2021 bedroeg de EBITDA-multiple 
voor het Nederlandse MKB gemiddeld 4,85.

Bedrijfsw
aarderingWat is de waarde 

van jouw bedrijf ?
Voor het waarderen van ondernemingen zijn er twee methoden die 
doorgaans worden gebruikt. Het zijn 1) de discounted cash flow-methode 
(“DCF-methode”) en een 2) factor keer de (structurele) winstgevendheid, 
met name uitgedrukt in EBITDA (“markt-multiples”). Het verschil is met 
name dat de DCF-methode gebruikt wordt als methode om de waarde te 
berekenen indien een onderneming jaarlijks groeit en naar de toekomst 
eveneens (substantiële) groei wordt verwacht. De methode waarbij gebruik 
wordt gemaakt van markt-multiples is 
een meer eenvoudige methode en veelal 
gebruikt bij meer volwassen onderne-
mingen. Deze methode kan ook gebruikt 
worden voor bedrijven met wisselende 
omzet en resultaten. Hiernaast worden 
beide methoden op hoofdlijnen uitgelegd.

Overname
Barometer
H2-2021

   Gemiddelde EBITDA multiple per sector

 H1-2021 Correctie H2-2021

IT-dienstverlening & Software ontwikkeling  6,55  - 0,05  6,5 

Gezondheidszorg & Farmacie  6,3  0  6,3 

Agri & Food  5,65  - 0,05  5,6

E-commerce  5,65  - 0,05  5,6

Groothandel 5,5 0 5,5

Industrie & Productie  5,35  - 0,05  5,3

Zakelijke dienstverlening  4,95  0  4,95

Media, Reclame & Communicatie  4,4  0  4,4

Bouw & Installatietechniek  4,05  - 0,05  4,0

Automotive, Transport & Logistiek  3,6  0  3,6

Horeca, Toerisme & Recreatie  3,2  +0,2  3,4

Detailhandel  2,95  + 0,15  3,1

De gemiddelde EBITDA 
multiple voor het  
Nederlandse MKB is:

4,85

01 // DISCOUNTED CASH FLOW
De DCF-methode is de meest gebruikte 
methode om de reële waarde van 
een onderneming te berekenen. Deze 
methode is gebaseerd op de veronder-
stelling dat de werkelijke waarde van een 
onderneming de totale waarde is van 
al haar toekomstige vrije kasstromen, 
verdisconteerd tot de prijzen van 
vandaag. Historische resultaten staan wel mede aan de basis van de opstelling van de kasstroomprognoses, 
maar historische resultaten en kasstromen zijn geen onderdeel van de waardering. In theorie is het mogelijk 
deze kasstromen tot in het oneindige te waarderen, maar in de praktijk wordt vaak gekozen voor een periode 
van circa 5-7 jaar. Na het verstrijken van deze periode rekent men de restwaarde uit.

disconteren 
naar jaar 0

jaar 1

Tijd

jaar 2
jaar 3

jaar 4
jaar 5

terminale 
waarde

Ka
ss

tr
om

en

Wil jij weten wat de waarde van 
jouw bedrijf is? Neem gerust 
contact met ons op voor het 
maken van een waardebepaling. 
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De fiscaliteit 
rondom 
overnames

DOOR BRITT PETERS

DE VERKOPER
Voor de verkoper is het vaak verstandig 
om al vroeg na te denken over de 
fiscale aspecten van een eventueel 
gewenste overname. Anders gezegd, 
dient de onderneming verkoopklaar 
gemaakt te worden. Dit kost tijd maar 
dan is er ook veel mogelijk. 

De deelnemingsvrijstelling is een van 
de belangrijkste pijlers van de Neder-
landse fiscale wetgeving. Indien de 
deelnemingsvrijstelling op de over-
dracht van toepassing is, is de verkoop 
van de onderneming belastingvrij voor 
de vennootschapsbelasting. Om van 
de deelnemingsvrijstelling gebruik te 
maken dient er bij verkoop sprake te 
zijn van een holdingstructuur. Het is 
raadzaam om op tijd te beginnen met 
het creëren van de holdingstructuur, 
omdat het zelfs 5 jaar kan duren 
voordat fiscaal de ideale structuur is 
bereikt. Indien de deelnemingsvrijstel-
ling van toepassing is, zijn de aan- en 
verkoopkosten van een deelneming 
niet aftrekbaar. 

DE KOPER
Ook voor de koper is het van belang 
om alle fiscale gevolgen in kaart te 
brengen voordat er een handtekening 
onder het koopcontract wordt gezet.

Een belangrijk aandachtspunt is 
de aftrekbaarheid van de externe 
financieringslasten en interne 
concernfinanciering. Zo kent de 
vennootschapsbelasting vele regels 
die de renteaftrek beperken. Een 
overname wordt vaak gefinancierd. 
Door een juiste structuur kan de 
rentebetaling aan de bank fiscaal in 
mindering worden gebracht op de 
winst. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om binnen een concern te financieren. 
Door renteaftrekbeperkingen is de 
rente mogelijk niet aftrekbaar bij de 
betalende vennootschap en wel belast 
bij de ontvangende vennootschap.
 
Een ander aandachtspunt is de fiscale 
eenheid om winsten en verliezen van 
verschillende vennootschappen te 
kunnen salderen. Binnen een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbe-
lasting en de BTW bestaat hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de vennoot-
schapsbelasting en/of BTW-schulden 
van de gehele fiscale eenheid. Bij een 
overname blijft de aansprakelijkheid 
van de schulden van de desbetref-
fende onderneming bestaan over de 
periode tot aan de overnamedatum. 
Daarom is het verstandig om als 
kopende partij een due diligence 
onderzoek uit te laten voeren, om zo 

fiscale bedreigingen aan het licht te 
brengen en meer inzicht te krijgen in 
de organisatie.

Vaak zijn er onroerende zaken 
betrokken bij een overname. De 
eventueel verschuldigde overdrachts-
belasting bij een bedrijfsovername 
komt voor rekening van de koper. In 
sommige situaties kan het daarom 
gunstiger zijn om de aandelen in een 
vennootschap te kopen in plaats van 
een activa-passiva transactie. Echter 
wordt in sommige situaties zelfs 
overdrachtsbelasting geheven bij een 
aandelentransactie. 

Tips van de fiscalist

BESPARING KOST TIJD
Bij een overname worden de 
fiscale gevolgen vaak onderschat. 
Belasting bij bedrijfsovername 
is vaak te voorkomen of uit te 
stellen. Iedere situatie vereist 
maatwerk. Door tijdig te 
beginnen met de voorberei-
dingen wordt fiscaal leed zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Ben je van plan om je bedrijf te verkopen of wil je juist 
een bedrijf gaan overnemen? Besteed dan voldoende 
aandacht aan de fiscaliteit. De wijze waarop een kopende 
en verkopende partij een deal sluiten kan grote fiscale 
gevolgen hebben, waardoor bijvoorbeeld de koopprijs van 
de overname belast kan zijn. Het is daarom belangrijk om 
bij een overname deze fiscale consequenties inzichtelijk 
te hebben. De structuur is zowel voor de verkopende als 
de kopende partij van belang. Voor de verkopende partij 
kan het tot 5 jaar duren voordat de optimale structuur is 
bereikt. Voor de kopende partij spelen vooral financiering-
sissues en overdrachtsbelasting issues. 
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Het bedrijf lag naast het ouderlijk huis en in zijn pyjama 
liep Joost hier als klein kind al rond. Een echt familiebedrijf 
waar oma, als het druk was, als telefoniste werd ingezet 
en moeder tijdens de lunch soep kookte voor de medewer-
kers. Vader deed zaken op basis van vertrouwen, leverde 
hoogwaardige kwaliteit en hechtte veel waarde aan de 
relaties met zijn leveranciers, opdrachtgevers en personeel. 
Zijn broer was op jonge leeftijd al werkzaam binnen het 
bedrijf, maar Joost had destijds andere interesses. Toen er 
binnen korte tijd veel wisselingen waren geweest binnen 
de functie van financieel manager en dit onrust binnen de 
organisatie veroorzaakte, nam Joost toch het besluit om 
over te stappen naar de Rosmalen Groep.

Omdat hij gelijkheid erg belangrijk vond, had vader in 
beginsel beide zonen 15% van de aandelen geschonken. 
Helaas kreeg het bedrijf al snel te maken met de bouwcrisis, 
waardoor een reorganisatie niet uit kon blijven. Joost: “Dit 

was een lastige periode voor ons. De stress die dit met zich 
meebracht, heeft mijn broer doen besluiten om een andere 
weg in te gaan. Zo stond ik er in 2010 met mijn vader alleen 
voor. Gelukkig trok de markt snel aan en groeide het bedrijf 
in de loop van de jaren met twee vestigingen, één in Wijchen 
en één in Dordrecht, tot een belangrijke speler in de markt 
van het vervaardigen en onderhouden van platte daken.”

BEDRIJF VERKOPEN?
In 2016 vond de aandelenoverdracht plaats en kreeg 
Joost een meerderheidsbelang in het bedrijf. Joost: ”De 
toekomstperspectieven waren goed, wel vond ik het lastig 
om de verantwoordelijkheid alleen te dragen. De projecten 
werden steeds omvangrijker en de contracten met onze 
opdrachtgevers complexer, waardoor wij als relatief kleine 
speler in de markt veel opdrachten niet konden aannemen. 
Je werkt als DGA hard en dit gaat ten koste van je privéleven. 

Bedrijfsverkoop aan strategische partij

Joost Rosmalen had op jonge leeftijd geen ambitie om in dienst te treden 
bij het dakdekkers- en installatiebedrijf van zijn vader. Toch ging hij 
in 2008 alsnog aan de slag bij de Rosmalen Groep en nam hij in 2016 

het stokje zelfs over. Vijf jaar later nam hij de beslissing om het bedrijf 
te verkopen aan Wessels Bouwgroep, een strategische koper die het 

bedrijf naar een volgende fase kon leiden. Een keuze die voor zowel de 
Rosmalen Groep als voor Joost nieuwe kansen bood.

INTERVIEW ROSMALEN GROEP

 JOOST ROSMALEN
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Ik stelde mezelf in die tijd steeds vaker de vraag of ik op deze 
manier nog wel door zou willen gaan. ”

Het aannemen van een operationeel manager of directeur 
was een optie, maar Joost had hier in het verleden al te 
veel negatieve ervaringen mee, daarbij was het bedrijf te 
klein voor twee kapiteins op het schip. Hij ging op zoek 
naar andere alternatieven en raakte in gesprek met Michiel 
Segers, partner/adviseur bij VWG Corporate Finance, over 
een mogelijke bedrijfsverkoop. De eerste potentiële koper 
diende zich al snel aan. Joost: ”Je gaat in eerste instantie 
met open vizier een oriënterend gesprek 
in. Nog volop zoekende naar hoe 
jij het zou willen. In zijn geheel 
verkopen? De betrokkenheid 
houden? En in welke rol dan? 
Vragen waar je eerst zelf uit 
moet komen.”

Doordat Joost de connectie 
niet voelde met de eerste 
gegadigde, ging VWG voor 
hem in hun uitgebreide 
netwerk op zoek naar een andere 
partij. Dat bleek een schot in de 
roos. Joost: ”Met Erwin Wessels 
was die klik er direct, eveneens met 
Patrick van Rossum die met Oak Island 
mede-eigenaar is van de Wessels Groep. 
De dienstverlening van ons en de Wessels 
Groep sluit naadloos op elkaar aan. Daar kwam 
als aanvullend voordeel bij dat er veel schaalvoordelen te 
behalen zouden zijn door onze aanvullende expertises: wij 
de daken, zij de gevels, samen de complete buitenschil.”
Toen het vertrouwen er eenmaal was is door VWG een 

waardebepaling gedaan en een informatiememorandum 
opgesteld, zodat de koper een compleet beeld kreeg van de 
werkelijke status van de aan te kopen onderneming. Op basis 
van al deze informatie is er een vraagprijs bij de kopende 
partij neergelegd en konden de onderhandelingen starten.

ONDERNEMEN ZONDER DE DRUK VAN HET 
ONDERNEMERSCHAP
Joost: “Zij gaven mij de optie dat ik met een herinvestering 
aandelen kon krijgen in de Wessels Groep, dat sprak mij 
direct aan. Ik zou de komende jaren als directeur van de 
Rosmalen Groep nog in dienst blijven. Dat gaf mij de moge-
lijkheid om te gaan ondernemen, zonder de druk op mijn 

schouders te voelen die je als zelfstandig ondernemer 
hebt. Tegelijkertijd gaf het, door het zo te 

doen, de Wessels Groep een vergroot 
vertrouwen in de borging van de 

continuïteit.”

Het due diligence en de 
onderhandelingen door VWG 
Corporate Finance verliepen 
voorspoedig, omdat de admi-
nistratie goed op orde was en 

de koper graag de deal op korte 
termijn wilde closen. Uiteindelijk 

is het proces binnen 6 maanden 
afgerond. Joost: “Je voelt je tijdens 

het hele verkoopproces eenzaam, 
omdat je je verkoopplannen niet kunt 

delen met vrienden en zakenrelaties. Je 
blijft onder de radar, maar je zaak loopt wel 

door. Dan komt het moment dat je bij de notaris zit 
om de handtekening te zetten en je je medewerkers in moet 
lichten. Sommigen van hen werkten al jarenlang voor het 
bedrijf en kende ik al van kinds af aan. Ik vond dit het meest 
lastige moment. Voor iedereen kwam de boodschap als een 

verrassing en zij waren in eerste instantie voornamelijk bang 
en achterdochtig voor alle veranderingen die zouden plaats 
gaan vinden. Gelukkig begreep het merendeel van de collega’s 
mijn keuze en de verkoop biedt hun in de toekomst uiteindelijk 
ook meer zekerheid. Het bedrijf is nu niet meer afhankelijk van 
mij als directeur. Door de overname creëren we samen meer 
daadkracht in de markt en daar is uiteindelijk ook begrip voor.”

HERNIEUWDE ENERGIE
Het verkoopproces is nu twee jaar geleden afgerond en, omdat 
de Rosmalen Groep een bekende naam is binnen de bouwwe-
reld, prijkt de bedrijfsnaam nog altijd op de gevel. Voor Joost 
is er weinig veranderd. Hij heeft zich gecommitteerd om voor 
langere termijn betrokken te blijven bij de organisatie en is nog 
steeds eindverantwoordelijk voor de Rosmalen Groep.

Joost: “Het zijn drukke tijden in de bouw en we hebben veel 
uitdagingen. Het verschil met vroeger is dat ik nu onderdeel 
uitmaak van een managementteam van 3 personen, 
waarmee we maandelijks de koers bepalen. Het heeft 
mij persoonlijk een wijdere blik op het ondernemerschap 
gegeven en ik ben nu in de gelegenheid om ook in de keuken 
te kijken bij andere bedrijven die gelieerd zijn aan de Wessels 
Groep. Wij kunnen van elkaar leren en elkaar versterken op 
verschillende gebieden. Was ik voorheen een lokale speler 
en waren wij een kleinere speler in onze markt, nu kan ik als 
als onderdeel van de groep ook op landelijk niveau opereren 
en kunnen we grotere uitdagende projecten aannemen. Ik 
ben trots dat ik met mijn bedrijf nu onderdeel uitmaak van 
de Wessels Groep. Voor de overname was ik degene die 
alle beslissingen moest nemen, nu kan ik zaken overdragen 
aan het hoofdkantoor en word ik ontzorgd op bijvoorbeeld 
HR-gebied. Dit geeft me rust en meer vrijheid om de dingen 
te doen die ik echt leuk vind. Er zijn kansen genoeg in de 
markt en we kunnen als groep nog veel efficiency slagen 
maken, dus ik zal me de komende jaren niet vervelen. Ik krijg 
er weer energie door!”  

TIPS 
01 // 
In onze markt kun je alleen nog maar 
groeien door samen te werken. Moge-
lijkheden voor een bedrijfsverkoop 
zijn groter dan je op het eerste oog zou 
denken. Door bijvoorbeeld een samen-
werking aan te gaan met een grotere 
partij kun je je bedrijf naar een hoger 
niveau tillen. En dan is de vraag hoe ver 
wil je gaan? Welke vorm kies je? Laat je 
hierbij adviseren door een professional 
die hier ervaring mee heeft.

02 // 
Het verkoopproces is een leerzaam 
avontuur en het is interessant om te 
zien hoe je bedrijf er op allerlei vlakken 
voor staat. Daarnaast is het een intensief 
proces, omdat je ’s avonds en in het 
weekend veel zaken moet aanleveren. 
Zorg er dan ook voor dat je een goede klik 
hebt met je overnameadviseur, want je 
zult samen veel tijd doorbrengen. En stap 
ook af en toe op de rem, zo voorkom je dat 
je jezelf voorbij loopt.

“Die klik was er met 
de tweede partij wel direct”

Bedrijfsverkoop aan strategische partij
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De markt is in beweging en het aantal 
verkooptransacties binnen verschil-
lende branches stijgt. Dit merken ook 
de drie zakelijke accountmanagers. Er 
is veel geld in de markt en de rente 
is laag. Dit maakt dat er veel inves-
teerders actief bedrijven aankopen. 
Marit: “In tegenstelling tot een aantal 
jaren geleden, krijgen ondernemers nu 
steeds vaker de vraag of zij open staan 
voor verkoop en wordt er bij wijze van 
spreken al een bieding op tafel gelegd. 
Hierdoor zijn ondernemers meer dan 
ooit bezig met hun bedrijfswaardering 
en overdrachtsmogelijkheden.

Vroeger hadden veel ondernemers 
de ambitie om binnen hun eigen 
bedrijf oud te worden, maar de 
nieuwe generatie is flexibel, houdt 
van uitdagingen en veranderingen. En 
staan daardoor ook meer open voor 
de verkoop van hun onderneming. Ze 
werken hard, maar niet meer op de 
manier van hun ouders. Een goede 
werk-privé balans is tegenwoordig ook 
belangrijk. De dertigers en veertigers 
van nu staan open om hun bedrijf 
binnen een veel kortere termijn te 
verkopen en de waarde van hun 
bedrijf te verzilveren. Met name jonge 
IT’ers zijn vanaf de opstart van hun 
bedrijf al bezig met het verkoopklaar 
maken van hun bedrijf, zodat ze klaar 
staan als de kans zich voordoet. Hier 
zouden meer ondernemers op voor-
bereid moeten zijn. Banken zien dat 
het (her)investeren van vermogen, het 

investeren en coachen van startups en 
het investeren in vastgoed momenteel 
erg populair is.”

Alle banken willen, binnen iedere 
fase van de onderneming, graag 
met een ondernemer in gesprek 
om toekomstplannen met elkaar te 
bespreken. Wanneer zij in een vroege 
fase namelijk al worden geïnformeerd, 
kunnen zij als bank een interessante 
sparringpartner zijn en meedenken 
over bijvoorbeeld strategieën en 
financieringsstructuren. Ward: “We 

zien bijvoorbeeld dat de zogeheten 
buy and build strategieën momenteel 
populair zijn. Wanneer we een 
financieringsaanvraag binnenkrijgen, 
dan kijken we onder andere naar 
de cashflow, marktpositie, omzet, 
product, onderscheidend vermogen en 
de afhankelijkheid van de afnemers.” 
Marit: “Maar ook duurzaamheid is 
tegenwoordig een belangrijke pijler 
vanuit de consument en overheid. 
Hoe ziet jouw branche er over 5 jaar 
uit en hoe toekomstbestendig is jouw 
onderneming?.”
Harm: “Businessmodellen veran-
deren snel en het kan zijn dat jouw 

producten of diensten over een 
aantal jaar niet meer relevant zijn, 
branches verdwijnen. Wij proberen 
met ondernemers een denkbeeldige 
foto in de toekomst te maken en 
met coaches te kijken naar de 
groeipotentie en productontwikkeling 
van een onderneming.”

ORGANISATIES SAMENVOEGEN 
KOST TIJD
Wanneer je als ondernemer een 
bedrijf wil aankopen en deze (gedeel-
telijk) wil financieren door een bank, 
dan moet deze financieringsvraag 
geaccordeerd worden. Een bank 
kijkt uiteraard naar de cijfers en 
de toekomstbestendigheid van de 
onderneming, maar de belangrijkste 
factor voor succes is de ondernemer 
zelf. Is hij/zij in staat om de rol van de 
huidige eigenaar over te nemen en 
kunnen de resultaten van het bedrijf 
in de toekomst ook worden behaald? 
Of zijn er nog andere risico’s te 
benoemen? Harm: “Bij een bedrijfs-
aankoop wordt het behalen van 
synergie bijvoorbeeld vaak als reden 
genoemd om een bedrijf aan te kopen, 
maar in de praktijk kan een fusie 
ook een risico zijn. Een organisatie 
samenvoegen kost tijd, waardoor de 
resultaten en synergievoordelen soms 
pas na een paar jaar zichtbaar zijn. 
Dit geldt ook voor het aanblijven van 
de oude eigenaar. In beginsel geeft 
hij aan een aantal jaren betrokken te 

(Her)financieringen

Drie banken met ieder een eigen visie en 
positie binnen de financiële markt, hebben 
meer raakvlakken dan je zou denken en één 
gezamenlijke missie: “Ondernemers onder-
steunen bij de aan- en verkoop van hun bedrijf”. 
Michiel Segers (VWG) bracht Marit Ruesen 
(Rabobank), Harm van Boekel (ABN-AMRO) 
en Ward Herregraven (ING) bij elkaar aan tafel 
voor een gesprek over de overnamemarkt. 

Je kunt nooit te 
vroeg beginnen 
met het 
verkoopklaar 
maken van je 
bedrijf

v.l.n.r. - Ward Herregraven (ING), 
Harm van Boekel (ABN-AMRO), 
Marit Ruesen (Rabobank), 
Michiel Segers (VWG)

“ALS BANK STAAN WE 
ONDERNEMERS BIJ IN 
IEDERE FASE VAN DE 

ONDERNEMING.”

INTERVIEW - HARM VAN BOEKEL (ABN-AMRO), 
MARIT RUESEN (RABOBANK) EN 
WARD HERREGRAVEN (ING) 
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blijven bij de organisatie, maar in de 
praktijk is hij binnen 3 maanden na 
de verkoop al verdwenen. De vraag 
is dan welk effect dit heeft op de 
bedrijfsresultaten.”

Michiel: “Wanneer een klant 
voornemens is om een bedrijf aan 
te kopen, dan polsen wij al vroeg 
in het aankoopproces op basis van 
een anoniem profiel bij meerdere 
banken de bereidwilligheid om een 
financiering af te sluiten. Hierdoor 
heeft de kopende partij het voordeel 
dat hij weet wat zijn kaders zijn 
en welke limiet hij kan aanhouden 
tijdens de onderhandeling. Hierbij 
zal ik als adviseur altijd de grenzen 
en haalbaarheid aangeven. Wat is 
een reële verkoopwaarde? Is er een 
achtergestelde lening noodzakelijk? 
En op welke termijn kan de koper de 
lening terugbetalen?”

Marit: “Soms zijn er aankooptrajecten 
waarbij er biedingen door meerdere 
partijen tegelijkertijd worden gedaan. 
In deze fase brengen wij als bank een 
termsheet uit. Op basis hiervan krijgt 
de klant een goede indicatie wat de 
mogelijkheden en voorwaarden zijn. 
Als bank willen we graag meewerken 
om een deal te laten slagen.” Alle 
tafelgasten beamen dat. Een overna-
melening kost gemiddeld meer tijd 
dan een reguliere lening, dus houd 
hier rekening mee. Een accountma-
nager managet de verwachtingen en 

zal duidelijk en eerlijk zijn om een 
klant te behoeden voor een misstap, 
wanneer een aankoop niet reëel lijkt.

Wanneer de handtekening onder 
de letter of intent, het voorlopig 
koopcontract, is gezet, dan kan de 
financieringsaanvraag, begeleid met 
een financieringsmemorandum, 
worden ingediend. Ward: “In de 
praktijk zien wij vaak aanvragen 
die onvoldoende onderbouwd zijn, 
waardoor we op voorhand al veel 
vragen hebben voordat we de lening 
kunnen verstrekken. Wanneer we 
zaken zelf uit moeten gaan zoeken 
kost dit tijd. Als klant sta je dan al 
met 1-0 achter. Een bank wil risico’s 
beperken en volledig inzicht krijgen in 
het bedrijf dat aangekocht wordt. Een 
volledig financieringsmemorandum, 
opgesteld door een gerenommeerde 
partij, geeft een stukje extra 
vertrouwen in de ondernemer. Je 
moet het zo zien: als je iets nog nooit 
gedaan hebt, is het verstandig om 
een adviseur aan te stellen die weet 
waar hij het over heeft. Dat vergroot 
de kans tot slagen.”

BEDRIJFSVERKOOP
Als we het hebben over de verkoop 
van een bedrijf, wordt de bank daar 
ook graag bij betrokken. Marit: “De 
verkoop van je bedrijf is een intensief en 
emotioneel traject. Wij willen er in deze 
periode voor de ondernemer zijn, snel 

kunnen schakelen wanneer het nodig 
is en verschillende scenario’s in kaart 
brengen.” Harm vult aan: “wanneer 
wij vroegtijdig worden ingelicht, dan 
kunnen wij ook financieringsstructuren 
uitwerken en meedenken in earn-out 

regelingen voor potentiële kopers. Jij 
moet als ondernemer op zoek kunnen 
naar de juiste koper voor je bedrijf 
en wij zorgen ervoor dat alle opties, 
bijvoorbeeld een management buy-in of 
buy-out mogelijk zijn.” 

“Maak tevens een goede financiële 
planning voordat je je bedrijf 
verkoopt,“ vult Ward aan: “Weet 
hoe je er privé nu voor staat en 
welk bedrag je straks nodig hebt 
om het gewenste leven te leiden 
na de verkoop. Wat is je financiële 
horizon en wat zijn je ambities? Ook 
dat laatste is belangrijk. Er zijn veel 
ondernemers die hun bedrijf verkocht 
hebben en daarna in een depressie 
belanden. Je leven verandert, je 
verliest je ‘status’ als ondernemer en 
je mist je dagelijkse routines. Zorg dat 
je hierop voorbereid bent.”
 
Michiel: “Het is momenteel een 
uitdaging om hetzelfde rendement uit 
je vermogen te halen, dan voorheen 
uit je eigen onderneming. Met het 
opstellen van een financiële planning, 
bieden de VWG accountants en 
fiscalisten je de noodzakelijke rust 
en zekerheid. Zij hebben intensief 
contact met banken en maken gebruik 
van fiscale regelingen, zodat je weet 
waar je op lange termijn aan toe 
bent. Zodat jij je als ondernemer kunt 
richten op jouw toekomstplannen.”

Gebruik je bank als sparringpartner tijdens een verkoop- 
of aankoopproces. Bij de bank heeft men namelijk veel 
kennis en ervaring met bedrijfsovernames, een groot 
netwerk en de juiste branchekennis, waarmee zij je 
(nieuwe) inzichten kunnen geven.

Zorg dat je adviseur een uitgebreid financieringsme-
morandum opstelt, waarin veel vragen die een bank 
standaard zal stellen al beantwoord worden. Door een 
goede onderbouwing vergroot je de kans om binnen korte 
termijn de ‘go’ te krijgen, zo zal jouw aankoopproces geen 
vertraging oplopen.

Zorg dat je te allen tijde goed voorbereid bent en het juiste 
deal-team samenstelt. Werk scenario’s uit, zodat je niet 
voor onverwachte verrassingen komt te staan en je snel 
kunt schakelen indien dit nodig is.

Vertrouwen is de sleutel tot succes. Na het indienen van 
een financieringsaanvraag word je als ondernemer 
uitgenodigd voor een gesprek waarin je je plannen verder 
kunt toelichten. Wanneer de basis op orde is, zijn dit 
voor accountmanagers van een bank vaak de mooiste 
gesprekken, omdat ze gaan over jouw ondernemerschap en 
ambities. En daar willen zij graag onderdeel van uitmaken. 

“ALS BANK DOEN 
WE ALTIJD ONS BEST 

OM EEN DEAL TE 
LATEN SLAGEN”

TIPS

1
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(Her)financieringen
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Nadat het onderwerp bedrijfsover-
dracht tijdens een personeelsfeestje 
jaren geleden al eens ter sprake 
kwam, besloten Rob Zikkenheimer en 
Jacqueline van der Meer er in 2019 
werk van te maken. Na ruim 20 jaar 
met veel succes gebouwd te hebben 
aan Congress Care, een organisatie 
die kwalitatieve en doeltreffende 
medische bijeenkomsten organiseert 
voor klanten en hun deelnemers, was 
het tijd om het stokje over te dragen. 
Pepijn, die na zijn studie International 
Hospitality Management in dienst trad 
bij Congress Care en daar ruim 10 jaar 
werkervaring had opgedaan, bleek de 
ideale overnamekandidaat.

Pepijn: “Tijdens een beoordelingsge-
sprek is ter sprake gekomen hoe de 
leiding over het bedrijf in de toekomst 
er uit zou komen te zien. Aan de ene 
kant was ik geïnteresseerd, maar aan 
de andere kant vond ik het spannend 
en zag ik in eerste instantie alleen de 

nadelen van het ondernemerschap. Ik 
kende het bedrijf, de medewerkers en 
zag de groeipotentie. Als eigenaar heb 
je de verantwoordelijkheid om iedere 
maand de salarissen van je mede-
werkers uit te betalen met alle bijbe-
horende zorgen en risico’s van dien. 
En dat terwijl je je gezin met jonge 
kinderen juist financiële zekerheid wilt 

bieden. Toch besloot ik de sprong te 
wagen. Tijdens de eerste oriënterende 
gesprekken bespraken we de mogelijk-
heden rondom een gefaseerde inkoop, 
maar dat was voor mij geen optie.”

“De stap naar mede-aandeelhouder 
en directielid leek voor mij de meest 
logische, maar ik wilde dit niet alleen 
doen. Ik ben toen gaan sparren met 

mijn zwager Roderick Mulder, die 
na zijn studie Bedrijfseconomie een 
aantal jaren actief is geweest als finan-
cieel adviseur binnen verschillende 
bedrijven. Hij had de ambitie om in 
de toekomst voor zichzelf te beginnen 
en zo ontstond het idee om Congress 
Care samen over te nemen. Maar ik 
hield ook het motto van mijn opa in 
mijn achterhoofd: ‘Met je familie moet 
je wandelen, niet handelen’. Oftewel: 
was het wel verstandig om deze 
samenwerking aan te gaan?”

EEN GOEDE VOORBEREIDING
“Als eerste stap in het verkoopproces 
ondertekende Pepijn een geheimhou-
dingsverklaring, kreeg hij een waar-
debepaling en inzage in de volledige 
administratie. Pepijn kende de orga-
nisatie natuurlijk al goed, maar voor 
Roderick was alles nieuw. Roderick: 
“Ik wilde naast inzage in de cijfers ook 
een gevoel krijgen bij de organisatie. 
Je kent het bedrijf en de branche 

M
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ent buy-in &
 buy-out

Wat doe je als je al meer dan 10 jaar met veel plezier werkt binnen een medische 
congresorganisatie en je krijgt de kans om het bedrijf over te nemen? Pepijn Klerkx ging samen 

met zijn zwager Roderick Mulder de uitdaging aan, waagden de sprong in het diepe en namen 
samen een deel van de aandelen over van Congress Care.

Houd 
de dialoog 

gaande INTERVIEW CONGRESS CARE- RODERICK MULDER & PEPIJN KLERKX

“Als eigenaar draag 
je ook de financiële 

verantwoordelijkheid 
voor je medewerkers”

Roderick Mulder & Pepijn Klerkx
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kunnen snappen. Wij gebruikten natuur-
lijk ons gezond boerenverstand, maar je 
hebt in een dergelijk proces de expertise 
van een adviseur nodig om problemen 
in de toekomst te voorkomen. Ook 
de accountant en fiscalist van VWG 
adviseerden ons op fiscaal en juridisch 
vlak om zowel zakelijk als privé de juiste 
keuzes te maken.” Uiteindelijk is binnen 7 
maanden de overname beklonken!

En dan heb je ineens 4 kapiteins op één 
schip… werkt dit in de praktijk? Roderick 
lacht: “Vanaf het begin hebben wij 
met z’n vieren managementoverleg 
gevoerd en was de intentie dat wij 
het over zouden nemen duidelijk. Wij 
kregen als nieuwe mede-eigenaren het 
podium en dat hebben we genomen. 
De overgang verliep daardoor vrij 
organisch. Medewerkers hadden deze 
overname wel zien aankomen en 
accepteerden de directiewisseling.”

IN GESPREK BLIJVEN
Pepijn: “Door naar de medewerkers 
te luisteren en goed te communiceren 
proberen we een nieuwe start te maken. 
We luisteren naar wat er binnen het 
team speelt en gaan niet rigoureus te 
werk in de wijzigingen die wij aan willen 
brengen. We inventariseren wat er 
goed gaat en zetten acties uit op punten 
waarvan wij denken dat het beter kan. 
Door samen in gesprek te blijven zetten 
we ook samen de volgende stappen in 
de nieuwe bedrijfsvoering. We maken 
daarbij dankbaar gebruik van de 

expertise die er binnen de organisatie 
en de oud-eigenaren is. Een uittre-
dingsregeling hebben wij nooit officieel 
vastgelegd. Voor een aantal van onze 
klanten is het nog van belang dat Rob 
de komende tijd in beeld is. Jacqueline 
zal binnenkort wel al afscheid nemen. 
In overleg en gemoedelijk, precies zo als 
het hele traject verlopen is.

We hebben inmiddels alle taken 
onderling verdeeld en zullen als team 
moeten bewijzen dat we het bedrijf op 
een goede wijze kunnen voortzetten. 
Met veel bier & pizza avonden, waarbij 
we met de benen op tafel werken aan 
onze toekomstplannen. We hopen 
zo nog heel veel verzorgde online en 
fysieke internationale meetings te 
kunnen organiseren!” 

totaal niet en ook alle onzekerheden 
rondom Corona speelden voor mij 
een grote rol. Ik ben daarom met alle 
medewerkers als ‘potentieel nieuwe 
collega’ in gesprek gegaan en heb ik 
veel vragen gesteld die mij hielpen om 
de juiste beslissing te kunnen maken. 
Dat was nuttig en leerzaam. Daarnaast 
hebben Pepijn en ik veel gesprekken 
gevoerd met Rob en Jacqueline waarin 
we alle mogelijke (overname) scena-
rio’s grondig hebben doorgesproken.

Toen we verder in het traject kwamen 
en de overdracht serieuze vormen 
begon aan te nemen, hadden we de 
behoefte aan een adviseur aan onze 
zijde. Na een aantal kennismakingsge-
sprekken met verschillende partijen, 
hebben we gekozen voor VWG. We 
hadden direct een klik met Michiel 

Segers. Voor ons is het belangrijk dat 
onze adviseur niet alleen oog heeft 
voor het zakelijke, maar ook voor 
het menselijke aspect. Een goede 
verstandhouding is naar onze mening 
namelijk de sleutel voor een succes-
volle overdracht. Op dat moment 
waren we nog volledig afhankelijk van 
de eigenaren van Congress Care. Om in 
de toekomst nog op een prettige wijze 
te kunnen samenwerken is het van 
belang dat je met respect met elkaar 
om blijft gaan en dat de belangen van 
beide partijen gewaarborgd worden. 
Een goede adviseur met verstand van 
zaken en een bepaalde afstandelijk-
heid is daarin onontbeerlijk.”

DE MEERWAARDE VAN DE 
ADVISEUR
Pepijn: “Aangezien wij als kopers 
emotioneel betrokken waren, was het 
voor ons makkelijker en verstandiger 
om zelf deels op de achtergrond blijven 
en de afspraken over de prijs en voor-
waarden te laten uitonderhandelen 
door de adviseurs. Zo kon ik met Rob als 
leidinggevende en collega nog gewoon 
op pad naar klanten, zonder dat er een 
ongemakkelijke situatie zou ontstaan.

Nadat de verkopers het eerste bod 
gedaan hadden, kwam de meerwaarde 
van Michiel al snel naar boven. Door 
alle corona maatregelen moest het busi-
nessmodel van Congress Care aangepast 
worden. De congresbranche verandert, 
er zal een mix komen van fysieke, hybride 

en online evenementen. Dit heeft invloed 
op ons dienstenaanbod, de omzet en het 
te behalen rendement. Door deze veran-
deringen in de markt hebben we de 
bedrijfswaardering moeten baseren op 
toekomstperspectieven. Er is daardoor 
minder gekeken naar behaalde resul-
taten uit het verleden. Dat is voor ons 
dus ook een risico waar we rekening mee 
moeten houden.

In de biedingsbrief heeft VWG ons 
tegenbod goed kunnen onderbouwen 
aan de hand van een gedegen opgesteld 
waarderingsrapport. In dat rapport 
kwamen ook aspecten als organisatie, 
bedrijfscultuur, toekomstperspectieven, 
klantprofielen, risicofactoren en bran-
checijfers aan bod. Daarnaast zijn alle 
omzetcijfers en kosten op detailniveau 
geanalyseerd. Doordat wij met VWG 
een professionele partij aan tafel 
hadden, kregen wij aanzien en op basis 
van de gefundeerde onderbouwingen, 
zijn de onderhandelingen hierdoor 
soepel verlopen en is er relatief weinig 
discussie geweest.”

VIER KAPITEINS OP ÉÉN SCHIP
Na de onderhandeling over de prijs zijn 
de voorwaarden besproken, waaronder 
de betalingscondities. Met name de fase 
waarin alle voorwaarden en condities op 
papier worden gezet, was voor Pepijn en 
Roderick leerzaam. Pepijn: “Het is een 
taal die je als leek niet begrijpt en docu-
menten moesten wij soms meerdere 
malen lezen om de strekking volledig te 

#01 / Wanneer je een 
management buy-in 
overweegt, ga dan vooral 
actief meekijken binnen het 
bedrijf en praat met alle 
medewerkers. Zo kun je je een 
goed beeld vormen over de 
cultuur en werkwijze van de 
organisatie. 

 #02 / Leg alle afspraken 
tussen koper en verkoper 
vast in een ‘term sheet’ en 
ondervang zo eventuele 
toekomstige misverstanden.

#03 / Probeer niet alles 
wetenschappelijk te berede-
neren, maar gebruik ook je 
gezond boerenverstand en 
luister vooral goed naar je 
gevoel.

Tips
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Werknemers binden en 
betere resultaten behalen

VOORDELEN VAN EEN WERKNEMERSPARTICIPATIE
• Werknemers profiteren mee van de successen van het bedrijf.
• Er is meer binding en betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming.
• Werknemers zullen de organisatie minder snel verlaten.
• Het stimuleert medewerkers tot het behalen van betere resultaten.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN WERKNEMERSPARTICIPATIE ZIJN
• De uitgifte van aandelen: zeggenschap en/of economisch recht.
• De uitgifte van certificaten: alleen economisch recht.
• Stock Appreciation Rights, een vorderingsrecht gekoppeld aan een aandeel in een onderneming. 
 Bij uitoefening maakt de medewerker aanspraak op de waardeontwikkeling van de onderneming.

ADVIES VAN VWG
Kijk goed naar de fiscale en financiële gevolgen voor jou en de werknemer.

WIL JE HIER MEER OVER WETEN? 
Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden; tvermeulen@vwg.nl.

Goed personeel is lastig te vinden binnen de huidige arbeidsmarkt. Heb je eenmaal talentvolle en gemotiveerde werkne-
mers gevonden, dan wil je deze werknemers graag langdurig behouden. Een manier om werknemers te binden die steeds 
populairder wordt is het uitgeven van werknemersparticipaties. De overheid heeft dit ook opgemerkt en is bezig met een 
wetsvoorstel om werknemersparticipaties fiscaal aantrekkelijker te maken. 

Trending

WERKNEMERSPARTICIPATIES

DOOR THEO VERMEULEN
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Na zijn studie, SPECO Sportcommunicatie, deed Guido tien 
jaar werkervaring op op het gebied van personeel & arbeid 
en sales in de uitzendbranche en IT. Deze kennis komt hem 
nu goed van pas. Guido: “Ik voelde dat ik in mijn functies 
nooit echt op mijn plek zat en ik wilde graag iets met mijn 
handen gaan doen, iets moois maken dat tastbaar is en daarin 
ondernemen. Schilderen was mijn hobby en op een dag heb 
ik de beslissing genomen om hier mijn werk van te gaan 
maken. Mijn vrouw zag mij ook steeds ongelukkiger worden 
en stond volledig achter deze keuze. Ik ging in de leer bij een 
vakman die mij alle ins en outs leerde. Na een paar maanden 
nam ik als zelfstandige al grotere projecten aan en huurde ik 

personeel in. Ik combineerde het ondernemerschap met mijn 
passie voor het schilderen en was na 9 maanden klaar voor 
een volgende stap.”

EEN GOEDE MATCH
Om te kunnen groeien en grotere projecten aan te kunnen 
nemen heeft Guido personeel nodig, daar komt bij dat in de 
huidige markt autonome groei moeilijk te realiseren is. Het 
was voor hem de reden om samen met Michiel Segers van 
VWG op zoek te gaan naar een schildersbedrijf in de regio dat 
hij kon overnemen. Michiel: “Op basis van een wensenlijst 
hebben we een selectie van 30 bedrijven gemaakt en gekeken 

Wat doe je als je op een gegeven moment beseft dat een kantoorbaan niet meer bij je 
past en schilderen je passie is? Dan kun je doen wat Guido Petit dit de la Roche deed: hij 

nam in 2021 op 31-jarige leeftijd ontslag, leverde zijn salaris én leaseauto in en leerde 
de kneepjes van het schildersvak van een ervaren schilder. Nu, één jaar later heeft hij, 

onder begeleiding van VWG Corporate Finance, Derks Schilders overgenomen en heeft 
hij ambitieuze groeiplannen. Een droomverhaal voor iedereen die zijn hart wil volgen! 

DERKS SCHILDERS
 EN GUIDO PETIT DIT 
 DE LA ROCHE 

INTERVIEW GUIDO PETIT DIT DE LA ROCHE
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TIP 01 / Hoe weet je dat het bedrijf 
dat je aankoopt wel echt doet wat hij 
zegt en dat je geen kat in de zak koopt? 
Probeer op een creatieve manier 
kennis te maken met de ondernemer, 
bedrijfscultuur en organisatie, zonder 
dat je de geheimhouding schendt.

TIP 02 / Laat je tijdens het 
aankoopproces inspireren en 
informeren door verschillende type 
personen (en ondernemers) uit je 
omgeving, zodat je inzichten vergaart 
en zaken vanuit verschillende 
invalshoeken bekijkt.

TIP 03 / Denk vooraf goed na over 
de praktische aspecten die tijdens de 
overdrachtsperiode geregeld moeten 
worden, zoals het overzetten van 
bankrekeningen, organiseren van 
tekenbevoegdheid, de in- en externe 
communicatie, etc.. Maak vooraf 
een to-do list, zodat je tijdens de 
overdrachtsperiode niets vergeet!

naar verschillende factoren, zoals het aantal medewerkers, 
de regio en het type schilderwerk (renovatie of nieuwbouw). 
Uiteindelijk zijn we met drie bedrijven in gesprek gegaan.”

Derks Schilders uit Grave is een familiebedrijf met aan het 
hoofd de 66-jarige Geert-Jan Derks, familielid uit de vijfde 
generatie. Samen met zijn vrouw werkt hij al 40 jaar in het 
bedrijf. Ze hebben geen familieopvolging. Het bedrijf stond tot 
2021 al enige tijd in de stille verkoop, maar de juiste koper 
was nog niet gevonden. Geert-Jan was op zoek naar een 
ondernemer die waarde zou hechten aan de bedrijfsnaam 
en het bedrijf in de huidige vorm voort zou willen zetten. Hij 
had geen goed gevoel bij grote partijen of concurrenten die 
zijn bedrijf alleen over wilden nemen voor het personeel. 
Guido: “Ik gaf de voorkeur aan een familiebedrijf, omdat zij 
als schildersbedrijf vaak een goede naam 
hebben opgebouwd in de regio en loyale 
werknemers in dienst hebben. Ook de 
grootte van het bedrijf sprak mij aan. We 
waren een goede match dus.”

Tijdens het introductiegesprek bleek dat 
de heren veel meer gemeenschappelijke 
delers hebben, naast hun liefde voor het schildersvak is dat 
sport. Guido heeft altijd op hoog niveau gehockeyd en heeft 
een echte sportersmentaliteit: hij heeft energie, straalt rust 
uit, kan overzicht houden en is een teamplayer. Guido: “We 
hadden meteen een klik en bespraken eerlijk en open onze 
wensen en voorwaarden. Je beoordeelt het bedrijf op basis 
van het informatiememorandum wat je van tevoren krijgt, 
maar je krijgt pas echt een gevoel bij het bedrijf als je het 
gesprek aangaat en de sfeer in het bedrijf proeft. Na deze 
kennismaking ben ik daarom, op advies van Michiel, alleen 
bij Geert-Jan op de koffie geweest om elkaar ook zonder 
adviseurs beter te leren kennen.”

Het aankoopproces is snel gegaan. VWG heeft op basis 
van (branche)cijfers, resultaten en groeiperspectieven een 

bedrijfswaardering gemaakt. Het grootste risico was dat het 
personeel na de overname zou vertrekken, terwijl de order-
portefeuille voor 2022 vol zat. Tijdens het tweede gesprek 
hebben de verkopers een vraagprijs op tafel gelegd. Op 
basis van alle uitgangspunten zijn de adviseurs vervolgens 
in onderhandeling gegaan. Michiel: “Het is belangrijk dat 
de gesprekken gevoerd worden door adviseurs en dat de 
verkopende en kopende partij uit de wind gehouden worden. 
Het spel kan onderling hard worden gespeeld, maar wordt 
altijd met wederzijds respect aangegaan. Je wilt als adviseur 
de beste deal voor je klant sluiten, omdat het om veel geld 
gaat en iedere euro ook weer terugverdiend moet worden. De 
partijen zullen na de deal in goede harmonie met elkaar verder 
moeten, dus aan ons de taak dat de verstandhouding goed 
blijft en iedereen tevreden bij het ‘closing dinner’ aanschuift.”

Een bedrijfsaankoop is best spannend. Je 
kunt een bedrijf ‘op papier’, tijdens het 
boekenonderzoek, beoordelen, maar is 
de kwaliteit van de dienstverlening wel 
echt zo goed als de verkoper zegt? Guido: 
“Ik ben een perfectionist, dus het kwam 
goed uit dat ik op het moment voor de 

overname te veel opdrachten had. Hierdoor kon Derks een 
tweetal opdrachten uitvoeren en kon ik kennismaken met de 
schilders en hun werkwijze.

EEN GOEDE OVERDRACHT KOST TIJD
Guido heeft een duidelijke visie en toekomstplan, waar ook de 
Rabobank direct vertrouwen in had. Met een goed financie-
ringsmemorandum als onderlegger was het verkrijgen van een 
lening voor de overname dan ook snel geregeld. Guido: “Het is 
fijn dat een bank direct positief is over jouw plan, want dit geeft 
je zelfvertrouwen. Mijn accountmanager is nog steeds betrokken 
en belt regelmatig op om te vragen hoe het met mij gaat.”

Op 17 februari 2022 is de aankoop officieel vastgelegd bij de 
notaris. De medewerkers zijn eerst door de oud-eigenaren 

geïnformeerd over de overname en vervolgens heeft Guido 
zich dezelfde middag gepresenteerd als nieuwe eigenaar. 
Guido: “Het grappige was dat ik een aantal schilders al had 
ontmoet tijdens de eerdere projecten. Iedereen reageerde 
enthousiast en staat open voor verandering. Je merkt wel dat 
er onderling verschil zit tussen collega’s. De een stapt makke-
lijker op mij af dan een ander die eventuele vragen nog altijd 
liever eerst aan Geert-Jan stelt. Ondanks deze verschillen is de 
onderlinge sfeer zeer positief en dat is 
het allerbelangrijkst.”

Een goede overdracht kost tijd. Afhan-
kelijk van het bedrijf en type koper kun 
je van tevoren samen bepalen welke 
termijn je hiervoor aan wilt houden. Bij 
deze aankoop zijn we uitgegaan van een 
termijn van vier maanden. Geert-Jan 
gaat binnenkort op voetreis naar Rome, 
tot die tijd krijgt Guido nog allerlei tips 
en uitleg over het bedrijf. Guido: “Veel 
kennis zit nog in zijn hoofd. Het is voor mij interessant om te 
weten waarom hij bepaalde beslissingen heeft genomen, zodat 
ik ook de juiste keuzes kan nemen.
 
TROTS
In de toekomst zal Geert-Jan niet helemaal van het toneel 
verdwijnen, want als bestuurslid van verschillende schildersver-

enigingen gaat hij zich nog hard maken voor meer stageplaatsen 
en onderwijsmogelijkheden in de regio. Het schildersvak is 
namelijk te mooi om niet te promoten. Daarnaast huurt Guido, 
als onderdeel van de deal, het bedrijfspand van hem. 

Het eerste halfjaar zal alles moeten landen, Guido zal op zijn 
eigen manier het bedrijf voortzetten en zorgen dat de kwaliteit 
ook onder zijn vlag geborgd wordt en klanten tevreden zijn. 

Daarna kan hij weer nieuwe stappen 
zetten. Een overname in de regio Den 
Bosch, Nijmegen of Arnhem sluit hij 
niet uit. Hij krijgt hierbij de onder-
steuning van zijn vader, die werkt 
voor defensie én zijn schoonvader, 
een ervaren ondernemer. Guido: “De 
adviezen vanuit beide persoonlijk-
heden houden mij scherp!”

Het verhaal van een jonge onder-
nemer, die als schilder met alle 

benodigde vakkennis, een 175 jaar oud familiebedrijf 
overneemt werkt in zijn voordeel. Hij krijgt de gunfactor bij 
klanten en geniet van het reclamedoek dat bij een Derks-pro-
ject aan de gevel hangt. De familienaam zal in de toekomst 
een andere lading krijgen, maar dat is prima. Je kunt zien wat 
daar gebeurt en dat het pand mooier wordt. Gelukkiger kun 
je mij niet maken!

“Je krijgt pas echt 
een gevoel bij een 
bedrijf als je het 

gesprek aangaat.”

Geert-Jan Derks en Guido Petit dit de la Roche

M
anagem

ent buy-out
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Adviseur 
Corporate 
Finance

JOUW ROL BINNEN VWG
• Waarderingsrapporten opstellen
• Bemiddelen en adviseren bij koop- en verkooptrajecten
• Contact met de overige disciplines binnen VWG
+ Bewaken van de voortgang van het proces en mede budgetverantwoordelijk
+  Aanspreekpunt voor de cliënt

WIE BEN JIJ?
Voor deze functie heb je de nodige relevante ervaring, ben je ondernemend en enthousiast en 
woonachtig in Nijmegen of directe omgeving. Daarnaast voldoe je aan onderstaande eigenschappen:
• Een afgeronde HBO / WO-opleiding, bij voorkeur in de economische/bedrijfskundige richting;
• Uitstekende analytische vaardigheden;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
• Je bent sensitief, resultaatgericht en stressbestendig;
• Je kunt op een creatieve manier uiteenlopende vraagstukken oplossen;
+ Je ziet commerciële kansen en pakt deze proactief op;
+ Minimaal 5 tot 6 jaar relevante werkervaring binnen de Corporate Finance dienstverlening;
+ Je werkt graag zelfstandig en vindt het leuk om actief te zijn in de markt.

WAT BIEDEN WIJ?
• Een uitdagende fulltimebaan voor 40 uur in de week;
• Persoonlijke ontwikkeling staat centraal;
• Een professionele en persoonlijke werksfeer binnen een platte organisatiestructuur;
• Onze aanpak wordt gekenmerkt door persoonlijk contact en grote betrokkenheid;
• Een open en informele sfeer voor zowel relaties als medewerkers; 
• Een prettige werk-privé balans; 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij jouw niveau en ambitie.

GEÏNTERESSEERD? LAAT HET ONS WETEN! 
Is dit dé baan waarin jij je thuis zult voelen? Kies dan voor VWG en neem contact met ons op! 
Mail je CV en motivatie naar onze HR Manager Angelique Holtzhuizer, via werken@vwg.nl. Wil je 
eerst wat meer informatie over de functie? Bel dan Michiel Segers, Partner Corporate Finance, op 
024-3650965. 

Maak jij het verschil als adviseur binnen ons 
team Corporate Finance in Nijmegen?

Ben je proactief in het signaleren van kansen 
en bedreigingen en haal je voldoening 
uit klanttevredenheid? Ben je daarnaast 
gedreven en werk je graag binnen een hecht 
en dynamisch team? Lees dan snel verder!

Wij zijn op zoek naar een junior of senior 
adviseur. De plusjes gelden alleen voor de 
senior adviseur.

Vacature

WERKEN BIJ VWG

Wordt dit jouw werkplek ?
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Stappenplan aankoop bedrijf

DE AANKOOP VAN EEN BEDRIJF
KOOPPROFIEL OPSTELLEN
We begeleiden jouw zoektocht naar potentiële overnamekandidaten. Misschien heb je zelf al een bedrijf op het 
oog, maar wij kunnen je hierbij ook helpen. Wij zijn aangesloten bij verschillende overnameplatforms en hebben 
een groot netwerk. Samen kiezen we geschikte kandidaten uit waarbij activiteiten, bedrijfscultuur en ambitie 
goed bij jou als persoon en/of je onderneming aansluiten. 

BEOORDELING ONDERNEMING
Zodra er een geschikte kandidaat gevonden is, zullen we het (door de verkoper) verstrekte informatiememorandum 
en waarderingsrapport beoordelen. De financiële prestaties en de activiteiten van het bedrijf worden nader toegelicht. 

BEDRIJFSWAARDERING & FINANCIERINGSMEMORANDUM
Zelf zullen we ook een bedrijfswaardering maken van de onderneming om een reële verkoopprijs te kunnen 
bepalen. Wanneer je de verkoop wilt laten financieren door een bank, dan stellen we een uitgebreid 
financieringsmemorandum op. Jouw ondernemingsplan en toekomstvisie zijn hier een belangrijk onderdeel van.

ONDERHANDELING
Als blijkt dat je interesse in de overname van de betreffende onderneming serieus is, kan er onderhandeld worden 
over de koopsom en randvoorwaarden. Uiteraard is het onze taak om de deal zo goed mogelijk te sluiten! Na 
overeenstemming worden de afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. 

DUE DILIGENCE ONDERZOEK
Na deze onderhandelingen gaan we over tot het due diligence, oftewel boekenonderzoek. Hierbij krijg je als 
kopende partij de gelegenheid om onder meer de administratie in te zien om onaangename verrassingen 
te voorkomen. Wanneer er toch punten uit dit onderzoek naar voren komen, dan gaan we terug naar de 
onderhandelingstafel. 

OPSTELLEN KOOPOVEREENKOMST
Tot slot wordt de transactie vastgelegd in een koopovereenkomst. In samenwerking met een jurist adviseren 
wij bij het opstellen en beoordelen van een koopovereenkomst en proberen wij zoveel mogelijk de risico’s te 
beperken. Daarnaast kunnen onze VWG-adviseurs je op fiscaal gebied adviseren om te zorgen dat je alles goed 
geregeld hebt. 

Nu is het tijd om medewerkers, klanten en leveranciers te informeren. Uiteraard blikken wij op een feestelijke 
wijze samen terug op het verkoopproces tijdens het ‘closing dinner’!

Dan kan een bedrijfsaankoop een goed 
idee zijn! Hier komt echter meer bij 
kijken dan je misschien in eerste instantie 
verwacht. Het is een grote stap die ook 
de nodige risico’s met zich meebrengt. 
Als full-service dienstverlener heeft 
VWG de ervaring om je te adviseren en 
ontzorgen! 

Er zijn verschillende soorten kopers, zoals 
strategische partijen en private equity 
partijen, maar ook MBO- en MBI-kan-
didaten. Maar wat houdt een MBO- of 
MBI-kandidaat in?

Een MBO-kandidaat werkt al (jarenlang) 
in de onderneming. Als key medewerker 
van een onderneming kan het overnemen 
van de aandelen een mooie stap zijn. De 
aandeelhouder heeft schijnbaar veel 

vertrouwen in jou als ondernemer.
Het voordeel van een MBO is dat er 
maar beperkt due diligence-onderzoek 
hoeft plaats te vinden, omdat je als 
medewerker vaak al toegang hebt tot een 
groot gedeelte van de informatie. Waar-
schijnlijk heb je al een weloverwogen 
keuze gemaakt als je de gesprekken 
voor een mogelijke overname ingaat. Als 
MBO-kandidaat is het belangrijk om na te 
gaan hoe de verhoudingen met je huidige 
collega’s na de overname kunnen veran-
deren. Zijn er collega’s die deze positie 
ook ambiëren? Verder is het belangrijk 
om goede afspraken te maken over de 
(gedeeltelijke) overdracht van de werk-
zaamheden van de huidige eigenaar of 
over elkaars rolverdeling. Ook is het lastig 
dat je met je huidige werkgever om tafel 
zit. De inzet van een adviseur is dan ook 
van belang. Mocht het in de onderhande-
lingen spaak lopen, dan wordt de relatie 
niet direct beschadigd. 

Een MBI-kandidaat is een persoon die 
niet werkzaam is in de betreffende 
onderneming en tevens geen aandeel-

houder is. Vaak is deze toekomstige 
ondernemer in dezelfde branche actief 
(geweest). Dat deze persoon niet 
bekend is met het reilen en zeilen van 
de onderneming, kan een voordeel zijn, 
gezien de frisse blik van deze persoon die 
tot nieuwe inzichten kan leiden. Verder 
brengt de kandidaat ook kennis en 
kunde mee die waardevol kan zijn voor 
de onderneming.

Als MBI-kandidaat ga je op zoek naar een 
geschikte onderneming om in te partici-
peren. VWG kan je hierbij ondersteunen. 
Naast ons uitgebreide netwerk kunnen 
wij gebruik maken van de Dealsuite, een 
besloten platform waarop adviseurs op 
anonieme basis proposities met elkaar 
delen. Verder kan bij de kamer van 
koophandel informatie worden opge-
vraagd over ondernemingen. Hierbij kan 
er gezocht worden op SBI-code, regio, 
aantal medewerkers en/of financiële 
prestaties. Ook de leeftijd van de huidige 
DGA speelt een belangrijke rol. Samen 
met jou stellen wij criteria op waar een 
ideaal bedrijf aan zou moeten voldoen. 
Vervolgens benaderen we de gese-
lecteerde partijen met de vraag of zij 
interesse hebben in het overdragen van 
hun onderneming. Dit leidt verrassend 
vaak tot positieve respons.

1

2

3

4

5

6

Hoe gaan we te werk ?
STAPPENPLAN AANKOOP

MBI: Management Buy-In ~ 
Een of meerdere personen van buiten 

de onderneming kopen zich in de 
onderneming in en gaan daar het 

management voeren.

MBO: Management Buy-Out ~ 
Een of meerdere personen die al in 
de onderneming werken, kopen het 

bestaande management uit en gaat het 
management voeren.

// WERK JE BIJ EEN BEDRIJF EN HEB JE AMBITIES OM HET STOKJE IN DE TOEKOMST OVER TE NEMEN VAN DE HUIDIGE EIGENAAR? 

// HEB JE ALS ONDERNEMER GROEIAMBITIES DIE JE WILT VERWEZENLIJKEN?

// OF WIL JE ALS BELEGGING EEN NIEUW AVONTUUR AANGAAN?

DOOR MAX SCHUTE
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Juridische 
aspecten bij 
overname

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST 
Kandidaat-kopers die een onderneming willen overnemen, doen dat veelal om hun marktpositie te 
verbeteren. De overnemende strategische partij kan een concurrent zijn. Om de vertrouwelijkheid 
van het verkoopproces en de vertrouwelijke informatie te waarborgen, is het gebruikelijk bij aanvang 
van het proces een geheimhoudingsovereenkomst (NDA, non disclosure agreement) te sluiten. 

INTENTIEOVEREENKOMST 
Nadat er informatie tussen partijen is uitgewisseld en er soms stevig onderhandeld wordt over 
prijs en voorwaarden volgt de stap van het opstellen van een intentieovereenkomst (LOI, letter of 
intent). In deze overeenkomst worden de condities van de aankomende transactie op hoofdlijnen 
vastgelegd. Een intentieovereenkomst bevat vaak vergaande verplichtingen, waarover in sommige 
gevallen niet meer te onderhandelen is. Het ondertekenen is het eerste heuglijke moment en een 
grote stap voorwaarts naar een transactie. De intentieovereenkomst wordt doorgaans door de 
koper opgesteld.

BOEKENONDERZOEK
Na ondertekening kan het boekenonderzoek (DD, due diligence) aanvangen. De koper wordt in de 
gelegenheid gesteld om op diverse gebieden, zijnde juridisch (contracten met bijvoorbeeld leveranciers, 
klanten en medewerkers), fiscaal, ICT en financieel, alle verstrekte informatie in detail te gaan beoor-
delen. De verkoper heeft daarbij een mededelingsplicht en de koper een onderzoekplicht. De verkoper 
zal alle belangrijke informatie over haar bedrijf in relatie tot de verkoop moeten delen en vice versa is 
de koper op haar beurt verplicht om een grondig onderzoek te doen naar de betreffende onderneming. 

KOOPOVEREENKOMST
Nadat het boekenonderzoek naar tevredenheid is verlopen, kunnen de diverse overeenkomsten 
worden opgesteld, waaronder een koopovereenkomst. Het eerste concept wordt doorgaans door de 
verkoper opgesteld. In de koopovereenkomst (SPA, share purchase agreement) worden de afspraken 
tot in de details verwerkt, onder meer de garanties en de vrijwaringen. Naast de koopovereenkomst 
worden er indien van toepassing een leningsovereenkomst, 
huurovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of 
managementovereenkomst opgesteld. Een advocaat kan 
je bijstaan om essentiële zaken in deze overeenkomsten te 
verwerken, zoals garantietermijnen en de afspraken over 
de minimale en maximale hoogte van eventuele claims van 
vóór de transactiedatum. De notaris legt vervolgens alles 
vast in de officiële akten van levering en zorgt ervoor dat 
de nieuwe aandeelhouders in het aandeelhoudersregister 
worden geschreven.

U
itleg

IN EEN TRAJECT WORD JE VEELAL GECONFRONTEERD MET VAKTERMEN EN AFKORTINGEN 
ALS NDA, LOI, DD EN SPA. ALVORENS MET EEN TRAJECT VAN START TE GAAN, ZULLEN WIJ 
JE HIERBIJ UITLEG GEVEN.

DOOR LAURA 
LEENDERS-FRANKEN

VWG Corporate Finance 
kan je ontzorgen bij het 
gehele proces van aan- en 
verkoop. In samenwerking 
met specialisten kunnen wij 
je van dienst zijn met het 
opstellen van voornoemde 
overeenkomsten.
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VWG IS EEN REGIONALE SPELER, MET 
VEEL KENNIS EN KUNDE IN HUIS DIE 
DICHTBIJ HAAR CLIËNTEN STAAT. MAAR 
WEET JE OOK AL DAT WIJ BETROKKEN 
ZIJN BIJ VERSCHILLENDE SPORTIEVE EN 
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN? 

Wij zijn bij uitstek een gezellig en sportief kantoor. 
Regelmatig worden er activiteiten voor onze mede-
werkers georganiseerd. Denk hierbij aan zeilen op de 
Friese meren, ’s zomers een BBQ in onze voortuin en 
het jaarlijkse veelbesproken personeelsfeest. 

Ook doen wij regelmatig met een groep medewerkers 
mee aan een hardloopwedstrijd. Momenteel staat 
de ‘Zevenheuvelentrail’ op het programma, waar van 
tevoren gezamenlijk hard voor wordt getraind.

We vinden het niet alleen belangrijk om betrokken 
te zijn bij onze cliënten en medewerkers, maar willen 
ook op maatschappelijk vlak actief zijn. We zijn 
daarom trotse sponsor van diverse sportverenigingen 
in de omgeving. Je zou ons dus kunnen herkennen 
van de diverse borden langs de lijn en van hockey-
club Union zijn we zelfs een trotse shirtsponsor.

Tot slot doneren wij regelmatig pakketten met 
onder andere voedsel, schoonmaakspullen en 
speelgoed aan de Vincentius Vereniging Nijmegen. 
Dit is een vrijwilligersorganisatie die (sport)activi-
teiten organiseert en armoede en eenzaamheid in 
Nijmegen bestrijdt.

VW
G

 in beeldVWG IN BEELD

DOOR EVI SCHEERS

« Personeelsuitje: skûtsjesilen op de Friese meren
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v.l.n.r. - Laura Leenders-Franken, Max Schute, Britt Peters, Michiel Segers, Theo Vermeulen, Laura Borgers, Sjoerd Verheijen, Evi Scheers

De overnamespecialisten van VWG
Even voorstellen!

VOORDELEN VWG 
DISCIPLINES ONDER 
ÉÉN DAK

VWG heeft een grote praktijk met 
meer dan 90 medewerkers in de 
accountancy, die zich bezighouden met 
het samenstellen van jaarrekeningen, 
fiscale werkzaamheden en bedrijfs-
economisch advies. De samenwerking 
met Corporate Finance is een enorme 
aanvulling voor onze klanten. Onder-
nemers in het MKB zijn soms minder 
bezig met visie en strategie en focussen 
meer op de operatie. Dit neemt wel toe 
naarmate de omvang van de organisatie 
groter en professioneler wordt. De 
ondernemer is in eerste instantie meer 
gefocust op het behalen van positieve 
resultaten en eventuele doelstellingen 
op de korte termijn. Op het moment dat 
er een aankoop, verkoop of waardering 
gaat spelen dan is hij hierop minder 
goed voorbereid en heeft zelf ook geen 
tot weinig expertise, omdat het een 
incidentele gebeurtenis is. Daarnaast 
zijn accountants echte cijferaars en zijn 
de adviseurs van Corporate Finance 
breder actief.

Klanten vertrouwen op de accountant 
en fiscalist en vinden het prettig dat 
VWG de Corporate Finance activiteiten 
in huis heeft. Dit geeft direct vertrouwen 

omdat de betrokken personen al bekend 
zijn, veel informatie al beschikbaar is 
en gedeeld kan worden en de lijnen 
kort zijn. Hierdoor kan er snel worden 
geschakeld. Waar in onze praktijk 
de focus ligt op de periodieke- en 
jaarcijfers wordt bij Corporate Finance 
meer gekeken naar waardebepalende 
factoren. Dat kan leiden tot gezonde 
discussies, wat de dienstverlening juist 
sterker maakt. Ook wordt samen met 
de ondernemer een meerjarenprog-
nose opgesteld. Naast het cijfermatige 
ligt o.a. de kracht van Corporate Finance 
in het feit dat zij naar diverse andere 
niet-financiële factoren kijken zoals 
klantafhankelijkheid, brancherisico’s en 
marktinformatie. Hierdoor kunnen we 
veel concreter en beter beslagen ten 
ijs onze klanten bedienen. Daarnaast 
beschikt Corporate Finance over een 
uitgebreid netwerk waardoor de moge-
lijkheden toenemen.

Binnen VWG begeleiden wij diverse 
ondernemers bij het behalen van hun 
rendementsdoelstellingen. Dit doen 
we aan de hand van een methodiek die 
zorgt voor inzicht in de belangrijkste 
resultaatbepalers en maakt duidelijk 

waar goed wordt gepresteerd en waar 
de kansen liggen voor resultaatverbe-
tering. Dit zorgt voor grip bij de onder-
nemer en rust voor de korte termijn. 
Maar dit is ook een mooi bruggetje 
naar het ‘verkoopklaar maken’ van 
ondernemingen en nog specifiekere 
analyses in de werkzaamheden van 
Corporate Finance die zij voor cliënten 
verrichten bij aan- of verkoop. De infor-
matie die uit dergelijke rendementsa-
nalyses tot stand komt kan waardevol 
worden ingezet.

In de afgelopen jaren heeft de meer-
waarde van deze gecombineerde 
kennis bij VWG haar waarde bewezen 
in verschillende branches. Voorbeelden 
hiervan zijn de staalconstructie, instal-
latie, logistiek, groothandel, schilders-
branche en infra. In de komende jaren 
verwachten wij een verdere consolidatie 
van bedrijven in diverse sectoren als 
gevolg van economische ontwikkelingen 
en de aanstaande vergrijzing. Diverse 
mooie familiebedrijven worstelen met 
opvolging en dat biedt ook zeker kansen. 
Het is dan prettig om deze combinatie 
van diensten onder één dak te kunnen 
aanbieden aan onze klanten.

O
nze specialisten

DOOR SJOERD VERHEIJEN
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VWG Nijmegen
Berg en Dalseweg 105
6522 BD Nijmegen
T (024) 36 50 965
info.nijmegen@vwg.nl
www.corporatefinancebijvwg.nl

VWG Wijchen
Saltshof 10-14
6604 EA Wijchen
T (024) 64 89 148
info.wijchen@vwg.nl
www.vwg.nl
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