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Joris Kersten
Nieuwe adviseur
Adviseur Thijs Aldenhuijsen heeft
Adagium verlaten en gaat in het bedrijf
van zijn familie werken. Joris Kersten

V

volgt hem op.

Adagium leest u alles over bedrijfsoverdracht. Er komen

bij Adagium in dienst getreden. Hij

verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord en u

volgde de bachelor Business Studies en

krijgt talloze adviezen.

deed vervolgens een master Strategic

Van dit jaar verwachten wij veel. Natuurlijk brengen

Management aan de Universiteit van

orig jaar kregen we een nieuwe naam. Ook nu
vinden wij het begin van het jaar een mooie tijd

Per 1 januari 2011 is Joris Kersten (30)

voor iets nieuws: een eigen magazine. In Ons

de gevolgen van de economische crisis nog steeds

Joris Kersten

Tilburg. Joris gaat aan de slag als adviseur

onzekerheden met zich mee, maar er zijn ook sectoren

bedrijfsoverdracht. Hiermee volgt hij Thijs

die hun dynamiek zeker terugkrijgen, zoals de sectoren

Aldenhuijsen op, die vijf jaar bij Adagium

techniek en financiële dienstverlening.

werkte. Thijs is per 1 december 2010

Ook in onze branche wordt de dynamiek voelbaar.
2011 is namelijk het eerste jaar waarin babyboomers
de pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken. Wij gaan

gestart bij brood- en banketbakkerij Bacu
in Uden.

dan ook verscherpt verder en investeren onder andere
in nieuwe waarderingsmodellen met bijbehorende
rapportagesystemen.

Daarnaast

blijven

wij

een

verantwoord groeipad volgen en gaan we ons nog verder
versterken in de regio Oost-Brabant. Wij zien een zonnige
toekomst voor ons, en dat wensen wij u ook!

Adagium en
Bibliotheek Veghel
De medewerkers en directieleden van Adagium zijn sociaal en

Directie en medewerkers van Adagium Corporate

maatschappelijk betrokken. Elke uitgave van Ons Adagium staat een

Finance BV en Adagium Projecten BV

activiteit van een van hen centraal. Deze keer is dat Albert Dominicus
die zich inzet voor Bibliotheek Veghel.
Al tien jaar is Albert Dominicus betrokken bij Bibliotheek Veghel. Hij startte als
penningmeester van het bestuur en werd vervolgens vicevoorzitter van de
Raad van Toezicht. “In de laatste tien jaar is er veel veranderd bij Bibliotheek
Veghel”, vertelt Albert. “Dat heeft ertoe geleid dat de bibliotheek in de
zomer van 2010 vernoemd is tot beste bibliotheek van Brabant.” Een paar
maanden later won Bibliotheek Veghel een nog grotere prijs: ze werd derde
in de verkiezing van beste bibliotheek van Nederland. Juryvoorzitter Felix
Rottenberg vond zelfs dat deze bibliotheek een eerste plaats verdiende op
het gebied van klantgerichtheid!
Op 1 januari is Bibliotheek Veghel gefuseerd met Bibliotheek
Maasland (Oss, Bernheze en omstreken). Vanzelfsprekend
heeft Albert daar een grote bijdrage aan geleverd. Voor
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meer informatie hierover neemt u contact met hem op.
Meer informatie over de bibliotheek van Veghel vindt u op
www.bibliotheekveghel.nl.

Overname
begint met de
juiste adviseur
Een bedrijfsovername is niet zomaar iets. Het is een
belangrijk proces, dat goed begeleid moet worden.
Maar hoe vindt u een goede overnameadviseur?
Keurmerken
Onafhankelijke dienstverlening bij bedrijfsovernames is een vrij jonge
bedrijfstak. Om dit vakgebied verder te professionaliseren, bestaan er
verschillende keurmerken voor overnameadviseurs. Voorbeelden hiervan
zijn de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB), de
Dutch Corporate Finance Association (DCFA) en het Register Adviseurs
Bedrijfsoverdracht. Hoewel alleen een keurmerk niet alles zegt, toont het
wel aan dat een organisatie bewust bezig is met het waarborgen van de
kwaliteit van haar dienstverlening.

Kwaliteit
volgens
Adagium

Referenties
Bij adviesbureaus zijn referenties erg belangrijk, tenslotte kunnen zij hun
product niet laten zien. Succesvol afgeronde opdrachten vormen dan
een indicatie voor hun prestatie. Bij overnamebureaus is dat soms lastig.
Zij kunnen niet alle referenties geven, omdat het bij overnames vaak om
gevoelige informatie gaat. Dat geldt zeker tijdens het overnameproces. Ook

Adagium heeft een ISO-certificering en is

na een transactie kunnen overnames niet altijd openbaar worden gemaakt.

aangesloten bij de DCFA en de BOBB.

Vaak is het wel mogelijk om in vertrouwen aanbevelingen te ontvangen.

Albert

Dominicus

is

tevens

lid

van

de

kwaliteitscommissie van de BOBB. Daarnaast
staan adviseurs van Adagium ingeschreven bij

Prijs en persoonlijk contact
Bij de keus voor een overnameadviseur speelt de prijs vaak een rol. De

Register Adviseur Bedrijfsoverdracht en zijn zij

tarieven die overnameadviseurs hanteren, wijken ver uiteen. Hierbij gaat het

als zodanig gekwalificeerd.

niet alleen om de hoogte van het bedrag, maar ook om de constructie van
het voorstel. Zorg dat u precies weet hoe dit voorstel in elkaar zit, zodat

Bibliotheek Veghel

u de verschillende prijzen kunt vergelijken. Advisering blijft mensenwerk
en het overnametraject is meestal een langlopend en intensief proces. Een
bedrijfsovername staat of valt dan ook met persoonlijk contact. In een
persoonlijk gesprek kan de adviesvraag verduidelijkt worden. Ook is het
belangrijk dat de adviseur deskundig is. Tevens moet het klikken, want
alleen dan kan een optimaal resultaat worden behaald.
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‘Een overname
moet goed zijn van
beide kanten’
John Martens en Peer van Bakel

Aan tafel zitten Albert Dominicus van Adagium, John Martens van
ZNAB Accountants en Belastingadviseurs en Peer van Bakel van BGH
Accountants & Adviseurs. Vorig jaar zijn de twee vestigingen van ZNAB
gesplitst en per 1 januari zijn BGH en de vestiging in Sint-Oedenrode
gaan samenwerken. Albert bracht hen bij elkaar.

De kantoren blijken goed bij elkaar te passen. Peer

van twee kanten. Als eerste heb ik dan ook aan John

en John leggen uit waarom ze voor elkaar hebben

gevraagd wat hij na de fusie wilde. Vervolgens moest

gekozen.

ik inschatten of ik dat kon realiseren. Dat kon. Soms

Peer: “Wij willen graag groter worden, maar ook

moet je je eigen organisatie daar ook een beetje

op een bepaalde manier klein blijven. De kracht

op aanpassen en daar iets voor willen geven. Dan

van ons kantoor ligt namelijk in relatiebeheer. We

ontstaat er een stuk binding en wil je met elkaar

werken daarom met meerdere lokale vestigingen.”

doorgaan en samenwerken. Als iemand een totaal

John: “Klanten willen aandacht. In de huidige markt

verkeerde inschatting van de prijs heeft, dan werkt

moet een ondernemer niet zien wat hij vorig jaar

het niet en blaas je de onderhandelingen snel af. Als

gedaan heeft, maar wat hij morgen moet doen.

je van twee kanten een reële insteek hebt, dan is de

Daarvoor moet je sparringpartner kunnen zijn. Zelf

prijs ook snel rond.”

wil ik een meer adviserende rol. BGH biedt deze

John: “De prijs is niet het belangrijkste, belangrijker is

mogelijkheid.”

wat je de komende jaren wil. Ik zou niet willen dat ik

Peer: “John behoudt de komende jaren de leiding

in een cultuur terechtkom die me niet bevalt en dat

over Sint-Oedenrode. Een van onze vennoten wordt

mijn personeel mij daar vervolgens op aanspreekt.

kwaliteitsbewaker, zodat John meer ruimte krijgt

De waarde zit er voor mij vooral in dat ik nog een

voor andere activiteiten.”

paar jaar prettig kan werken in iets wat ik graag wil
doen. Dat heb ik bij BGH gevonden.”

Vertrouwen

“De prijs is niet het
belangrijkste,
belangrijker is
wat je de komende
jaren wil.”

Albert: “Hoe hebben jullie het traject ervaren?”
John: “Het was een intensieve tijd. Adagium heeft
me enorm veel werk uit handen genomen. Jullie
hadden snel mijn vertrouwen gewonnen. Dat kwam
door de manier waarop jullie communiceren,
mensen

ontvangen,

mijn

taal

spreken,

snel

reageren en afspraken nakomen. Doordat jullie veel

Personeel

inlevingsvermogen toonden, had ik het gevoel dat

Albert: “Voor ondernemers van boven de vijftig is het

het proces bij jullie in goede handen was.”

vaak belangrijk wat er met het personeel gebeurt.

Peer: “Jullie waren Johns adviseur, wij hebben het

Hoe hebben jouw medewerkers gereageerd?”

traject zelf gedaan. Jullie zijn erg duidelijk over het

John: “Uiteindelijk heel positief. Ze hadden meer bij

feit dat jullie onderhandelen voor de tegenpartij. Het

het proces betrokken willen zijn, maar dat was niet

heeft dan te maken met vertrouwen, het gevoel dat er

mogelijk. Je hebt tijdens het traject te maken met

toch een brugfunctie is. Een derde partij kun je nog

geheimhouding en daarnaast kun je veel informatie

wat aftasten, iets wat in een directe onderhandeling

niet zomaar vertellen omdat er dan onnodig onrust

toch wat moeilijker is.”

zou kunnen ontstaan.”
Peer: “Dat is altijd lastig voor het personeel, maar

Juiste match

het is toch een onderdeel van het proces. Toen we
honderd procent zeker waren dat het doorging,

Albert: “Hoe snel hadden jullie het gevoel dat dit een

hebben we meteen een personeelsvergadering

goede match kon zijn?”

georganiseerd met alle vennoten van BGH erbij.”

John: “Het is net als bij solliciteren: de eerste minuut

John: “Daarop heb ik goede reacties gekregen.”

na onze ontmoeting wist ik het eigenlijk al. Eerder

Peer: “Later hebben we een bustour gedaan langs

had ik zonder resultaat onderhandeld met een

alle vestigingen. Eerst haalden we mensen op in

andere partij en daardoor was ik wat alerter op de

Sint-Oedenrode en vervolgens reden we door naar

volgende kandidaat. Ik ben erg gevoelig voor sfeer.

Schijndel, Uden en Nijmegen. Daarna hebben we

Bij Peer kreeg ik meteen het gevoel dat hij er is voor

gezamenlijk gedineerd. Vanaf 1 januari gaan we

zijn klanten. Hij is gedreven. Daarnaast speelde zijn

officieel samenwerken.

persoonlijkheid natuurlijk mee.”

John: “Het mooie is dat er personen zijn die bij

Peer: “Dat was bij mij hetzelfde, die klik was er

verschillende vestigingen werken, zodat je een soort

heel snel. Ik denk dat Albert een goed gevoel heeft

kruisbestuiving krijgt. Je moet toch een eenheid

over wat bij elkaar past. Als je dat goed inschat, is

zijn.”

de kans veel groter dat de overname een succes

Peer: “Dat is iets waar ik alert op blijf. Hierdoor krijg

wordt. In een fusietraject moet het altijd goed zijn

je binding tussen de kantoren. Dat is belangrijk.”
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Adagium

in 2010
Het afgelopen jaar gebeurde er van alles bij Adagium.
Zo lag de focus sterker op de regio Oost-Brabant en
sloot zij meer dan twintig deals. Han Galema vertelt
hoe het jaar 2010 er voor Adagium uitzag.
Bedrijfsoverdracht

kent

naast

een

juridische

en

economische component ook een emotionele component.
Dat geldt zeker voor Adagiums markt, het MKB,
waarbinnen zich veel familiebedrijven bevinden. Adagium
richt zich dan ook heel sterk op dit emotionele aspect.
“Verkoop gaat over meer dan geld alleen. Wij verdiepen
ons op een zodanige manier in relaties, dat het bedrijf
ook na de verkoop zo krachtig mogelijk blijft. Koper en
verkoper hebben evenveel belang bij de continuïteit van
het bedrijf. In de regel is dat belangrijker dan de prijs.”

“Koper en verkoper
hebben evenveel
belang bij de
continuïteit van
			het bedrijf.”
Gesloten deals
Terugkijkend stelt Galema dat 2010 een goed jaar was voor
Adagium. Zij sloot gemiddeld bijna twee deals per maand.
Opvallend was onder meer dat er drie accountantdeals
bij zaten. Adagium begeleidde twee overnames die het
gevolg waren van familieomstandigheden, waaronder
de verkoop van een autowasstraat. “Dit is een voorbeeld
van een bedrijfsoverdracht waarbij Adagium veel waarde
kon toevoegen door de verkoper volledig te ontzorgen.
Bij familieomstandigheden is het proces altijd hectisch en

06

emotioneel. Het is erg prettig de overdracht dan toch naar
volle tevredenheid van de opdrachtgever te voltooien.”

Sponsoring
Het succes van Adagium is gedeeltelijk te danken aan de
focus op het emotionele aspect. Daarnaast speelt mee dat
Adagium zich richt op de regio’s Noordoost- en ZuidoostBrabant. “We zijn hier goed zichtbaar en weten wat er
speelt.” Adagium sponsort verschillende clubs in deze
regio, waaronder de basketbalclubs Attacus uit Veghel
en EiffelTowers uit ’s-Hertogenbosch. Ook is Adagium
businesslid geworden van golfclub De Hooge Vorssel.
Naast deze sponsoring is Adagium ook aangesloten bij
verschillende branche- en ondernemersverenigingen.

Lentekriebels
De bijeenkomst Lentekriebels in maart 2010 was
een succes en wordt inmiddels een traditie. Er waren
ongeveer tachtig relaties aanwezig, waaronder banken en
accountants waarmee Adagium samenwerkt. “Doordat zij
er allemaal waren, was dat ook voor hen een bevestiging
van onze onafhankelijkheid”, vindt Han Galema. In 2009
is Adagium met dit fenomeen begonnen. Toen was de
spreker Koen Slippens, CEO van Sligro. Hoofdspreker
in 2010 was Karel van Eerd van Jumbo Supermarkten.
Hij vertelde over de overname van Super de Boer. “Dat
was de grootste bedrijfsoverdracht van Nederland in het
crisisjaar 2009. Van Eerd vertelde zijn verhaal recht uit het
hart. Ook de emoties die bij hem zelf speelden om het
voor elkaar te krijgen, kwamen aan bod. Dan gaat het om
ondernemersdurf en om de spanning of het wel of niet
lukt.” Ook op Lentekriebels 2011 zal er een vooraanstaande
spreker zijn. Wie dat is, blijft nog even geheim… Wel kunt
u alvast de datum noteren: 16 maart 2011.

In de praktijk

‘Ik
wilde
niet
meer
op
de
eerste
plaats
staan’
Vanaf het jaar 2000
was Reinoud van
Mens directeureigenaar van
Pleuger Techniek in
Eindhoven. Onlangs
verkocht hij zijn
bedrijf. Het plan
voor de verkoop
kwam niet ineens
in hem op. “Vanaf
het eerste idee tot
de feitelijke verkoop
duurde een jaar of
drie”, vertelt hij.
“Concreet ben ik er
ongeveer een jaar
mee bezig geweest.”

Reinoud van Mens

Reden verkoop
Er zijn veel redenen voor een bedrijfsverkoop denkbaar. Reinoud van Mens had een
bijzondere reden. “Ik wilde het bedrijf laten groeien, maar voelde dat ik daarvoor
niet de geschikte persoon was. Ik ben te gedetailleerd en kan dingen niet goed uit
handen geven. Ik vond het moeilijk om mijn gedrag te veranderen, dus moest ik
een stap opzij doen.” Van Mens vond dat er een andere directeur nodig was. Een
combinatie met verkoop lag voor de hand. “Je kunt iemand beter helemaal de
ruimte geven.”

Verkoopproces
Van Mens dacht vooraf dat een bedrijf verkopen niet zo moeilijk was.
Hij werd dan ook twee keer echt verrast door Adagium. “De eerste keer was in
de onderhandelingsfase. Adagium hanteert een bepaalde structuur waardoor je
verschillen goed kunt zien, stuk voor stuk benoemen en vervolgens oplossen.
De tweede keer was bij het opstellen van de contracten. Ik ben blij dat mijn
adviseurs dat voor mij deden.” Wat Van Mens opviel, was dat Adagium goed met de
verschillende partijen communiceerde. “Ze laten links goed weten hoe het rechts
gaat en vice versa. Dat is heel belangrijk.”

Keuze kopers
Uit vijf geïnteresseerde partijen koos Van Mens twee investeerders. “De reden
daarvoor was dat zij heel prettig overkwamen. Zij lieten duidelijk weten wat ze
met het bedrijf wilden en kwamen hun afspraken stipt na.” De heren maken de
combinatie die Van Mens eerder zocht: de een is commercieel, de ander financieel
onderlegd. In augustus 2010 verkocht Van Mens zijn bedrijf aan hen en tot de
zomer van 2011 blijft hij aan het bedrijf verbonden. “Ik blijf betrokken bij de
onderneming. De reden dat ik me terugtrek, is dat ik niet meer op de eerste plaats
wil staan. Op de tweede of derde plaats is voor mij beter. Het allerbelangrijkste
vind ik dat de continuïteit van Pleuger Techniek gewaarborgd is.”
Bent u nieuwsgierig naar andere referenties van Adagium?
Opdrachtgevers vertellen hun verhaal op www.adagium.nu.

07

nummer12011

Belangrijk bij een bedrijfsoverdracht is de onderhandeling. Een
onderhandeling is pas geslaagd als beide partijen met het besluit
instemmen. Onderstaande tips helpen om dat voor elkaar te

1.	
Princen Automatisering
Oss BV, aandelenverkoop

2.	
BV Uittenhout
designstudio BNO,
verkoopbegeleiding

krijgen.
3. GeGe Machinebouw BV,
aandelen aankoop

Do’s
Luister aandachtig.
Zorg dat uw voorstellen voldoende manoeuvreerruimte bevatten.
	Als u echt niet kunt leven met een compromis, aarzel dan niet

4. Foodfocus,
verkoopbegeleiding

om het af te wijzen.
Onderzoek de houding van de tegenpartij.
Stel uzelf flexibel op.
	Worden er tijdens de onderhandelingen dingen ‘off the record’
gezegd, houd ze dan ook ‘off the record’.

5.	
Van Berkel Bedrijven BV,
aankoopbegeleiding
Verbiezen Transport

Werk met een agenda om de meeting te stroomlijnen.

Don’ts
Doe niet te veel toezeggingen aan het begin van de onderhandelingen.
6.	
Jules Goossens
Bliksembeveiliging BV,
begeleiding management
buy-in

Zeg nooit ‘nooit’. Neem de tijd om over iets na te denken.
Beantwoord vragen niet meteen met ‘ja’ of ‘nee’.
Maak de tegenpartij niet belachelijk.
Val de tegenpartij niet in de rede.
Onderhandel niet langer dan twee uur zonder pauze.

Non-verbaal gedrag
Let tijdens het onderhandelen op uw lichaamstaal.
Uw houding verraadt het overgrote deel van wat u denkt.
Zorg dat u uw non-verbale communicatie beheerst en gebruik
deze ook.
	Observeer het gedrag van uw gesprekspartner en detecteer
zijn grenzen.

Colofon
Ons Adagium is een uitgave van Adagium Corporate
Finance BV en Adagium Projecten BV en verschijnt
drie keer per jaar.
Redactie Albert Dominicus, Mieke Aldenhuijsen en
Jelka van Eijk
Tekst Totemtaal Communicatie
Druk Bek Grafische Producties
Adagium Veghel
Marshallweg 5
5466 AH VEGHEL
Tel. (0413) 22 50 10
Adagium Oisterwijk
De Lind 40
5061 HX OISTERWIJK
Tel. (013) 463 14 84
E-mail info@adagium.nu
Kijk ook eens op www.adagium.nu.

Adagium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie die in dit blad is aangeboden. Heeft u vragen over de inhoud van dit magazine, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De do’s en
don’ts van het
onderhandelen

Een greep uit onze 21 succesvolle
transacties in 2010:

CONCEPT & CRE ATION

Tips voor ondernemers

