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Yvette van den Heuij
Sinds een paar maanden is Yvette werkzaam bij Adagium.
Yvette heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud

oor u ligt alweer nummer 12 van ons

Universiteit in Nijmegen (2011). Omdat zij steeds geïnteresseerd

magazine, Ons Adagium. Een blad dat wij

is geweest in het raakvlak van bedrijfseconomische en juridische

graag voor u maken en wat alweer een

vraagstukken, heeft ze haar rechtenstudie gecombineerd met

traditie is geworden binnen ons kantoor. Een andere

een bachelor Bedrijfseconomie.

traditie is het organiseren van een ontmoetingsmiddag voor relaties.

‘Dankbaar hoe
het gelopen is’

Als relatie van ons kantoor bent u mogelijk al
jaren gewend om een uitnodiging te krijgen voor
de Adagium Lentekriebels. Ruim zes jaar hebben
wij, op de dag dat de Keukenhof openging,
een bijeenkomst gehouden voor intermediairs,
accountants en bankiers. Met veel plezier kijken wij
terug op deze bijeenkomsten. Onze externe sprekers
waren: Koen Slippens (Sligro), Karel van Eerd
(Jumbo), Joop Wijn (ABN AMRO), Michel van der

Op de kaart naar zijn relaties staat het al: “Verheugd dat ik alles wat we
in veertig jaar hebben opgebouwd met een gerust hart kan overdragen.”
Huub Evers vond een goede koper voor zijn bedrijf. Adagium
ondersteunde hem daarbij.

Stee (Van Lanschot), dr. Lex van Teeffelen (Lector
Bedrijfsoverdrachten) en Bert Pauli (Gedeputeerde
Provincie Brabant). Als wij naar dit rijtje kijken
vervult ons dat met trots.
Maar ons netwerk is veel groter dan bankiers en
accountants. Voor ons geldt elke klant en elke
relatie. Netwerken is voor iedereen maar vooral

“Evers is en blijft Evers, dat vind ik mooi.” Want toeval of niet:

H. Evers kasregisters is geboren. Een bedrijf dat uitblinkt in haar

voor ons erg belangrijk. Omdat het ook eens tijd

het bedrijf dat hij veertig jaar geleden met zijn vrouw startte,

betrokkenheid en Brabantse gemoedelijkheid. “’Bent u de man

werd voor veranderingen hebben we besloten om

is verkocht aan een jong ondernemend stel met de naam Evers.

van het stickertje?’ was een veelgehoorde uitspraak. We regelden

vanaf dit jaar geen Lentekriebels te organiseren

“Het zal zo moeten zijn.”

het vaak voor onze klanten. We gingen graag een stapje verder.”
Maar dan komt er een wending. Na 38 jaar werkzaam te zijn

maar een Zomerborrel. Geen bijeenkomst voor een
selectief gezelschap maar een bijeenkomst voor

Aan de keukentafel in Veldhoven vertelt Huub honderduit over

geweest bij Evers kan Lodewijk met prepensioen. “De stukjes van

iedereen die bij ons bedrijf betrokken is. Op een

zijn bedrijf H. Evers kasregisters. “Weet je, iedereen kent ons van

de puzzel kwamen samen: onze zoon vertelde toen ook dat hij

ontspannen manier worden de drankjes verzorgd

de bekende stickers. Dat was mijn visitekaartje. Elke kassa die ik

ging emigreren naar Australië en Lodewijk had een oplossing …

door Buitengewoon Bubbels en de hapjes door

verkocht of repareerde werd ermee voorzien. Zwart met gele

dit was het moment waarop ook wij gingen nadenken of
het werken genoeg was geweest. Het klopte gewoon.“

De Bus van Zus. Een fijne middag met het adagium:

Mede hieruit spreekt haar sterke betrokkenheid bij het

letters. Herkenbaar voor velen.”

Omdat netwerken net werken is, organiseren

ondernemerschap. Tijdens haar master Rechten heeft ze

Hoewel hij nu enkele maanden geleden zijn bedrijf heeft

wij een Zomerborrel!

stage gelopen in de advocatuur en zich gespecialiseerd in

verkocht, is zijn enthousiasme niet verminderd. “Werken met

De stap om te verkopen was dus zo genomen. “Maar hoe doe je

het financierings- en zekerhedenrecht. Binnen het team van

mensen en ook nog technisch bezig zijn: dat past bij mij. Ik begon

dat? Ik ben naar de Kamer van Koophandel geweest en Adagium

Adagium vormt haar juridische kennis een goede aanvulling.

als 13-jarig manneke bij Improha. Maar na twaalf jaar wilde zijn

werd genoemd. Voor mij de manier om alles te regelen: zij

ontvangen dan wensen wij u toch een fantastische

baas zich meer focussen op de accountancy in plaats van het

hebben kennis van zaken. Ik heb potentiële kopers aangedragen

zomer.

kasregistersbedrijf. Dat was mijn kans: ik vond dat leuk. Ik ben

en daar kwamen we met evers-kassasystemen uit Den Bosch uit.

dus op mijn 25ste gestart voor mezelf. Vrijwel direct met

Ik ben zo dankbaar hoe alles is gelopen. Het voelde gewoon

mijn vrouw en 2 jaar later met onze medewerker Lodewijk.”

goed.”

Heeft u de bijeenkomst gemist of geen uitnodiging

Team Adagium

Zoon John kwam later ook nog werken bij het bedrijf.
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‘Dit is verantwoording
		 aan medewerkers geven’
Als ondernemer loop je
risico’s. Wat als je gouden
krachten binnen je
organisatie toch elders gaan
werken? Er moet een andere
manier zijn. Adagium hielp
zowel Altavilla als KJ
Business Software met een
passende oplossing.

KJ Business Software, opgericht door Bart Kablau en
Peter Joustra, ontstond in 2004 vanuit een ambitieuze
afstudeeropdracht: ‘zet een levensvatbaar bedrijf op’.
Nu elf jaar later is KJ Business Software uitgegroeid
tot topspeler op het gebied van maatwerk softwareen ERP-systemen. “En dan heb je zo maar zeventien
gedreven mensen in dienst. Wat we willen voor onze
mensen is helder: het beste naar boven halen”, legt
Bart Kablau uit. “Onze mensen zijn onze steunpilaren.
We willen hen graag behouden en waren dus ook op
zoek naar een manier waarop we onze waardering naar
hen konden uitspreken.”
“Adagium kwam met het antwoord. Deze oplossing
voelt als honderd procent meeparticiperen. De reacties
dat we dit op deze manier wilden gaan doen, viel dan
ook direct in de smaak. De mindset is ook direct anders

Roland Simons is samen met Maarten de Groot eigenaar

én merkbaar. Moeten we nu kosten maken dan wordt

van Altavilla, specialist in bouwprojectmanagement

er nu wel twee keer nagedacht of het echt noodzakelijk

en brandveiligheidsadvies. Met een open vizier wordt

is. Prachtig om te zien.”

de organisatie gerund. De elf medewerkers weten wat
er speelt en hoe het er financieel voor staat. “Om die
betrokkenheid te vergroten wilden we graag iets meer
voor twee van hen regelen. Een beloning in euro’s op het
einde van het jaar vonden wij te vluchtig, te eenvoudig”,
legt Simons uit. “We wilden een duurzame verbintenis
met deze mensen. Je zou kunnen zeggen dat we op zoek
waren naar een waardering die een basis vormt voor de
komende jaren.”
Adagium kwam met de oplossing. Door middel van
medewerkersparticipatie. “Ze zijn iets meer een ondernemer geworden van het bedrijf door zich in te kopen.
Mijn compagnon en ik bepalen de visie en missie.
Wie aandelen heeft, deelt ook mee in de winst. We vinden
het een mooie vorm van waardering naar je eigen
mensen toe. We geven waardering en krijgen nog meer
betrokkenheid terug.”
Er is gekozen voor de vorm van personeelsparticipatie.
De aandelen in je bedrijf, die voor werknemers bestemd
zijn, worden overgeheveld naar aparte stichting.

Personeelsparticipatie
Personeelsparticipatie houdt in dat je een deel van de
risico’s en mogelijke winsten die bij het ondernemerschap
horen, deelt met je werknemers.
Je maakt van je werknemer ook iets meer een ondernemer.
Ze zullen zich daardoor harder inzetten voor je bedrijf.
Het uitgeven van aandelen of certificaten is de meest
gangbare vorm van medewerkersparticipatie.
Werknemers kopen aandelen. Ze worden dus voor een
deel eigenaar en delen in de ontwikkeling van de
aandeelhouderswaarde. Net als iedere andere
aandeelhouder verwerven werknemers de daarbij
behorende rechten, zoals het stemrecht en het recht op
dividend. Werknemer krijgen er een vorm van zeggenschap
bij. Ze mogen als aandeelhouders aanwezig zijn bij de
aandeelhoudersvergaderingen en daar dus ook stemmen
over het beleid.
Er is ook een mildere vorm. Je kunt je medewerkers
dan certificaten geven van aandelen. De aandelen in je
bedrijf die voor je medewerkers bestemd zijn, worden
overgeheveld naar een speciaal daartoe op te richten
stichting. Die geeft dan weer certificaten uit. Het werkt
een beetje zoals met huwelijkse voorwaarden:
zeggenschapsrechten vallen buiten de participatie
tenzij je in de statuten andere afspraken maakt.
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‘Van jongensclub naar
		 professionele
				onderneming’
ICT-vraagstukken aanvliegen vanuit een andere route.
De mens – de gebruiker – staat bij BSU namelijk altijd
centraal. “De techniek is slechts het antwoord.”
Wat ooit begon als een jongensclub is nu uitgerold tot
een professioneel bedrijf van omvang. Adagium hielp
hen met de managementovereenkomst.
“ICT gaat eigenlijk helemaal niet alleen over techniek,

In 2012 was de fusie met BSU een feit. “Groeien door

het gaat over het vinden van de optimale samenwerking

een overname leek een goede stap te zijn maar het heeft

tussen mens, organisatie en ICT”, begint Thijs Jongkind

wel wat kruim gekost. Na een maand stonden we als

(35) van BSU Groep te vertellen. “Techniek is voor ICT-

twee partijen tegenover elkaar. Ik ging alleen verder met

vraagstukken de oplossing maar we luisteren altijd eerst

het hele bedrijf. BSU was de naam waarmee we verder

wat de mens (de gebruiker) er mee wil doen. Voor ons

gingen.”

is ICT dan ook mensenwerk. Richting onze klanten
maar ook richting onze eigen mensen.”

Verandering
Hij vervolgt zijn verhaal: “Nu ruim 2,5 jaar hebben

Persoonlijke ontwikkeling

we alles op de rit. BSU verdeeld in vijf business units.
We werken hier samen met 38 mensen. We staan nu op

En daarmee maakt hij direct zijn visie duidelijk.

een kruispunt. Kees, mijn coach, is voor vijftig procent

“Mensen die zich gelukkig voelen zullen veel flexibeler

eigenaar maar eigenlijk niet meer actief betrokken bij

en klantgerichter zijn dan mensen die zich ongelukkig

de directie. Tijd voor verandering dus.”

voelen. Vandaar dat ik ook graag die persoonlijke

Adagium werd ingeschakeld, om te komen tot een

ontwikkeling van onze mensen faciliteer. De mens staat

managementovereenkomst. Een overeenkomst waarbij

hier altijd centraal.”

de aandelen op een menselijke manier naar tevredenheid

Die manier van denken heeft BSU geen windeieren

zouden worden verdeeld. “Er moest een constructie

gelegd. Wat ooit begon als een zogenaamde jongensclub

komen waarbij mijn compagnon Bas ook gelijkwaardig

is nu een professioneel bedrijf met een ware visie en

werd opgenomen maar feitelijk minder aandelen heeft.

missie. “Ik ben op mijn twintigste gestart, THC

Adagium had dus wel een challenge maar is daar op

Automatisering. Ik wilde ondernemen. Liefst iets

een goede begripvolle manier uitgekomen.”

technisch en met mensen. Ik was altijd wel bezig met

Op een heldere plezierige wijze werd de juridische taal

oplossingen bedenken. Innovatie speelt daarbij een

verwoord en werd elk mogelijk senario - tot in details -

grote rol. Zo’n cloud-oplossing waar iedereen het nu

besproken. Gewoon duidelijk en dat met een open

over heeft, was er twaalf jaar geleden ook al.”

calculatie. We zijn als bedrijf een plezierige ervaring

Thijs wilde al snel meer ontwikkelen. “Maar om te

rijker en dit draagt ook bij aan onze professionaliteit.

groeien heb je middelen nodig”, weet ook Thijs.

Het mooie was eigenlijk om te zien dat ook Adagium

“Ik ontmoette Kees van Middendorp. Een investeerder

het menselijke aspect voorop heeft staan. Eerst werd er

maar voor mij vooral een ondernemerscoach. Hij was

duidelijk geluisterd naar ons allen. Daarna gingen

voor mij de leerschool, met geld. Ik leerde van hem de

zij op een kundige manier aan de slag, daarbij was

cijfers lezen en beheren. Daardoor werd de jongensclub

het altijd zakelijk maar werd het menselijke karakter

een onderneming.”

niet vergeten. Precies zoals wij werken bij BSU, vanuit
de mens.”
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Een greep uit onze
succesvolle transacties
1. Evers Kasregisters V.O.F.
Verkoopbegeleiding

Onderhandelen is het proces waarbij ten minste twee mensen
(of partijen) iets tot stand proberen te brengen. Om te slagen,
moeten beide partijen met het besluit instemmen. Deze instemming
is echter nog maar het begin, want beide partijen zullen moeten
samenwerken bij de uitvoering van het ‘contract’ waarmee ze
hebben ingestemd.
De essentie van onderhandelen is uw verzoek luid en duidelijk te
doen, zodat de andere partij het hoort.

2. BSU
Managementovereenkomst

3. Attavilla
Personeelsparticipatie

Do’s
Luister aandachtig.
Laat genoeg manoeuvreerruimte in uw voorstellen.
Als u echt niet kunt leven met een voorgesteld compromis,
aarzel dan niet om het af te wijzen.
Maak voorwaardelijke voorstellen: ‘Als u dit doet, dan doe ik dat ...’
Onderzoek de houding van de tegenpartij: ‘Wat zou u ervan vinden als ...’
Stel u flexibel op zodat u kunt inspelen op de situatie en reacties van
uw tegenspeler. Bedenk dat flexibiliteit geen uiting is van onzekerheid
of zwakheid maar juist een teken is van alertheid en inzicht.
Worden er tijdens de onderhandelingen dingen ‘off the record’ gezegd,
hou ze dan ook ‘off the record’.
Werk met een agenda om de meeting te stroomlijnen.

4. KJ Software
Personeelsparticipatie

Don’ts
Doe niet teveel toezeggingen aan het begin van de onderhandelingen.
Stel geen al te extreem openingsaanbod maar laat ruimte voor
aanpassingen en toegevingen.
Zeg nooit ‘nooit’. Neem uw tijd om te onderhandelen en om over iets
na te denken.
Beantwoord vragen niet meteen met ‘ja’ of ‘nee’.
Maak de tegenpartij niet belachelijk.
Begin niet te praten als u niets relevants te zeggen hebt.
Vaak nemen de onderhandelingen op zich al tijd genoeg in beslag.
Val de tegenpartij niet in de rede. Laat hem eerst afronden voor u
begint te spreken.
Onderhandel niet langer dan twee uur zonder een pauze.
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