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Bij de eerste versie van ons magazine in het jaar 2016 

is het tijd om even vooruit te kijken maar zeker ook 

om eens terug te kijken. Met trots kunnen we zeggen 

dat we een fantastisch 2015 achter ons hebben. Het team van 

Adagium heeft in 2015, 18 deals geheel kunnen afronden. 

Naast de afronding van deze 18 deals hebben we ver schillende 

ondernemers nog op deelgebieden kunnen bijstaan. Bij 

deelgebieden moet u denken aan: waarderingen, strategisch 

overnameadvies, overnamecoaching en andere zaken die 

belangrijk zijn bij bedrijfsoverdrachtstrajecten. Helaas 

kunnen we niet over alle deals communiceren omdat er 

strategische verkopen zijn geweest waarbij de koper dit jaar 

naar de beurs wil. 

Eind 2015 is een nieuwe senior adviseur toegetreden tot 

Adagium. Zijn naam is Frank Schuurmans en u zult daarover 

meer kunnen lezen in dit magazine. Frank is zeker een 

aanvulling met zijn kennis, vaardigheden en specialisme. 

Sinds eind 2015 mogen we met recht zeggen dat Adagium 

een register valuator in dienst heeft.

Het jaar 2016 is voor ons een bijzonder jaar. Ondanks dat  

Han Galema en Albert Dominicus al in 2015 zijn gaan 

samenwerken, is de basis van ons bedrijf Adagium Corporate 

Finance BV gelegd in 2006. Op 1 september aanstaande  

(1 september 2016) bestaat de samenwerking van de 

vennoten/aandeelhouders van Adagium dan ook 10 jaar.  

Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Voor u ligt deze keer een dubbele versie omdat wij graag met 

u ons succes delen.

Veel plezier

Team Adagium

Voorwoord
Een fantastisch jaar,  
fantastische 10 jaar.  
Tijd voor een feestje.
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Nieuws

Je wilt graag afscheid nemen van je 
bedrijf maar dat doe je als DGA niet 
zomaar. Dat gaat gepaard met emo ties: 
het loslaten van je bedrijf en het stokje 
overdragen. Vaak heeft de afscheid-
nemende DGA ook nog aandelen. 
Hoe laat je dan los en hou je grip op 
het bedrijf?

Heldere afspraken maken is ons advies, maar vaak is niet alles 

te overzien. Keuzes moeten gemaakt worden. Het dilemma van 

de scheidende DGA is helder: “Hoe houd ik grip op het bedrijf 

waar ik aandelen heb, zonder mijn opvolger operationeel voor 

de voeten te lopen?” 

Vaak zien we dat de DGA doorgaat als commissaris of geleidelijk 

terugtrekt. De Nederlandse wet kent echter twee 

bestuursmodellen voor bedrijven, governance genaamd. Zo 

kennen we het ‘two tier’-model: de commissaris vraagt de 

directie om informatie en mag een onafhankelijke mening 

hebben. Het alternatief is een ‘one tier’-model.  Hier wordt de 

senior een non-executive director. Hij blijft medeverantwoordelijk 

voor besluiten en heeft toegang tot alle informatie. Alle afspraken 

zijn formeel vastgelegd. Bij het MKB worden zaken vaak anders 

geregeld. Deze modellen zijn ondergewaardeerd. Er wordt 

gehandeld op goed vertrouwen, maar daardoor heerst er vaak 

onduidelijkheid. Vandaar dat we vaak voor het MKB een derde 

alternatief voorleggen: de senior is er nog wel, maar operationeel 

niet. Hij wordt door niemand meer operationeel aangesproken. 

Helderheid voor iedereen binnen de organisatie en de DGA kan 

rustig aan loslaten. Uit de praktijk hebben we al eerste 

succesvolle evaluaties gehad. 

Mocht u meer willen lezen over deze vorm, dan horen we het 

graag en kijken we graag met een kritische en adviserende kijk 

naar uw onderneming, om samen te bepalen wat het beste bij 

uw situatie past.

DGA’s die los willen 
komen van de 
dagelijkse leiding



Adagium begeleidt op jaarbasis tussen de vijftien en twintig onder-

nemers en ondernemingen bij bedrijfsovernames in het midden- en 

kleinbedrijf. “Dit doen wij vanaf de eerste oriëntatie tot en met de defi- 

nitieve overdracht. Ook zijn we inzetbaar voor deeltrajecten zoals  

coaching of het toetreden tot de raad van advies. Daarnaast worden wij 

als onafhankelijk adviseur voor waardebepalingen ingeschakeld ter 

ondersteuning van accountants, fiscalisten en advocaten”, licht Han 

Galema toe, tevens directeur-eigenaar. Met de recentelijke komst van 

Frank Schuurmans is er sprake van een uitbreiding van senioriteit en 

verdieping van het specialisme bedrijfswaardering en bedrijfs-

financiering. “Franks bancaire achtergrond vult de ervaring van Han en 

mij in de food-, feed- en maakindustrie goed aan. We hebben met z’n 

drieën een mooie mix van leeftijd, expertise en netwerken”, zo stelt Albert.

Naast regionale mkb-bedrijven weten ook landelijke corporates de 

weg naar Adagium te vinden. “Wanneer een grote onderneming een 

familiebedrijf wil inlijven, worden wij vanwege onze ruime expertise 

en ervaring hiermee op discrete wijze ingeschakeld”, vertelt Frank.  

Han voegt daaraan toe: “Bedrijfsovername van mkb- en/of familie-

bedrijven is nu eenmaal een specialisme. Het draait in het proces bij 

deze ondernemingen, naast een goede deal voor koper en verkoper, 

vooral om de continuïteit van het bedrijf. Men wil dat ‘hun kindje’ en 

het personeel in goede handen blijven.” De drie heren zien in het 

overname proces vaak gevoelens zoals trots, frustratie, woede, angst en 

twijfel passeren. Dat vraagt om een specifieke aanpak. Albert: “Vooraf 

geef ik bij mijn klanten aan dat er in het proces een moment komt, 

waarop we het waarschijnlijk even oneens zullen zijn met elkaar.  

We hebben begrip voor de emoties en geven daar ook ruimte aan. 

Maar als de deal en het moment van opvolging dichterbij komt,  

krijgt men vaak last van koudwatervrees. Dan gaat het bij het sluiten van 

een miljoenendeal ineens over het behoud van een auto. We proberen 

dan de ratio terug aan tafel te brengen. Uiteindelijk draait het om de 

goede voortzetting van het bedrijf.”

Een greep uit het artikel. Lees het gehele artikel via 

 www.regio-business.nl en zoek op Adagium.

“ Of het nu gaat om een overdracht, fusie, overname, buy-out of buy-in: een 
overname heeft altijd veel gevolgen voor zowel het bedrijf als de ondernemer. 
Onafhankelijk adviesbureau Adagium heeft in het begeleidingstraject 
naast de financiële kant ook ruime aandacht voor het emotionele aspect. 
“Het gaat om hun levenswerk. Er komt dan ook meer bij kijken dan alleen 
een zak met geld”, stelt directeur-eigenaar Albert Dominicus.

“ Elk bedrijf 
verdient een 
goede voortzetting”
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“De markt is er  
klaar voor, 

  wij willen groeien”

“Natuurlijk zijn we ook klein begonnen”, laat Eric weten. “In 1999 hebben 

we de focus gelegd op tandtechniek. We zagen daar mooie kansen.  

Onze focus was gericht op de cosmetische zorg en het hogere segment. 

We wilden vooral maatwerk leveren. Kwaliteit, techniek en service onder 

één dak: met een behandelkamer en een eigen lab konden we onze 

klanten goed bedienen.” 

Ondernemers
Wat de broers eigenlijk deden was het idee van een tandartsenpraktijk 

ondernemend maken. “Wat wij doen is eigenlijk eenvoudig: we zetten 

de juiste mensen bij elkaar. We gaan op zoek naar de juiste tandtechnici 

en tandartsen. Deze mensen hebben kennis van het vak, wij van het 

ondernemen. Door die combinatie krijgt de consument direct wat ze 

verwachten: complete kwalitatieve tandzorg. Zo staat CDC Complete 

Tandzorg voor een allround, tandheelkundige kliniek, een tandartspraktijk 

waar alle tandheelkundige disciplines onder één dak samenwerken.”

Momenteel beschikt CDC Complete Tandzorg over een kliniek met 

achttien moderne behandelkamers met een speciaal narcosecentrum. 

Gelegen in Best. “We helpen zo’n vijfduizend patiënten per jaar. Dat groeit 

nog steeds. Maar onze wens is om groter te worden. Nu komen vele 

klanten uit het hele land hiernaartoe maar we willen veel meer. We willen 

een keten bouwen want iedereen verdient een goed gebit, is onze mening.”

Adagium
Daarvoor is er contact gelegd met Adagium. “Een club enthousiaste mensen 

waar ze goed doorhebben hoe we in elkaar zitten: we willen groeien”, 

zegt Eric. “Dat de gedrevenheid er is, is een feit maar de wens om te 

groeien is een missie geworden. We willen graag kleinere praktijken over-

nemen zodat we nieuwe grotere klinieken kunnen starten in het land. 

Denk aan locaties in Den Haag, Amstelveen, Zwolle en Rotterdam.”

De overname van kleine tandartspraktijken ziet Eric als een ‘must’. 

“Tandartsen hebben het zwaar. Ze moeten een praktijk runnen, zich 

zorgen maken over hun personeel en over hun klanten. Wij willen hen 

daarin ontzorgen: wij leiden de praktijk/kliniek als een bedrijf en onze 

tandartsen doen hun werk waar ze goed in zijn. Wij zijn ondernemers 

pur sang, onze mensen hebben de passie voor tandzorg. Onze strategie 

is dan ook helder: processen willen we versnellen en de prestatie van 

onze mensen verbeteren.”

De reden van de expansie is ook tussen de regels door te lezen: ze runnen 

het als bedrijf. “Hoe groter we worden, hoe beter we kunnen inkopen. 

Dat wordt interessant voor iedereen. En bovendien is de markt er klaar 

voor. We hebben voorbeelden in het buitenland. Het werkt. Bovendien 

hebben we het geloof van een buitenlandse investeerder.”

Vooruitkijken
Adagium mag meewerken aan de ketengroei. “Zij leggen voor ons de 

contacten en kijken mee in de markt. Zij weten de markt zo te verkennen 

dat ze geschikte kandidaten kunnen vinden die we kunnen overnemen. 

Onze focus is gericht op overname van middelgrote praktijken waarbij 

we zo’n vijf overnames per jaar willen realiseren. Iedereen verdient een 

goed gebit en daar willen we met CDC Complete Tandzorg graag aan 

meewerken. We kijken graag vooruit en willen graag vier nieuwe 

klinieken in Nederland openen en zo’n 35 overnames in vijf jaar 

realiseren. Uitdagend maar zeker niet onmogelijk … we zijn gedreven en 

daarom passen we ook bij Adagium.”

Adagium zoekt naar overnames voor CDC Complete Tandzorg
CDC Complete Tandzorg is de organisatie van Eric en Rob Dral. Een organisatie met maar 
één doel: expansiedrift. Dat was vijftien jaar geleden en nu nog altijd de belangrijkste 
missie. Adagium mag hiervoor geschikte kandidaten gaan zoeken.
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Het is een bijzondere markt waar C&T technics voor 

werkt. Zij zijn gespecialiseerd in ontlakking, industriële 

reiniging en het behandelen van chemische oppervlakten. 

Een specialisme in Nederland en daarbuiten, weet  

ook Henk Broeksteeg, die het bedrijf in 1997 oprichtte. 

“Het is nodig om bijvoorbeeld machines een langere 

levensduur te geven. Door de eisen van de wet – denk aan 

strengere milieueisen – wilden veel bedrijven van deze 

zorg af. Waar veel bedrijven zelf het onderhoud deden, 

ging men door die wetgeving rondkijken om zo daarin 

ontzorgt te worden”, vertelt Broeksteeg. “Ik werkte toen 

gewoon bij een baas en die ging met pensioen. Om hierop 

in te springen, leek me wel wat.”

En wat bleek, Broeksteeg werd een ondernemer pur sang. 

“Continu ging ik op zoek naar nieuwe toepassingen 

binnen branches. Denk aan de voedingsmiddelen-

industrie waarbij bakvormen gereinigd en ontlakt 

moesten worden om zo een langere levensduur te garan-

deren.” Het is slechts één voorbeeld. “We waren altijd op 

zoek om branches nog meer te helpen. Ook ons aanbod 

groeide doordat we de oplossingen boden voor bedrijven.”

Twee jaar geleden is er intern wat geschoven. “Ik wilde 

eigenlijk wel een stapje terug doen maar om zo maar het 

bedrijf te verlaten, dat kan ik niet. Ik had thuis geen 

opvolging en dus wist ik dat ik het anders zou moeten 

aanpakken. Of een koper of intern de boel reorganiseren 

zodat de mensen door konden gaan.”

Een buitenlandse collega meldde zich. “Daar had ik wel- 

eens contact mee gehad. We deelden weleens kennis en 

ervaring. Zij wilden uitbreiden en ons bedrijf was geo-

grafisch gezien een perfecte kans. De interesse was er.” 

En toen werd Adagium erbij gehaald. “Eerder was er al 

contact geweest en dat was prettig. Zij hebben alles verza-

meld met als gevolg een ordner vol met spullen.  

Ze hebben alle details uitgezocht en een intentie-

verklaring volgde. We hebben dat altijd heel open gedaan 

richting ons personeel. De opvolgers draaiden mee en ik 

bleef nog een jaar lang aanwezig. Als adviseur maar mijn  

rol veranderde wel: ik was meer op de achtergrond aan-

wezig. De reacties intern waren dan ook positief:  

de werkgelegenheid is gebleven en de continuïteit van 

het bedrijf is gewaarborgd. Een gerust gevoel voor ieder-

een. Adagium heeft voor mij de onderhandelingen ge-

voerd want hoewel je klaar bent voor deze stap blijft de 

emotie meespelen. Dat is bijzonder goed verlopen.”

 “Ik ben er jaren mee bezig geweest om het goed te regelen 

en nu is het zover. Ik kan het bedrijf nu loslaten. Ik weet 

dat het in goede handen is en ik zie de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Ik zou anderen dan ook adviseren 

om de tijd te nemen om afscheid te nemen en om zaken 

goed te regelen. Tenzij je een hekel aan je werkt hebt, dan 

moet je zo snel mogelijk gaan handelen.” Nu heeft 

Broeksteeg de focus op andere dingen. Het lijstje met 

dromen pakt hij er in zijn hoofd bij. Zijn eerste droom is 

overigens al uitgekomen: een reis naar Zuid-Amerika. 

Afscheid nemen van je bedrijf is een stap voor elke 
ondernemer. Henk Broeksteeg nam de tijd ervoor en  
kan zich nu focussen op andere zaken van het leven.  
Met de hulp van Adagium laat hij zijn bedrijf met een  
goed gevoel achter.

“Je bedrijf verkopen
is een stap, neem er 

           de tijd voor”
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“Ik kan het bedrijf 
nu loslaten”
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“Adagium liet me 
kansen zien”
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Van Tiel Haarden is al ruim zestien jaar een begrip in Veghel en omgeving. Ooit begonnen in 

Zeeland, gewoon thuis bij ondernemer Toon van Tiel. Nu heeft het bedrijf een grote showroom 

van 1200 vierkante meter aan de Doornhoek. Een bedrijf dat met veel ervaring is gegroeid.  

Van Tiel: “De creativiteit om iets moois te maken van stenen en hout zit in de genen. In combinatie 

met vormgeving creëer je sfeerwarmte en realiseer je mooie dingen.” Het bedrijf groeide en 

groeide. Van Tiel was niet alleen haardenbouwer meer, hij was een ondernemer en een manager 

van een bedrijf dat groeide en mensen in dienst heeft.

“Bij het eerste contact met Adagium besefte ik al dat ik geholpen zou worden”, laat Van Tiel weten. 

De Veghelse openhaardenbouwer had het een jaar geleden zwaar. Hij wist niet goed wat hij wilde. 

“Als ondernemer groeide ik, maar was dat wel wat ik wilde? Ik had de zorg voor mijn personeel.  

Ik moest even goed gaan nadenken maar dat viel me zwaar. Ik wist eigenlijk niet welke kant ik met 

het bedrijf op wilde: nog groter worden was geen wens en een kleine onderneming was geen optie. 

Bovendien romantiseren veel starters het ondernemerschap, maar gewoon haarden bouwen deed 

ik allang niet meer. Ik had ook de zorg voor het hele bedrijf.”

“Adagium wist het antwoord in één woord samen te vatten: rust. Ik wilde vooral rust maar rust in 

de zin van dat het geregeld was”, gaat Van Tiel verder. “Er moesten keuzes worden gemaakt.  

Ik moest met banken in gesprek maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. Dat heeft Adagium 

allemaal gedaan. De opdracht voor mij was eigenlijk heel simpel: ik moest weer plezier krijgen in 

het vak. Dus genieten als haardenbouwer: mooie haarden plaatsen en mooie dingen realiseren bij 

mijn klanten.”

“Ik heb vele gespreken met Adagium gevoerd. En één ding kwam continu naar boven: wat wilde 

ik? Ik als mens, nog niet zozeer als ondernemer. Er was altijd sprake van rust en respect naar mij. 

Of ik nu twijfelde of niet, Adagium liet me alle kansen en uitdagingen zien. Op een hele eerlijke 

open manier. Ik kreeg de tijd om te kiezen op basis van praktisch en goed advies. Dat heeft ervoor 

gezorgd dat ik weer ondernemer ben zoals het hoort te zijn. Samen met mijn mensen.” 

“Adagium kijkt naar de mens achter het bedrijf.” Het is  
een constatering die Toon van Tiel maakt nadat Adagium  
hem heeft geholpen. “Het besef dat je écht advies nodig  
hebt komt hard aan, maar als je die op zo’n manier krijgt,  
dan ben je dankbaar.”

“Je staat als mens 
  centraal bij Adagium”

nummer142016
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Augustus 2015 gaat de boeken in als een zwarte maand 

van ADDAPT Chemicals. Door een grote brand leek even 

dat de ondernemersdroom van Willem van Gerresheim 

in duigen viel. “We stonden eigenlijk aan de vooravond 

van een grote onderneming voor ons bedrijf. Onze wens 

was al jaren groeien. We waren op het punt aangekomen 

dat het kon: de financiering moest rondkomen om naar 

een grotere locatie te gaan. Het groeiscenario kon dan 

uitgerold worden. En dan overkomt je dit.”

Een tegenslag. Een grote tegenslag. Willem: “Maar eigen-

l ijk is er geen tijd om na te denken. Je moet echt van alles 

regelen. Je hebt gesprekken met de verzekeringen.  

Contra-experts komen over de vloer. Je wilt de productie 

veilig stellen en we zaten natuurlijk met onze groei-

plannen. Mijn doel was helder: ik wilde de vaart erin 

houden. Het moest en zal allemaal doorgaan.”

Expertise
Adagium was geen onbekende van Willem. In een eerder 

traject heeft Adagium gehandeld om een compagnon uit 

te kopen. Nu was de aard van de vraag anders: de finan-

ciering rond te krijgen om dromen te verwezenlijken. 

“Natuurlijk werd mijn aandacht door de brand gevestigd 

op iets anders. Ik wilde zo snel mogelijk operationeel weer 

door. Adagium ging door met onze droom en regelde 

de financiering. Ze hebben dat plaatje helemaal rond ge-

kregen. Door hun expertise en contacten ging het ook 

heel vlot. Het was fijn om daar gebruik van te mogen  

maken. Door de brand hebben we eigenlijk snellere  

stappen gemaakt. Zo waren we na een maand – na de 

brand - alweer operationeel.”

Droom
Nu enkele maanden later zit de vaart er nog altijd in. “We 

hebben nu de productie op twee locaties en we willen 

natuurlijk heel snel naar onze nieuwe locatie maar daar 

wordt ook hard gewerkt. We rennen dus nog steeds en 

met plezier want ons groeiscenario is onze droom. We 

gaan in juli naar onze nieuwe locatie. We gaan nieuwe 

grenzen ontdekken. Wereldwijd zijn we vertegenwoor-

digd. De eerste stappen richting Zuid-Amerika en Mid-

den-Amerika zijn gezet. En dat is heel positief. We zien 

de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Terug-

kijken doen we dan ook niet meer. Daar schiet je niks 

mee op. We gaan verder en we moeten verder.”

“ Bij ADDAPT Chemicals aan de Achterdijk in Helmond is 
zaterdagavond brand uitgebroken. Het gaat om een zeer 
grote brand. Tot in de verre omgeving zijn rookwolken  
te zien.” Het nieuwsbericht over de brand hakt erin,  
maar ondernemer Willem van Gerresheim had  
ondanks deze tegenslag maar één motto:  
“Doorgaan en de schouders eronder zetten.”

“Terugkijken 
doen we niet, 
we moeten verder” 
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“Door financiering 
werd mijn droom 

werkelijkheid”



Colofon
Ons Adagium is een uitgave van Adagium Corporate Finance 
BV en Adagium Projecten BV en verschijnt drie keer per jaar. 
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www.wearenew.nl 
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Bek 
www.bek.nl

Adagium Veghel 
Marshallweg 5 
5466 AH  VEGHEL
Tel. (0413) 22 50 10

E-mail info@adagium.nl
Kijk ook eens op www.adagium.nl
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De do’s en don’ts  
bij waarderen van  
ondernemingen
Waarderen van een onderneming is een vak op zich en is sterk  
in opkomst. Een goed waarderingsrapport geeft naast een  
waarde-indicatie ook inzicht in de risico’s van de onderneming  
en de mogelijkheden verder waarde te creëren. 

Er worden in de markt een veelheid van waarderingsmethodieken gebruikt. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

•  Waarderen op basis van intrinsieke waarde  

(de waarde van het eigen vermogen)

•  Waarderen op basis van multiples (wat zijn vergelijkbare  

bedrijven waard in recente transacties)

•  Waarderen op basis van een Discounted CashFlow Methode  

(DCF-methode)

De laatste is de meest gebruikelijke methode om te waarderen aangezien 

deze (terecht) naar de toekomstige kasstromen kijkt. Deze toekomstige 

kasstromen worden dan contant gemaakt tegen het geëist rendement.  

Dit rendement is weer afhankelijk van het risicoprofiel op de kasstromen. 

Do’s 
   Waarderen is kijken naar de toekomst en het beoordelen van de risico’s 

van afwijkende kasstromen. Hierbij zijn kasstromen niet gelijk aan de 
verwachte winst.

   Maak scherp waar exact je toegevoegde waarde ligt als bedrijf. Wat kan 
jij beter dan de concurrent? Waar liggen nog kansen voor je bedrijf?

   Kijk vanuit de kopende partij! Welke waarde zit er voor de koper in.  
(Kan de koper synergie behalen, wijzigt het risicoprofiel van de 
onderneming in de nieuwe setting?)

   Kijk goed of je ‘bij bent’ met investeringen. Een verouderde staat  
van de activa zorgt voor een lagere waarde doordat er nog ‘inhaal’-
investeringen gedaan moeten worden. 

Don’ts
  Gebruik geen waarderingsmethodieken die gerelateerd zijn  

aan historische cijfers. Die zeggen namelijk niet alles over de  
te behalen resultaten in de toekomst.

  Zie de waardering niet als de mogelijke marktprijs. De prijs is  
niet vergelijkbaar met de waarde. Waarde is wat je krijgt, prijs is  
wat je ervoor betaalt! 

  Voorkom hockeystickprognoses. Sterk positief afwijkende  
prognoses roepen in ieder geval veel vragen op.

Wilt u zelf een indicatie berekenen van de waarde van uw bedrijf?  
Dat kan via www.waardeeruwbedrijf.nl. Let wel, het betreft een  
indicatie en geen garantie!


