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Voorwoord
10 jaar, tijd voor
een feestje in een
bijzondere tijd.

Z

oals we al schreven in onze vorige editie van Ons
Adagium (nummer 14) is 2016 het jaar van ons
jubileum. Het is een bijzonder jaar. Dit jaar hebben

we in mei een BOB Academie verzorgd met als thema
Business Valuation.

Op 7 juli organiseerden we een zomerborrel voor bankiers,
accountants en intermediairs waar we de afgelopen jaren mee
samengewerkt hebben. Op de agenda staat onze jaarlijkse
golfdag en een seminar in het teken van Food aan het einde

Nieuws

DGA’s die los willen
komen van de
dagelijkse leiding
Je wilt graag afscheid nemen van je
bedrijf maar dat doe je als DGA niet
zomaar. Dat gaat gepaard met emoties:
het loslaten van je bedrijf en het stokje
overdragen. Vaak heeft de afscheidnemende DGA ook nog aandelen.
Hoe laat je dan los en hou je grip op
het bedrijf?

van oktober en we hebben in november nog een boekpresentatie. Zoals u ziet weer vele activiteiten voor onze
klanten en onze relaties.
Maar de wereld draait niet alleen om wat er bij Adagium gebeurt.
In Groot Brittannië is er gestemd voor een Brexit. De vraag zal

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

zich voordoen welke invloed dit zal hebben op de markt van

terugtrekt. De Nederlandse wet kent echter twee bestuursmodellen

fusie en overname en welke invloed deze uitkomst zal hebben

voor bedrijven, governance genaamd. Zo kennen we het ‘two

op de financiële markten. Welke invloed dit zal hebben weten

tier’-model: de commissaris vraagt de directie om informatie en

wij uiteraard ook niet maar voor ons is wel helder dat dit de

mag een onafhankelijke mening hebben. Het alternatief is een

komende jaren effect zal hebben op het bedrijfsleven.

‘one tier’-model. Hier wordt de senior een non-executive director.
Hij blijft medeverantwoordelijk voor besluiten en heeft toegang

Kondigden wij de vorige keer de komst van Frank Schuurmans

tot alle informatie. Alle afspraken zijn formeel vastgelegd. Bij het

aan als nieuwe medewerker en als onze nieuwe Register Valuator.

MKB worden zaken vaak anders geregeld. Deze modellen zijn

Nu kunnen we de komst van Jesse Essens als onze nieuwe medewerker aankondigen. Jesse is per 1 juni toegetreden tot ons team
van analisten en junior adviseurs. Later dit jaar meer hierover.
Voor u ligt weer een prachtig magazine dat door ons met plezier

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

is gemaakt.

hebben we al eerste succesvolle evaluaties gehad.

Veel leesplezier.

Mocht u meer willen lezen over deze vorm, dan horen we het
graag en kijken we graag met een kritische en adviserende blik

Team Adagium

naar uw onderneming, om samen te bepalen wat het beste bij
uw situatie past.
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“Ik heb vanaf
de zijlijn
meegekeken”

Toeval is het sleutelwoord als het gaat om Johan van Beek en Adagium.
Bij een bijeenkomst ontmoetten ze elkaar en raakten aan de praat. “Het gevoel
was goed.” Enkele maanden later is de bedrijfsoverdracht een feit.
Soms weet je gewoon als je iemand ontmoet dat het goed zit. “Dat gevoel

Continuïteit waarborgen

had ik bij de ontmoeting met Adagium. Gewoon tijdens een bijeenkomst

“Mijn doel was helder: ik wilde een goede partij vinden, die ook kansen

kwamen we elkaar tegen”, begint Johan van Beek te vertellen. De 59-jarige

zag in het bedrijf en eventueel zou kunnen uitbreiden. Ik wilde de

eigenaar van Sabo Boxtel, een machinefabriek en hardingsbedrijf, weet

toekomst van het bedrijf en voor mijn veertien medewerkers graag

dan eigenlijk al dat hij ooit voor de keus komt te staan: zijn bedrijf

waarborgen”, vervolgt hij. “Die continuïteit is het belangrijkste voor me

verkopen of niet. “Je weet dat het er een keer van komt. De opvolging

geweest.” Het proces was een open en eerlijk traject waar Johan een goed

binnen het gezin was er niet en een koper vinden is niet eenvoudig.

gevoel over heeft. Na ruim twintig jaar is het bedrijf verkocht aan een

Samen met Adagium ben ik het proces gestart. Ik moet eigenlijk eerlijk

investeringsmaatschappij. “Ik ben zelf nog wel even werkzaam”, lacht hij.

zijn: ik heb het proces vanaf de zijlijn gevolgd. Ik heb meegekeken.”

“We moeten nog een general manager vinden. Ook deze functie vraagt
om de juiste persoon.” Daarna gaat hij genieten. “Als 59-jarige moet je
eigenlijk alleen maar genieten en de dingen doen die je echt leuk vindt.
Het zal wel een mooie combinatie worden tussen genieten en nieuwe
uitdagingen.”
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“We moesten kijken
of er een match was”
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“De ondersteuning
kwam op
het juiste moment”
“Ik nam wel een risico door het stellen van de vraag.”
Je kunt soms overvallen worden door vragen …
Dat overkwam ook Rob de Greef, directeur van
Degreef & Partner. Hij werd door Matthieu Mureau
verrast. “Hij stelde de vraag of hij het bedrijf niet
over kon nemen.” Een vraag die niet speelde maar
ervoor zorgde dat Mureau nu mede-eigenaar is.
“We kenden elkaar nauwelijks. Ooit met elkaar gesproken maar zijn bedrijf had mijn interesse”, laat Matthieu
Mureau weten. “Ik wilde namelijk al heel lang iets voor mezelf beginnen. Vandaar dat ik, toen we elkaar
wat vaker troffen door een gezamenlijke bestuursfunctie, de stoute schoenen heb aangetrokken: ik heb
een afspraak gemaakt en gevraagd of ik zijn bedrijf kon overnemen. Ik nam een groot risico want de deur
kon natuurlijk zo voor me dicht worden gegooid.”

Verrassing
“Een complete verrassing”, vond Rob de Greef het. Degreef & Partner is sinds 1983 een toonaangevende
Nederlands importeur van allerlei accessoires die te gebruiken zijn in combinatie met consumentenelektronica en digitale camera’s in het bijzonder. “Het bedrijf groeit en ik had het naar mijn zin als
directeur.” De vraag kwam echter wel binnen. “Je weet dat je er toch over na moet denken: ik was 49 jaar
toen de vraag kwam en ik zag ook dat ik ondersteuning nodig had op het gebied van management.”
De vraag kwam als een verrassing maar werd gezien als een kans en een uitdaging. “We hebben eigenlijk
als het ware eerst aan elkaar ‘gesnuffeld’. We moesten echt maar eens ontdekken of er wel een klik was
tussen ons.” Beiden ontdekten al snel dat het een aanvulling was. “Met nul ervaring werd het traject om
te gaan met participeren ingezet.”

Succes
En daar kwam ook Adagium om de hoek kijken, als adviseur van Matthieu. “Wat we wilden was helder: een goed
en transparant verhaal zonder dat er messen op elkaars keel werden gezet. Het was dan ook een heel voorspoedig traject. We wilden niet het onderste uit de kan gaan halen, maar een reële waardering voor het
bedrijf hebben. Adagium heeft dat begeleid op een hele eerlijke manier. Daarna is door hen ook nog het
financieringstraject begeleid. We hebben er beiden een tevreden gevoel aan overgehouden. Want ook onze
beide adviseurs hadden maar één doel: er een succes van te maken. Wij wilden en willen dat samen ook.”
Nu is de samenwerking in volle gang. De komende vijf jaar wordt er samengewerkt en wordt het strategische
beleid langzaam overgedragen van Rob naar Matthieu. “We gaan het laten slagen want de toekomst van dit
bedrijf is eigenlijk het enige dat telt”, voegt Matthieu eraan toe. “En ik weet dat die toekomst gewaarborgd
is voor de toekomst”, besluit Rob.
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“Het is goed
om zaken te
kunnen bespreken”
Dat het prettig is om met iemand te kunnen schakelen, weet
Thijs Swinkels als geen ander. Hij is oprichter van de succesformule Brownies & downieS. Inmiddels, zo’n veertig locaties
in Nederland maar ook over de grens is de formule een hit.
“En dan is het fijn om zakelijk te kunnen schakelen met gelijkgestemden.”
Brownies & downieS bleek al snel na 2010 een mooie formule.

Het voelt goed. Je weet wat je eraan hebt.”

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

De groeispurt kwam niet zonder lessen, weet ook Thijs.

een mooie en zinvolle dagbesteding geven door ze als vol-

“Na een aantal jaar kom je er achter dat je dingen toch anders

waardige collega’s mee te laten werken in de horeca. En daarbij

moet aanpakken, om de continuïteit van je bedrijf te kunnen

een goede kwaliteit eten en drinken voor te schotelen aan

waarborgen. Dat betekent vooral dat we intern zaken anders

de klanten. “Het werk in de horeca trok me altijd al. Om met

hebben aangepakt. Ook dan is advies krijgen en een deskun-

deze mensen te werken maakt het eigenlijk allemaal nog veel

digheid inroepen van groot belang. Financiële vraagstukken

mooier”, vertelt Thijs enthousiast. “Het idee was dan ook al

hebben hier nooit echt gespeeld maar ik weet eigenlijk dat

snel geboren.” In de eerste vestiging, Veghel, was hij in het

ik bij Adagium voor van alles kan aankloppen. Zakelijk advies

begin ook nog operationeel betrokken. “Maar het succes was er:

krijgen en gesteund worden in de keuzes die gemaakt

er kwamen vragen over franchisezaken. Toen hadden we een

moeten worden, is voor iedere ondernemer een uitkomst.”

keuze: klein blijven of groeien”, vervolgt hij zijn verhaal.

Advies

De groeispurt lijkt nu voorbij maar niets is minder waar: de

Zijn keuze mag duidelijk zijn: met inmiddels meer dan

ambitie is om in 2020 ruim zeventig vestigingen te hebben.

veertig locaties en zelfs eentje in Zuid-Afrika. “We zijn in een

“Te ambitieus? Nee, ik denk dat we dat kunnen realiseren”,

korte tijd enorm gegroeid. Dat betekent ook dat er als organi-

verzekert Thijs. “Aan ons enthousiasme en de drijfveren ligt het

satie heel veel op je afkomt. Je grijpt alles aan en wilt alles

niet. We horen hetzelfde bij onze franchiseondernemers: het

goed doen, maar soms verlies je dan andere zaken uit het

is hard werken maar de dankbaarheid is zo groot. Dat zie je ook

oog. Dan is het altijd fijn om advies te krijgen. Bij Adagium

terug bij de medewerkers en de klanten: iedereen komt binnen

krijgen we dat. Op een hele heldere manier kunnen we dan

met een lach en vertrekt met een lach. Zo zien wij het ook.”

schakelen en levellen.
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Groeispurt

“We zijn in een
korte tijd
enorm gegroeid”
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Een greep uit onze
succesvolle transacties

Adagium is al 10 jaar gespecialiseerd in de verkoop en aankoop van

1. SABO Boxtel
Bedrijfsverkoop

ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Daadkracht, persoonlijke
betrokkenheid en inlevingsvermogen zijn sleutelwoorden tijdens de
onderhandelingen bij een overdracht. Naast deze kernbegrippen nog

2. De greef
Bedrijfsparticipatie

enkele do’s en don’ts over dit thema.

Do’s

3. Brownies & downieS
Adviserende rol

Stel een duidelijke agenda op met de tegenpartij.
Gebruik duidelijke formuleringen van de prijs en voorkom ‘twijfeltaal’.
Creëer impasses en wees creatief bij het doorbreken daarvan.
Stel op het juiste moment deadlines immers onder druk wordt
alles vloeibaar.
Schakel een ervaren deskundige in. Daarmee zorgt u voor kwaliteit
en een objectieve kijk op zaken. Specialisten van Adagium staan u
hierin graag bij.

Don’ts
Laat belastingbesparing niet de leidende factor zijn.
Fiscaliteit is een randvoorwaarde.
Maak stakeholders nooit monddood.
Dit kan leiden tot frustraties en ongewenste invloeden.
Behandel pijnpunten niet individueel maar in een ‘groepje’.
Onderhandel niet onder tijdsdruk.
Onderhandel nooit achteruit, achteruit onderhandelen geeft
frustraties bij de tegenpartij.

Colofon
Ons Adagium is een uitgave van Adagium Corporate Finance
BV en Adagium Projecten BV en verschijnt drie keer per jaar.
Redactie Albert Dominicus, Simone van Bree
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www.wearenew.nl
Druk
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

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
bij onderhandelingen
bij overdracht

