ONSADAGIUM
Magazine over bedrijfsoverdracht

“Een familiebedrijf
wil je niet laten verslappen”
Bart Mulders, Jac Mulders
elektrotechniek bv
“Een bedrijfsverkoop is
een bijzonder spel”
Geert Konings, Konings
Kabellas Glasvezel
“Het moest gewoon goed geregeld worden”
Jan Westerveld, Kluthe Benelux
NUMMER162017

Uitgave van Adagium

Voorwoord
We gaan weer
ondernemen!

E

en nieuw jaar, een nieuw begin. Nu willen we alle
maal graag vooruitkijken in het nieuwe jaar maar
even terugkijken is ook belangrijk. Het jaar 2016

was voor Adagium een fantastisch jaar. Naast het feit dat we
ruim gegroeid zijn hebben we ook weer 20 deals kunnen
sluiten voor onze klanten. Enkele van deze klanten treft

Nieuws

Opbrengst van
Ons Verhaal is
voor Bambanani
Stichting Vrienden van Bambanani, opgericht in 2005, creëert
een betere toekomst voor jonge kinderen in Zuid-Afrika. Dit doen
zij door het bouwen, renoveren en ondersteunen van Early
Learning Centers, scholen voor kinderen van 1 tot 7 jaar oud.
Het aandachtsgebied van Bambanani is de regio rond

u dan ook in dit magazine aan. Maar in 2016 hebben we

Phalaborwa in de provincie Limpopo. Zo’n 150.000 inwoners

meer gedaan dan werken. We hebben ook ons 10 jaar be

leven er in townships, woongebieden met zeer minimale

staan gevierd van Adagium. Dit hebben we gedaan met een

voorzieningen.

bijeenkomst voor banken, accountants en intermediairs.

Limpopo is de meest noordelijk gelegen en tevens armste

Daarnaast hebben we in september weer onze golfdag

provincie van Zuid-Afrika. Bijna de helft van de bevolking is

gehad maar het meest bijzondere was de presentatie van

werkloos en een derde is besmet met aids. Ondervoeding is er

Ons Verhaal. Het boek over bedrijfsopvolging, familie

een groot probleem. Veel kinderen worden overdag aan hun lot

bedrijven in Veghel. Ook voor klanten zijn we erop speciale
momenten geweest. Een jaar waar we met plezier op
terugkijken.
Maar dan naar het nieuwe jaar, 2017. Niemand weet nu
nog wat 2017 gaat brengen. Vragen als: is de crisis voorbij
(wij denken van wel), wat gaan de verkiezingen brengen

overgelaten. Door Bambanani kunnen kinderen van 1 tot 7 jaar
terecht in een van de Early Learning Centers.
Bambanani ondersteunt Early Learning Centers in het creëren
van een veilige plek voor jonge kansarme kinderen. Zij bieden
deze kinderen onderwijs, begeleiding en gezonde voeding.

in Nederland en in Europa? Welk effect heeft de verk ie-

Scholen

zing van president Trump? Vragen en nog eens vragen,

Bambanani telt inmiddels 84 scholen waar samen 4200

maar wat zijn de antwoorden. De voortekens zijn goed

leerlingen een plek en goede verzorging gevonden hebben.

in de markt van fusie en overname. Er is weer ruimte om

De kinderen kunnen er spelen, dromen en leren én krijgen er

te investeren. Vele ondernemers kunnen weer gaan doen

dagelijks een gezonde maaltijd. De leerkrachten op de

waar ze goed in zijn namelijk ondernemen. Maar bij

Bambanani-scholen worden door de stichting opgeleid en

ondernemen hoort ook keuzes maken. Voor de één is dat
het investeren in zijn bedrijf om de onderneming te laten
groeien, voor de ander is dat om de verkoop van zijn eigen
bedrijf ter hand te nemen. Met beide groepen ondernemers
spreekt Adagium graag en zullen wij onze expertise ter
beschikking stellen. Voor ons betekent dat namelijk ook
weer doen waar we goed in zijn: ondernemen.
Voor u ligt deze keer een dikkere versie omdat wij graag
met u onze successen delen.
Veel leesplezier.
Team Adagium

begeleid zodat zij met vertrouwen een toekomst met nieuwe
perspectieven tegemoet zien.
Bambanani streeft ernaar om elke school zo snel als mogelijk
zelfstandig en zelfvoorzienend te maken. De verkoop van het
boek Ons Verhaal gaat geheel naar de stichting Bambanani.
De stichting zal met het geld dromen laten uitkomen voor deze
kinderen.

“Een boek over
bedrijfsopvolging binnen
Veghelse familiebedrijven”
Waarom wil iemand een boek schrijven over een onderwerp dat al door vele
deskundigen is aangehaald en beschreven: bedrijfsopvolging binnen het
familiebedrijf? Omdat het de dagelijkse praktijk is van Adagium bedrijfs
overdrachten. Als onderdeel van het 10 jaar bestaan van Adagium is dit
boek verschenen. Op 22 november is het eerste exemplaar van het boek
door Albert Dominicus overhandigd aan zijn compagnon Han Galema.
De founders van het eerste uur.
“We hebben al vele overdrachten mogen begeleiden”, begint

van de coöperatie en het familiebedrijf. Het opvolgingsvraagstuk

Albert Dominicus, mede-eigenaar van Adagium en schrijver van

is natuurlijk de kern van de verhalen. Immers, zonder opvolging is

het boek. “De thematiek van het opvolgingsvraagstuk binnen

er geen familiebedrijf meer. Dominicus spreekt van een persoonlijk

familiebedrijven blijft ons boeien. De gedachte om daar juist een

boek over de Veghelse familiebedrijven. “Gekoppeld aan het 10-jarig

boek over te maken, maakt het voor mij Ons Verhaal. Het boek

bestaan van ons bedrijf Adagium waar we al tien jaar lang het

is genaamd: Ons Verhaal. Passend binnen onze communicatie-

adagium uitspreken ‘respect voor iedere ondernemer’ en ieder bedrijf

uitingen. En het zegt eigenlijk alles over de bedrijven die erin

een goed vervolg. Zo staan ze ook in het boek, allemaal met een open

staan: Veghelse familiebedrijven. Met ieder zijn of haar eigen

verhaal vol met emoties. Noem het een boek van echte gesprekken

verhaal, allemaal open en oprecht verteld”, zo geeft hij nog aan.

met echte ondernemers. Ik ben trots op de medewerking van deze
Veghelse bedrijven.”

De openheid over de opvolging in deze bedrijven is bijzonder.
Ruim twintig Veghelse familie-ondernemers vertellen hun eigen

Het boek is te koop via Adagium of bij de boekwinkels in Veghel.

verhaal, op hun eigen manier. En in die verhalen zie je een lijn: wat

De opbrengst van het boek gaat naar stichting Bambanani van

maakt familiebedrijven zo uniek, hoe speelt de opvolgingsvraag

rasondernemer Ed Rakhorst die met onder andere deze opbrengst

een rol in de organisatie én het laat zien dat Veghel de bakermat is

scholen bouwt in Zuid-Afrika (www.bambanani.org).
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“Ik was toe om me elders
op te gaan oriënteren”

“Een bedrijfsverkoop
is een bijzonder spel”
Er heerst nu een goed gevoel bij Geert Konings.
Zijn bedrijf werd verkocht en het blijft bestaan voor
de toekomst. “Voor mijn mensen verandert er niet
veel en daar ben ik blij mee. Maar het proces van
verkopen is niet mijn manier van ondernemen.”
Adagium werd via een kennis aangewezen als een mogelijke partij die Geert Konings zou kunnen
helpen om zijn bedrijf Konings Kabellas Glasvezel te gaan verkopen. “Het is een middelgroot bedrijf
met ruim vijftig vaste medewerkers. We richten ons op het uitvoeren van alle technische werkzaam
heden voor zowel de traditionele koperverbindingen als voor de moderne glasvezelverbindingen.
In de familie had ik geen opvolging. Sterker nog, indien ze capabel zouden zijn, vroeg ik me af of ik
dit mijn kinderen wel zou moeten aandoen? Je hebt als ondernemer altijd zorgen en je moet er heel wat
voor laten. Ik was eraan toe om me elders op te gaan oriënteren, mijn kennis verbreden en de breedte in.”

Het spel
De stap om te verkopen was een feit. “Er was direct een klik: de affiniteit met de branche was er.
Er was kennis over de markt en dat voelde direct heel goed. Ze kregen de opdracht om de markt te
gaan verkennen. Investeerders zoeken voor een mogelijke verkoop. Dat proces kun je eigenlijk
beter een spel noemen waarin continu grenzen opgezocht worden. Een spel dat niet bij mij paste:
wie A zegt moet ook B zeggen maar dat bleek niet altijd zo te zijn. Ik had geen haast.” Uiteindelijk is
er een investeerder gevonden en werden de punten op papier gezet waardoor de verkoop een feit werd.
De bedrijfsovername was een feit. “Na wederom die twijfels”, benadrukt Konings. “Het blijft een raar
proces waarin je terechtkomt. Een investeerder stelt eisen en als verkopende partij heb je natuurlijk
ook je standpunten. In zo’n traject komt dat continu naar boven. Ik heb nu echter wel mijn doel
bereikt: het bedrijf blijft het bedrijf dat het is. Daarom is er ook bewust gekozen voor investeerders.
Voor de mensen verandert er niet veel en dat is voor mij van groot belang. Bovendien blijf ik nog
verbonden in een adviesrol al zal het allemaal afgebouwd gaan worden.”

Nieuwe tijden
Andere tijden voor Konings breken aan. “Ik ben tot en met januari nog betrokken geweest, gewoon
meegewerkt. Maar nu is het tijd voor nieuwe tijden. Ondernemer blijf je in hart en nieren, dus ik
ga bedenken waar ik mijn horizon kan gaan verbreden. Eerst maar eens gewoon tot rust komen.
Eerst was het zes dagen buffelen en de zondag was er nog altijd voor zorgen en stress.
Noem het maar uitrusten op een andere manier waarbij ik met een gerust gevoel kan terugkijken
naar deze bedrijfsverkoop.”
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“De kracht
van het proces te
systematiseren”
“Ik had de leeftijd om het bedrijf te verkopen maar dat was
niet de énige reden. De manier van communiceren met je
klanten is veranderd. Daar moest ik op inhaken, anders
gezegd: dit was het juiste moment om te gaan verkopen.”
Frank van den Boogaard koos voor de verkoop van zijn
bedrijf SOVO.
SOVO ontstond bijna 30 jaar geleden uit de Contactgroep

Het was in mijn ogen dan ook een redelijk snel proces:

Veghelse Ondernemers. Het Veghelse bedrijf verzorgt

een half jaar. Ze zetten gewoon een hele goede sfeer neer.

onder meer trainingen met betrekking tot vooral veiligheid,

Ze hebben het vermogen om met alle partijen een

kwaliteit, communicatie en techniek. “Maar ook bieden

vertrouwensband op te zetten. Die aanpak waardeer ik

we grote bedrijven ondersteuning aan met de ontzorging

zeer, en dat altijd heel open maar ook kritisch.” Maar dan is

van hun opleidingsafdeling.”

het ook zover: na bijna 30 jaar is het echte ondernemer

Keuze

schap voorbij. “Inderdaad, dat is even bijzonder en dus

“Om de toekomst van SOVO te garanderen moest ik keuzes
gaan maken. De manier om mensen te bereiken is ver
anderd. Denk aan internet en sociale media. Ik ben meer
van de klassieke manier om mensen te benaderen”, vervolgt
Van den Boogaard. De keuze is gemaakt, maar wat dan?
“Dan ga je in contact met je vrienden en kom je dus uit bij
Adagium. Een bedrijf dat me zeker niet vreemd is en de
mensen ken ik ook nog eens goed. Ik wist dat het geen
makkelijke opgave zou worden: SOVO is qua dienstver
lening heel breed en het liefst zou ik dat in tact laten.
Adagium heeft echter de kracht en is in staat om geïnteresseerden te vinden. Alleen dat al is bijzonder vind ik.”

voor mij even slikken. Maar de partij die het heeft over
genomen is jong en verfrissend. Ik zie de toekomst heel
positief in voor het bedrijf, maar voor mij was het even
een emotionele stap.” Wie Van den Boogaard echter kent,
weet ook dat hij niet stil blijft zitten. “Ik werk graag met
mensen. Wil hen graag uitdagen en triggeren. Ik ben
nauw verbonden met de sportwereld waar kansen grijpen
ook een punt is. Dat is bij het opleiden en begeleiden van
jonge mensen ook zo. Goed luisteren en begrijpen wat de
ander zegt en hem motiveren en stimuleren zorgt voor
nieuwe kansen. Dat plezierige overbrengen naar mensen
dat zal ik ook altijd blijven doen, op mijn eigenwijze
manier. Ik doe dat ook met liefde en plezier, nu gewoon

Systematiseren

op mijn eigen titel. Lezingen, voordrachten maar ook

“Maar ze zijn ook sterk in het systematiseren van het proces.

jonge managers begeleiden. Een prachtig vak blijft het én

Ze zijn in staat om in een vertrouwelijke relatie een band

dat past bij mij.”

op te bouwen met de kopende en de verkopende partij.

“Ik zie de toekomst
heel positief in
voor het bedrijf”
nummer162017

“Zorgen voor een
overname was voor mij
de oplossing”

“Familiebedrijf
verkocht aan
familiebedrijf”
“Een familiebedrijf wil je niet laten verslappen.
Als je geen opvolging hebt binnen de familie,
dan zoek je naar andere oplossingen.”
Bart Mulders, zoon van oprichter Jacques Mulders
verkocht het familiebedrijf Jac Mulders aan
technisch dienstverlener Kuijpers Electro.
Alle activiteiten van Jac Mulders elektrotechniek bv uit Den Bosch zijn in januari overdragen aan het
Helmondse familiebedrijf Kuijpers. “Dat zijn de feiten. Er was geen opvolging binnen de familie en je
wilt wel dat het bedrijf zich blijft ontwikkelen. Zorgen voor een overname was voor mij de oplossing.”
Bart werd geholpen door Adagium. “Via mijn accountant kwam ik bij het Veghelse bedrijf. Dat voelde
eigenlijk direct goed. Ik werd aan de hand genomen in een nieuwe wereld voor mij”, concludeert Mulders
dan ook. “Ik had mogelijk het gevoel dat het een simpele overdracht zou worden maar juridisch
moet er enorm veel geregeld worden. Dan kun je maar beter een partij zoals Adagium hebben.”

Goede begeleiding
Hij gaat verder: “Dit is hun core business zoals wij al zestig jaar in de elektrotechniek actief zijn. Je hebt
bij een overname gewoon goede begeleiding nodig want er komt heel wat op je af. Bovendien zijn ze
in staat om kopers te vinden. Adagium acteert altijd heel professioneel maar wel op een hele
vertrouwde manier. Zij geven je het gevoel dat het eenvoudig is maar je weet dat er heel veel bij komt
kijken. Denk aan je personeel, je klanten, maar ook nog de activa en passiva.” In het andere Brabantse
familiebedrijf Kuijpers (4e generatie) vond men de juiste partij. “Vakbekwaam en solide. Het is het
bedrijf dat past bij het personeel en de klanten. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst”, concludeert
Mulders.

Emotie
Een feitelijke conclusie maar waar is de emotie? Mulders lacht: “Die is er wel degelijk: het is niet niks
om dadelijk de deur dicht te doen van een bedrijf dat zestig jaar door de familie is opgebouwd, maar
het gaat door voor het personeel en is in goede handen. Voor onze klanten biedt Kuijpers een nog
vollediger palet op het gebied van technische diensten. Ik draai nu nog mee, maar in april is het echt
allemaal beklonken. Ik denk dan waarschijnlijk: ‘Goh, nu is het zover’ … Nu eerst afbouwen en dan
kijken we verder. Ik heb nog energie genoeg … plannen volgen.”
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“Het verhaal
krijgt een goed einde”
Het verhaal van Kluthe Benelux BV kun je vanuit Adagium
samenvatten als de slogan: ieder bedrijf verdient een goed
vervolg. Daar was directeur Jan Westerveld dan ook naar op
zoek toen hij een onderdeel van de wereldwijde chemiegroep
wilde gaan verkopen. “Voor mij was er een emotionele band:
dat moest goed geregeld worden.”
Kluthe is in 1919 opgericht als klein verffabriekje door

Voor de groothandel moesten we op zoek naar een

Willem de Graaff en Dirk Baas in Alphen aan de Rijn.

andere partij.”

In 1972 werd het bedrijf verkocht aan de Duitse chemie

Goed einde

groep Kluthe en deze heeft inmiddels vestigingen in heel
Europa. Kluthe is één van de hoofdrolspelers wereldwijd
als het gaat om processen en technieken voor opper
vlaktebehandeling en coatings.

Vreemde eend

Adagium bleek de aangewezen intermediair. “We hebben
Adagium de contacten laten leggen en natuurlijk de onder
handelingen laten voeren. Dat was gewoon een goede
match. Doordat we heel transparant de wensen konden
ventileren werd er ook snel gehandeld en goed door

“Eigenlijk was het gedeelte dat verbonden was met verf

gepakt.” Er werd een partij gevonden in Nederland voor

een vreemde eend in de bijt, zou je kunnen zeggen”,

de groothandel, met meerdere vestigingen in het land.

maakt Jan van Westerveld duidelijk. “Het werd een losse

“Een prima oplossing en precies wat de schilderbranche

business unit bij de overname in 1972. Het was niet groot

op dit moment wenst. In zo’n acht maanden konden we

én er werd niet echt naar gekeken, maar het had mijn aan

eigenlijk het hoofdstuk afsluiten in de wetenschap dat het

dacht, vandaar ook mijn emotionele band met de fabriek.

allemaal een goed vervolg krijgt. De manier om het proces

En dan weet je eigenlijk al dat er een dag komt dat je

te trekken, de onderhandelingen te voeren en de juiste

afscheid gaat nemen. Je komt immers altijd op een punt:

partij uit te kiezen kunnen we als aangenaam ervaren.

investeren of loslaten. Aangezien het een totaal andere

Adagium is voor ons gewoon een match, dat blijkt uit

tak was dan waar de chemiegroep mee bezig was, werd het

het verleden maar dat blijkt ook nu weer het geval te

al snel duidelijk. Het merk Conti is echter onder haar hoede

zijn geweest. Ik ging het proces in met een wens: een goed

genomen door het Duitse Conti Coatings – onderdeel van

vervolg te geven aan het complete verhaal en dat laatste

Kluthe – , waar we vanuit Nederland de distributeur waren.

hoofdstuk kreeg een goed einde.”

“De verkoop van een
‘aparte’ tak”
nummer162017

Een greep uit onze
succesvolle transacties

Bij aankoop van een onderneming is in veel gevallen een

1. Jac Mulders
Elektrotechniek
Verkoopbegeleiding

(bancaire) financiering nodig. Het is voor de koper van belang
om een financieringsvoorbehoud te maken in de intentieovereenkomst en in de koopovereenkomst.

2. Konings
Kabellas - glasvezel
Verkoopbegeleiding

Do’s

3. Sovo
Opleiding & advies
Verkoopbegeleiding

Vraag een overnameadviseur om advies.
Weet van tevoren hoe u de financiën gaat regelen.
	Koper dient zich serieus en tijdig en aantoonbaar in te spannen
voor het verkrijgen van een financiering.
	Mocht financiering niet haalbaar zijn, doe als koper tijdig een beroep
op het overeengekomen financieringsvoorbehoud.
	Vraag voorafgaande aan de ondertekening een
intentieovereenkomst als een termsheet aan de bank.
	Zorg dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden
van het bedrijf en uw bank.

4. Kluthe
Verkoopbegeleiding

Don’ts
	Financier niet meer dan nodig is voor de aankoop van de
aandelen van de onderneming.
	Beroep u niet op de nieuwe marktsituatie of op de crisis
als er geen financieringsvoorbehoud is gemaakt.
	Stel zaken niet beter voor dan dat ze zijn.

Tips
Zorg dat u precies weet wat u financiert en hoe u deze financiering wenst
in te vullen. Het niet opnemen van een financieringsvoorbehoud kan zowel
de koper als de verkoper veel schade toebrengen. Wees u als koper bewust
dat vervolgschade ook voor uw rekening kan komen. Het belangrijkste
advies is en blijft: laat u bijstaan door een ervaringsspecialist.

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
Tekst | Vormgeving | Fotografie
New Brand Activators
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 een financieringsvoorbehoud

