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T   erwijl we dit voorwoord schrijven, realiseren we 

ons dat dit een van de eerste mooie dagen van dit 

jaar is. Dat klinkt misschien vreemd, want er zijn 

genoeg mooie dagen. Wij doelen dan ook op het weer. 

Wat is er nog prettiger dan ’s avonds buiten te zitten en 

de dag eens rustig te overdenken? Onze gedachten gaan 

dan vooral uit naar de toekomst. Wat staat er te gebeuren 

in de markt en hebben we er invloed op? Dat zijn vragen 

die ons allemaal sterk bezighouden. Vooruitkijkend zien 

we ook ontspanning in de vorm van sport. Adagium is 

namelijk op vele fronten bij sport betrokken. Topprestaties 

leveren in een bepaald specialisme en binnen bepaalde 

grenzen is iets wat ons en de medewerkers van Adagium 

dagelijks inspireert. Net als het EK voetbal 2012, tennis op 

Wimbledon, de Tour de France en de Olympische spelen 

in Londen. Wij kijken vol verwachting naar de toekomst 

in een zomer waarbij topsport centraal staat.

Han Galema

Albert Dominicus

Sportieve zomer 
in aantocht

Terugblik Lentekriebels

Topspreker deze keer was Michel van der Stee. Hij is 

hoofdeconoom en beleggingsstrateeg bij Van Lanschot Bankiers 

en geeft regelmatig commentaar op economische en financiële 

ontwikkelingen in de Nederlandse media. Met zijn presentatie 

‘Slechte economie, goede beurs’ ging hij in op de macro-

economische aspecten in de wereld van geldstromen. Hij 

besprak dit vanaf 2008, het jaar van de snelle recessie. Van der 

Stee vertelde dat er veel geld in de economie is gepompt door 

de geldpersen te laten draaien. Dat heeft een negatieve invloed 

op de economie gehad. Hij pleit voor een politieke unie, omdat 

het volgens hem niet mogelijk is een sterke munt te krijgen met 

alleen een monetaire unie. 

Lentekriebels werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. 

Han Galema legt uit waarom Adagium zo actief is in het lokale 

verenigingsleven. “Waar ons netwerk is, daar willen we zijn. 

Natuurlijk zijn we wel selectief en hebben we een selectie 

gemaakt van de meest krachtige, succesvolle sportverenigingen en 

maatschappelijke verenigingen.” LTC Uden is daar een van. Het is 

een succesvolle club, want LTC Uden speelt in de eredivisie. “Dat 

vinden wij als bedrijf erg interessant, want een succesvol bedrijf 

hoort bij een succesvolle club.” Han tennist zelf ook bij LTC 

Uden en is als bestuurslid verantwoordelijk voor de sponsoring 

en pr. Ook van Sv Blauw Geel ’38 in Veghel en UDI’19 in Uden 

is Adagium sponsor. Dit zijn de grootste voetbalverenigingen van 

de regio. 

Op woensdag 21 maart organiseerde Adagium voor de vierde keer Lentekriebels. Dit 
is een interessante middag voor de accountants, bankiers en intermediairs met wie 
Adagium in het voorgaande jaar heeft samengewerkt. Lentekriebels vond plaats in 
het Raadhuis in Veghel. 

Voorwoord
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Nieuws Nieuws

In januari is Luuk Haegens afgestudeerd aan 

de post-hbo-opleiding Register Adviseur 

Bedrijfsopvolging (RAB). Hij volgde deze 

opleiding aan het opleidingsinstituut Avans+/

Instituut Scire. Dit is een passend vervolg 

op eerdere studies. Luuk deed namelijk  hbo 

bedrijfseconomie en hbo accountancy en 

behaalde een master in international service 

management and research.  

RAB is een verdieping op het gebied van bedrijfs- 

en organisatiestructuren en herstructureringen. 

Deze opleiding gaat over het zo goed mogelijk 

inrichten van een bedrijfsstructuur op fiscaal en 

juridisch gebied voor toekomstige overdrachten 

of overnames. Luuk Haegens: “Centraal 

staat hoe je de eigendomsstructuren van een 

organisatie in de nabije toekomst kunt wijzigen, 

zodat deze voor de betrokken partijen fiscaal-

juridisch optimaal is ingericht.” 

Signaleren en oplossingen aandragen
De extra kennis vormt toegevoegde waarde 

voor Adagium. “Door het volgen van deze 

opleiding ben ik in staat bedrijfsstructuren 

sneller te doorgronden. Tijdens de opleiding 

leer je in oplossingen denken bij verkoop- en 

aankoopprocessen en bij het verkoopklaar 

maken van bedrijven. Ik zie eerder de juridische 

en fiscale consequenties van het nemen van 

een bepaalde stap. Tevens kan ik de knelpunten 

nu sneller doorzien en vervolgens met een 

mogelijke oplossing komen.” 

        Luuk Haegens geslaagd 
   voor Register Adviseur 
                Bedrijfsopvolging 

Adagium sponsor lokale 
sportverenigingen
Als maatschappelijk betrokken onderneming is Adagium ook actief bij 
sportverenigingen. Zo sponsort Adagium de tennisclub LTC Uden en de 
Veghelse voetbalvereniging Sv Blauw Geel ’38. 

Haringparty 2012
Op woensdag 6 juni vond de officiële opening van het 

haringseizoen plaats. Daarom organiseerde Adagium op 

7 juni samen met ABN AMRO Bank een haringparty voor 

ondernemers in de regio Oss. Dit was een groot succes. 

Adagium streeft er dan ook naar om van deze haringparty 

een jaarlijks terugkerend evenement te maken, zoals ook 

Lentekriebels inmiddels traditie is.
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Wim Fortuin is de vierde generatie binnen de familie 

Fortuin, een familie die vanaf 1907 actief is in de 

grafische industrie. Vanaf zijn studententijd liep Wim 

al rond in het bedrijf van zijn ouders. In de jaren 

’90 werd hij mede-eigenaar en vanaf 2007 was hij de 

enige aandeelhouder. Sinds 1977 heeft het bedrijf zich 

gespecialiseerd in het drukken en uitgeven van huis-

aan-huisbladen en begin 2007 vormde Wim Fortuin het 

bedrijf om tot alleen een uitgeverij. In dat jaar toonden 

collega uitgeverijen serieuze interesse in een overname 

van Groot Hellevoet Uitgeverij B.V. Via zijn bank kwam 

Wim Fortuin in contact met Adagium. Enkele maanden 

later blies hij de onderhandelingen af. 

Voldoende interesse 
Eind 2010 besloot Wim Fortuin om in 2011 de 

mogelijkheden van verkoop van het bedrijf te 

onderzoeken. “Ik was al meer dan 25 jaar bij het bedrijf 

betrokken en nieuwsgierig naar andere mogelijkheden 

dan het uitgeven van kranten.” Aan potentiële kopers 

was nog steeds geen gebrek. “De uitgeverswereld 

van huis-aan-huiskranten is niet zo’n grote wereld. 

Je weet als uitgever precies welke uitgaven in welke 

regio’s interessant zijn qua rendement.” Dat er geen 

directe noodzaak was om zijn bedrijf te verkopen, 

speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen. 

De verkoopgesprekken voerde Wim Fortuin zelf tot het 

moment dat de prijs ter sprake kwam. “Toen het over 

de koopsom ging en de kopende partij meer informatie 

wilde, heb ik weer contact opgenomen met Adagium.” 

Raad en daad 
Wim Fortuin lichtte Adagium in over de stand 

van zaken en vervolgens nam Adagium het stokje 

over. Adagium zorgde voor de waardebepaling, 

het verkoopmemorandum en de zakelijke 

onderhandelingen. “Adagium heeft mij met raad en 

daad terzijde gestaan. Ik heb altijd ondernomen met 

onafhankelijke, neutrale personen naast me met wie ik 

kon sparren.” Het allerlaatste gesprek waarin de basis 

voor de intentieovereenkomst werd gelegd, voerde 

Wim Fortuin wel zelf, met de input van Adagium. 

“Uiteindelijk maak je zelf de keus. Jij bent degene die 

beslist wat het je waard is om je bedrijf te verkopen.” Op 

dit moment is Wim Fortuin nog kleinaandeelhouder. 

Serieus geïnteresseerd 
Het verkoopproces omschrijft Wim Fortuin als een 

leuk, spannend en dynamisch proces. Dat had mede te 

maken met de intentie van de kopende partij. “Het is 

erg leuk om in gesprek te zijn met iemand die serieus in 

het bedrijf geïnteresseerd is. De koper wilde duidelijk 

ook een succes maken van de overname. Gezamenlijk 

tot een deal komen maakte het proces erg spannend. 

Tevens was het een zeer leerzaam proces dat veel energie 

kostte, maar me ook veel heeft gegeven. Niet alles 

ging goed, maar dat kan naar mijn mening ook niet. 

Als ik het nog een keer zou doen, zou ik het weer met 

Adagium doen.” 

Wim Fortuin (46) verkocht eind 2011 Groot Hellevoet Uitgeverij 
B.V. Adagium adviseerde hem daarbij. Terugkijkend spreekt 
Wim Fortuin van een leuk, spannend, leerzaam en vooral 
dynamisch proces. 
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“Jij bent degene 
die beslist wat 
het je waard is 

om je bedrijf te 
verkopen.”
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Wim Fortuin

‘Uiteindelijk maak  je zelf de keus’
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Jules Goossens Bliksembeveiliging telt ongeveer 70 medewerkers 

en is in Nederland een van de grootste bedrijven in deze 

branche. Het bedrijf werd in 1904 opgericht en in 1990 werd 

Rob Barnhoorn de vijfde eigenaar van het bedrijf. Met zijn 

pensioenleeftijd in het vizier besloot hij zijn bedrijf te verkopen. 

Daarvoor schakelde hij Adagium in. “Je kunt wel proberen om 

het zelf te doen, maar daar heb je als ondernemer weinig tijd 

voor”, zegt hij. “Daarnaast bezit je de kennis niet. Voordat je het 

weet, loop je in allerlei valkuilen. Zo ben ik zelf nogal praktisch 

ingesteld en zou ik direct aan de slag zijn gegaan, terwijl een 

goede voorbereiding van groot belang is voor een succesvolle 

overname.” 

Verkoop in twee fases
Leon Heesen was al jaren van plan om een bedrijf op te bouwen, 

maar wist niet goed waarin. “Ik woonde een presentatie 

bij van Adagium en dat zette mij aan het denken. De optie 

bedrijfsovername was nog niet in me opgekomen.” Via Adagium 

kwamen de heren met elkaar in contact. Adagium bleef adviseur 

van Rob en Leon nam een andere bedrijfsadviseur in de arm. 

Ze voerden verschillende gesprekken en kregen gaandeweg 

vertrouwen in elkaar. Uiteindelijk besloten ze het bedrijf in twee 

fases over te dragen. De eerste fase bestond uit de verkoop van 

5 procent van de aandelen en binnen maximaal 2,5 jaar zou 

Leon Heesen de rest van het bedrijf overnemen. Hij vertelt: “Het 

vakgebied bliksembeveiliging was nieuw voor mij. Op deze 

manier kon ik eerst goed kennismaken met het bedrijf en kijken 

hoe het me zou bevallen.” 

De verkoop van Jules Goossens Bliksembeveiliging was een 
bijzonder proces, omdat het twee fases telde. Eigenaar-directeur 
Rob Barnhoorn verkocht eerst 5 procent aan Leon Heesen. 
Een jaar later volgde de resterende 95 procent. 
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‘Er zit één addertje 
onder het gras: 
je moet goed kunnen 
samenwerken’

Duidelijke afspraken
Erg belangrijk in dit overnameproces was dat vooraf alle afspraken op 

papier werden vastgelegd, óók over de tweede fase. Rob Barnhoorn: 

“We hebben het hele traject afgedekt, zodat we niet gedurende onze 

samenwerking nog van alles moesten regelen. Dat zou heel lastig zijn, 

omdat je soms tegenstrijdige belangen hebt.” Per 1 januari 2011 nam 

Leon een minderheidsaandeel in Jules Goossens Bliksembeveiliging 

en werd hij commercieel directeur. De heren maakten een duidelijke 

taakverdeling. “Dat was niet alleen voor onszelf belangrijk, maar ook 

voor de medewerkers. Als zij weten bij wie ze moeten zijn, voorkomt 

dat irritaties”, aldus Rob Barnhoorn. De samenwerking verliep erg 

goed. 

Management buy-out
Al in oktober 2011 vond Leon Heesen de tijd rijp voor de tweede 

overname. Vanaf januari 2012 is hij dan ook directeur-eigenaar. Rob 

Barnhoorn vond het prima. “Dat paste binnen onze afspraken. Bij 

deze nieuwe ronde was Adagium ook betrokken, want we moesten 

nog wel enkele puntjes op de i zetten.” Bijkomend voordeel van 

deze constructie in twee stappen, is dat de financiering gemakkelijker 

rond te krijgen is. “Vooraf had ik me dat niet zo gerealiseerd, maar 

gaandeweg het proces merkte ik dat banken heel anders naar deze 

situatie kijken”, vertelt Leon Heesen. “Zij zien de tweede stap 

namelijk als een management buy-out in plaats van een management 

buy-in, omdat het risico veel lager is.” Een overname in twee fases kan 

een goed idee zijn voor mensen die een bedrijf willen overnemen. 

Rob Barnhoorn plaatst daar wel een kanttekening bij. “Er zit één 

addertje onder het gras: je moet wel goed kunnen samenwerken. Kun 

je dat niet, dan gaat het mis. Daarom moet je elkaar eerst goed leren 

kennen.”

Leon Heesen (links)

Rob Barnhoord

Foto: Rob van Berkel



Floris Recycled Stationery is 33 jaar geleden opgericht en 

geeft bijzondere wenskaarten uit. Ze zijn namelijk ontworpen 

door Nederlandse kunstenaars en worden gedrukt op 

gerecycled papier. Vervolgens verpakken gehandicapte mensen 

deze kaarten tot een verkoopbaar product. Dit gebeurt in 

activiteitencentra. De wenskaarten van Floris Recycled Stationery 

liggen voornamelijk bij wereldwinkels, natuurwinkels, 

kantoorboekhandels en de betere cadeauwinkels in Nederland. 

Tevens exporteert Floris de kaarten naar Japan, België, Frankrijk 

en Duitsland. Naast deze wenskaarten verkoopt het bedrijf nog 

een ander bijzonder product: pennen die van yoghurtbekers 

zijn gemaakt. Deze koopt Floris in België. “De oud-eigenaar 

had een heel duidelijke filosofie”, vertelt René van der Hoeven. 

Die filosofie probeer ik voort te zetten. Floris staat namelijk in 

het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We 

werken met gehandicapten, gebruiken gerecycled papier en 

gebruiken drukinkt die gemaakt is van plantaardige olie. Ook 

ondersteunen we een goed doel in India.”

Spanningen en emoties
René van der Hoeven voerde zelf de eerste gesprekken met 

de eigenaar van Floris. Toen hij merkte dat het klikte en 

mogelijkheden zag om ermee door te gaan, schakelde hij 

Adagium in als bedrijfsadviseur. “Adagium overlegde over de 

stappen die we konden nemen en besprak deze met de adviseur 

van de verkopende partij. Ook analyseerde Adagium de 

bedrijfsgegevens en op basis daarvan deden we een bod.” Daarna 

volgden de onderhandelingen. Dat was soms best moeilijk, 

omdat er veel emoties meespeelden. “De verkoper verkocht het 

bedrijf dat hij 33 jaar in bezit had gehad. Het verkoopbedrag 

is een groot gedeelte van zijn pensioen. Daarentegen wilde ik 

bedrijfsmatig gezien natuurlijk niet te veel betalen. Soms liepen 

de spanningen en emoties dan ook hoog op.” Daarbij speelden 

de adviseurs een belangrijke rol. “Zij wisten iedereen tot rust 

te brengen en vervolgens verder te komen in het proces. Zo 

kwamen we uiteindelijk tot een compromis waar beide partijen 

vrede mee konden hebben.” 

Samen door één deur
René van der Hoeven denkt dat Adagium het verkoopproces 

versneld heeft. “Adagium was in staat om de spanningen en 

emoties uit de verhalen te halen. Voor mij was het moeilijk 

om met de verkoper te onderhandelen, omdat hij daarna 

nog een tijdje indirect aan het bedrijf verbonden zou zijn als 

adviseur. Als je in de onderhandelingen recht tegenover elkaar 

staat, is het moeilijk om daarna nog samen door één deur te 

gaan. Bedrijfsadviseurs voorkomen dat.” Het bevalt René van 

der Hoeven uitstekend bij Floris Recycled Stationery. De oud-

eigenaar heeft de eerste drie maanden na de overname nog een 

aantal processen begeleid. “Hij heeft het bedrijf opgebouwd 

en weet alle ins en outs. Nu kan ik hem nog incidenteel om 

advies vragen. Dat is het voordeel van een bedrijfsadviseur: wij 

kunnen het nog steeds goed vinden samen.” 

René van der Hoeven was op zoek naar een bedrijf 
dat hij kon overnemen. Zijn interesse ging uit naar 
een bedrijf met een eigen productie dat in een 
nichemarkt opereerde. Daarnaast wilde hij dat het 
bedrijf niet ver van zijn woonplaats zou liggen. Met 
die gedachte vond hij Floris Recycled Stationery. 
Sinds 1 januari 2012 is hij eigenaar van dit bedrijf.  
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     van een 
bijzonder bedrijf

De overname         

René van der Hoeven

Foto: Rob van Berkel
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‘Het is op een 
   relaxte manier     
   gegaan’

De oorspronkelijke bedrijfsactiviteit van J. Amijs en Zonen 
BV was de import en export van vogels. Deze activiteiten 
werden in 1998 grotendeels gewijzigd door de oprichting 
van een grote dierenspeciaalzaak. In december 2011 werd 
dit Helmondse bedrijf verkocht. Adagium ondersteunde de 
verkoop.

Een neef was al met pensioen en de broers Lou en 

Jacques Amijs zaten nog in het bedrijf: Lou 45 jaar en 

Jacques bijna 50 jaar. Ook zij wilden met pensioen. 

Er was niemand binnen de familie die het bedrijf 

wilde of kon overnemen. Via hun contactpersoon 

bij de bank kwamen de broers bij Adagium terecht. 

Ze hadden ook andere referenties, maar kozen voor 

Adagium omdat dit bedrijf ook kleine overnames 

begeleidt. “Daarnaast wilden we een partij die op 

de hoogte is van de markt in de directe omgeving.” 

Adagium taxeerde J. Amijs en Zonen BV, maakte 

alle berekeningen en zorgde voor de rapporten. Ook 

voerde Adagium de gesprekken met de verschillende 

partijen. 

Andere koper 
Meerdere partijen waren geïnteresseerd in het bedrijf. 

De broers maakten een keuze en kwamen tot een 

akkoord met een koper. “Hij werkte op dezelfde 

manier als wij en dat sprak ons aan.” Toch ging het 

bedrijf uiteindelijk naar een andere partij. “We waren 

al een hele tijd een franchiseorganisatie en zodoende 

verplicht om het bedrijf tegen dezelfde voorwaarden 

aan te bieden aan de franchisegever.” Tegen alle 

verwachtingen in nam hij het bedrijf over. “Het was 

half december en op 1 januari moesten we de sleutel 

al inleveren. Dat was even schrikken. Het was ons 

familiebedrijf, bestond al 105 jaar, wij waren derde 

generatie en werkten er decennia lang. Dan heb je 

toch het een en ander meegemaakt.” 

Prettige adviseur 
De broers vinden dat het verkoopproces uitermate 

goed verlopen is en zijn tevreden over Adagium. 

“De adviseurs hebben alles gedaan wat we hadden 

afgesproken en kwamen hun beloftes na. Het 

verkoopproces verliep op een relaxte manier en als 

het nodig was, waren ze zakelijk. Adagium is een 

neutrale partij en weet precies waarop ze moeten 

letten. Zo wisten ze precies wat onze rechten en 

plichten waren. En ze zorgden ervoor dat alles 

getekend werd, zodat niemand nog ergens op terug 

kon komen. Zelf ben je enthousiast en al snel geneigd 

te denken: dat zit wel goed. Nu is het hele proces 

prima verlopen.” Het pensioen bevalt de broers 

goed. “Alleen de eerste maand moesten we even 

wennen. We zijn van een generatie die altijd 60 tot 

80 uur per week gewerkt heeft. Nu komen we dingen 

tegen waar we eerder nooit tijd voor hadden.” 

Jacques Amijs

Foto: Rob van Berkel



Het gebeurt meer een meer als bij de aankoop van een onderneming 
de resultaten zo blijken te zijn als begroot: de uiteindelijke 
verkoopprijs wordt vastgelegd waarbij er een nabetaling volgt. 
Deze earn-out regeling is in feite niets meer dan een uitgestelde 
betaling van de koopsom.

Do’s
 Vraag een overnameadviseur om advies. 

  Weet van tevoren welk risico u gaat lopen. Dit geldt voor zowel de koper 

als verkoper. 

  Leg zaken exact vast zoals u ze bedoelt en voorkom post-closing 

geschillen. 

  Neem bij een variabel deel altijd een maximum en minimum bedrag op 

waarvoor de earn-out regeling van toepassing is, zodat er geen open 

eindjes zijn. 

  Bepaal vooraf welke accountant de jaarrekening opmaakt en welke 

invloed de verkoper heeft op de vaststelling van het resultaat.

  Bepaal duidelijk welke posten wel en niet van invloed moeten zijn bij de 

vaststelling van de winst. Denk hierbij aan de verhoogde managementfee 

en rentelasten die voortkomen uit de overname. 

  Betrek bij een ingewikkelde earn-out regeling altijd een 

ondernemingsrechtjurist.

Don’ts
  Gok niet met de opbrengst van uw onderneming. Besef dat de koper en 

verkoper na closing een ander belang kunnen hebben. 

  De afdwingbaarheid van de earn-out moet voor het aangaan van de earn-

out regeling zorgvuldig worden geformuleerd. Denk hier goed over na.

 Stel zaken niet beter voor dan ze zijn.

  Uit recente rechtspraak volgt dat een koper die zich heeft gebonden 

aan een earn-out bepaling, een inspanningsverplichting heeft. Schade 

als gevolg van het niet nakomen van deze inspanningsverplichting is 

doorgaans lastig te bewijzen. Vergeet niet te omschrijven wat schade kan 

zijn en wat partijen onder inspanningsverplichtingen verstaan. 

Tips
Het is belangrijk dat de earn-out regeling duidelijk en ondubbelzinnig wordt 

overeengekomen. Beschrijf onder andere de volgende zaken expliciet: 

de bevoegdheden van beide partijen, de parameters voor de earn-

out, de termijnen en gevolgen van termijnoverschrijding, minimum- en 

maximumbedragen en de inrichting van de jaarrekening. In dit geval geldt 

zeker: de kosten voor een goede adviseur gaan voor de baten van de earn-

out regeling!

De do’s en don’ts bij een 
earn-out constructie

Tips voor ondernemers

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 Totemtaal Communicatie 
Fotografie Rob van Berkel
Druk Bek Grafische Producties

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

E-mail info@adagium.nu
Kijk ook eens op www.adagium.nu. A
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Een greep uit onze 
succesvolle transacties

1. Floris
 Aankoopbegeleiding

2. Den Buizerd Reusel B.V.
 Verkoopbegeleiding

3.  Jules Goossens 
Bliksembeveiliging B.V

  begeleiding management 
buy-in

4.  Jumper
  Jumper vestiging Helmond 

begeleid bij verkoop aan 
franchise-organisatie

5.  Groot Hellevoet 
 uitgeverij B.V.
 verkoopbegeleiding


