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Nieuws

‘Hare Majesteit’

aan de minister van Economische Zaken

H

et zal vast weer even geleden zijn dat u een
open brief, gericht aan uzelf, heeft gelezen.
Want de échte open brief is immers van haar

voetstuk gevallen door twitter en sociale platforms. Deze
open brief is echter voor u. Twee zaken vragen aandacht
in onze economie. Het belangrijkste punt betreft het

RESPECT voor
Hare Majesteit

trio ‘woningmarkt – hypotheken – bouwen’ . Hier is
aandacht voor, bij de meeste ministeries. De impact
op ons dagelijks reilen en zeilen met een stagnerende
bouw is enorm te noemen. Een andere zaak heb ik

die na 33 jaar regeren het
bedrijf uit handen gaat geven

niet onder de aandacht zien komen, en dat is vreemd.
Ik vraag uw aandacht voor het betalingsverkeer. Vanuit
de grotere machtige bedrijven, meestal primaire
industrie of (food-)retail, is in het recente verleden de
betalingstermijn opgerekt. Als je mag leveren krijg je
betaald na zestig of negentig dagen. Wanneer je geleverd
krijgt, stopt de levering wanneer je niet binnen dertig
dagen betaald hebt. Mijn punt voor u, beste minister,
is deze late betaling door grote bedrijven vanuit
hun machtsfactor. U kunt hier ingrijpen. Opgerekte
betalingstermijnen brengen de liquiditeit van de MKBondernemer in gevaar. Grote bedrijven hebben hier geen
Ieder bedrijf een goed vervolg

last van. Hard groeiende bedrijven met veel toegevoegde
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waarde zijn de pareltjes binnen onze economie. Deze
bedrijven hebben het meeste last van het aanpaste
betalingsverkeer. Bij uitblijven van een corrigerende tik
op de vingers van de grootmachten zijn we met zijn

Adagium is niet alleen trots op onze klanten en heeft respect

allen bezig gezonde bedrijven problemen te bezorgen.

voor hen, ook brengt zij de felicitaties over aan Hare Majesteit. In

Wilt u hier aan blijven meewerken óf gaat u optreden?

deze advertentie zijn de kernwoorden van de reclamecampagne
van Adagium te zien:

respect voor iedere ondernemer, die

koopt dan wel verkoopt. Daarnaast is het adagium van Adagium
geworden: Ieder bedrijf een goed vervolg.
Deze advertentie maakt onderdeel uit van de landelijke
reclamecampagne. De slogans en de marktuitingen zijn in
samenspraak ontwikkeld met het Veghelse communicatiebureau
Verwegen-Van de Gevel-Suijdendorp.
Adagium heeft in het jaar 2012 haar nieuwe reclame-uitingen
ontwikkeld, die in 2013 veelvuldig zullen worden uitgerold.
Vanuit een diepgeworteld respect voor ondernemers heeft zij
gekozen om dit in woorden en daden aan u te tonen.

In plaats van een saaie open brief sturen wij u overigens
Ons Adagium. Wij hopen een reactie. Die mag u ook
twitteren…
Han Galema
Albert Dominicus

Betrokken en bevlogen
De taal van de klant spreken. Dat is waar Annelies Jansen, eigenaar van Bernhaege
Advocaten voor staat. Op een bevlogen manier met passie voor het vak ontzorgt zij
haar cliënten. “Op kracht en gevoel, binnen de juridische mogelijkheden, lossen
wij problemen voor onze cliënten op.” Een werkwijze die Adagium bijzonder
waardeert.
“Mensen met een juridisch probleem komen naar een advocaat.

gebied. Het hele proces kent enkele spanningsvelden. Die probeer

Zij leggen het in jouw handen. Dat vertrouwen zie ik als een groot

ik altijd inzichtelijk te maken en bovendien bereid ik mijn

goed. Daar moet je dan ook zeer zorgvuldig en professioneel mee

cliënten voor op wat er mogelijk komen gaat. Het spreekt voor

omgaan en dat is precies wat wij nastreven”, legt Annelies Jansen

zich dat elk vraagstuk, dat bij ons neer wordt gelegd, maatwerk

uit.

is. Betrokken en bevlogen, dat hoort bij ons.” Twee woorden

Bernhaege Advocaten is een allround advocatenkantoor.

die zowel bij Adagium als bij Bernhaege Advocaten horen. “De

Door en door bekend met ook alle juridische vraagstukken

woorden vertalen ook onze band. Onze samenwerking met

rondom bedrijfsbeëindiging, overnames, zekerheidsrechten,

cliënten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementen. Niet vreemd
dat Adagium het volste vertrouwen heeft in Bernhaege Advocaten.

Voor de begeleiding van mijn overname van Bernhaege Advocaten

De professionele knowhow is er.

was het voor mij direct duidelijk dat Adagium mij in dit proces

Respect

moest vertegenwoordigen. Na een samenwerking van vele jaren
was het mijn uitdrukkelijke wens dat het ontvlechtingsproces met

“In onze werkwijze denken wij altijd in het belang van de cliënt.

respect voor de betrokkenen zou plaatsvinden, iets wat Adagium

Wij handelen vanuit respect voor de cliënt, en verliezen de realiteit

heeft waargemaakt want zij verstaan de taal van de klant. Dit

niet uit het oog. Zeker bij een bedrijfsovername heb je te maken

heeft onze samenwerking alleen maar sterker gemaakt, waardoor

met een spannend proces. In een kort tijdsbestek leer ik mijn

ik mijn cliënten met vertrouwen bij Adagium aanbeveel.”

cliënten heel intensief kennen, zowel op zakelijk als emotioneel
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‘In het hele proces

werd ik ontzorgd’
Hij heeft altijd tussen de stenen gezeten. Jo van Orsouw
is van huis uit metselaar maar toen de gezondheid dat niet
meer toe liet, moest hij noodgedwongen iets anders zoeken.
Zijn mobiele steenzagerij was de oplossing. Uiteindelijk werd
hij door de gezondheid toch gedwongen tot een verkoop
van zijn bedrijf. Adagium begeleidde hem in dat proces.
“Het fysieke werk van een metselaar heeft me uiteindelijk

Zorg en rust

geen windeieren gelegd. Ik kreeg lichamelijke klachten

Het wilde niet vlotten. Het proces nam veel tijd

en moest echt iets anders bedenken. Thuis zitten was

in beslag en kostte ook nog eens veel energie.

geen optie voor mij”, start Jo van Orsouw met zijn

“Toen kwam ik uiteindelijk via een vriend bij Adagium.

verhaal.

Een besluit met het gewenste resultaat. Zij gingen heel

Oplossing

concreet aan de slag. Met de juiste aanpak bekeken zij
alle mogelijkheden binnen de branche. Het gaf mij rust

De mobiele steenzagerij was dé oplossing. “Stenen

want ik wist dat er juist gehandeld werd. Adagium heeft

zagen op locatie . Het is minder zwaar werk en het

letterlijk de zorg overgenomen en mij ontzorgt. Dat stuk

scheelt voor de stratenmakers en metselaars veel werk.

rust had ik nodig en heb ik als zeer prettig ervaren. ”

Ik zag hier direct veel meer mogelijkheden in. Samen

Uiteindelijk werd er een koper gevonden. Deko

met mijn zwager ontwikkelde ik een machine en een

nam Steenzagerij Brabant over. “Een bedrijf waarbij

paar jaar later een tweede. Ik genoot van het werk: het

de continuïteit van de mobiele steenzagerij ook

was hard werken maar ik genoot ervan. Dagelijks een

gewaarborgd is. Na de overdracht heb ik eind februari

andere bouw met andere mensen.”

afscheid genomen van de mobiele steenzagerij.

Steenzagerij Brabant ontwikkelde zich. Helaas werkte

Ik kijk met een goed gevoel terug.”

de gezondheid niet mee. “Ik bleef kampen met
lichamelijke klachten. Mijn zoon had interesse in de
overname van mijn bedrijf maar door een ongeluk was
dit ook niet het geschikte werk voor hem.”

Zoektocht
De zoektocht naar een nieuwe eigenaar ging van
start. Anderhalf jaar geleden ging hij van start met de
verkoop en begaf hij zich in een totaal andere wereld.
“Je probeert dan via via een koper te vinden. Een vriend
van me hielp mij en assisteerde mij met het onder de

Wilt u meer lezen over verkooptrajecten?

aandacht brengen van mijn zaak.”

Kijk dan op www.adagium.nu
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‘Emotie en ratio
kregen de juiste plek
bij de overdracht’
Het familiebedrijf Gaffert BV viert dit jaar haar 75-jarige
bestaan. Aan het roer staat inmiddels de derde generatie.
Sinds begin maart is Theo Gaffert volledig eigenaar.
Adagium begeleidde de familieleden met de overdracht.
“Die objectieve vertaalslag van de gestelde kaders hadden
wij écht nodig.”
Als kleine jongen was hij al vaak te vinden bij het bedrijf van zijn vader. “Het was ook direct
duidelijk dat ik het bedrijf zou overnemen. Ik zocht daarom ook echt mijn studie uit bij mijn
toekomstige werk, laat de 30-jarige Theo Gaffert weten. Op zijn 25ste rondde hij zijn studie
Technische Bedrijfskunde succesvol af en kwam direct in het familiebedrijf. De opa van de
huidige directeur en tevens naamgenoot Theo Gaffert startte zoals velen in de jaren dertig
met paard en wagen. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een specialist in het exceptioneel
transport, kraanwerk en industriële verhuizingen.

Voorbereidend proces
Door zijn start bij de onderneming, kwam de overdracht van het familiebedrijf ook deels in beeld.
“Met mijn vader had ik de kaders besproken over hoe we samen naar een overdracht wilden toe
werken. We gingen voor een voorbereidend proces van vier jaar: mijn vader zou afbouwen en ik
zou steeds meer mijn plek in het bedrijf krijgen. We hebben heel helder onze wensen naar elkaar
uitgesproken. Bovendien werden de kaders vastgesteld op basis van het economisch klimaat van
die tijd. Een tijd waarin alles financieel bijzonder voortvarend ging. Ook werd afgesproken dat er
jaarlijks een aandelentransactie plaats zou vinden.”
Medio 2008 liep de zaken echter anders. Door omstandigheden nam vader Willy van de één
op andere dag afscheid van het bedrijf. Theo kreeg onmiddellijk de verantwoordelijkheid. “Dat
maakt het als 25-jarige aan de ene kant lastig, maar aan de andere kant is elke beslissing een
volledige beslissing van jezelf. Het werd voor mij een groeiproces waarin ik versneld leerde.”

Verantwoordelijkheid
In 2013 werd het laatste deel van het totale overdrachtsproces ingezet. Adagium was de
onafhankelijke intermediair. “In een familiebedrijf spelen altijd emoties. Naast de zakelijke relatie
als aandeelhouders spelen er ook familiaire banden als vader en zoon. Een ander aspect waar we
mee te maken hadden was de economische situatie. Na 2008 is de wereld enorm veranderd. In de
totale overdracht en vastgestelde kaders moesten veranderingen aangebracht worden. Adagium
is onze deskundige in deze geweest. Zij maakten voor ons, zonder de emotie uit te schakelen,
een objectieve en realistische vertaalslag. Met een duidelijk beeld en tot tevredenheid van alle
partijen ben ik in maart 2013 volledig eigenaar geworden.”

‘In een familiebedrijf,
spelen altijd emoties’
nummer72013

De do’s en don’ts
bij crowdfunding

Een greep uit onze
succesvolle transacties
1. Gaffert BV
Familietransactie

Bij het financieren van bedrijven zien we steeds meer en meer het
fenomeen Crowdfunding op komen. Maar wat is nu crowdfunding?
Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven
waarbij de input van velen kan leiden tot het behalen van een
doel door één partij. Een manier van sociaal lenen en investeren
waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op
verschillende vlakken.

2. Bernhaege advocaten
Verkoopbegeleiding

Do’s
Vraag een overnameadviseur om advies.
Zorg voor een compleet dossier, de meeste crowdfundingplatforms
nemen pas zaken in behandeling als alles compleet is.
Zorg voor een duidelijke omschrijving van het doel van uw financiering.
Immers beleggers houden van duidelijkheid en transparantie.

3. Steenzagerij Brabant
Aankoopbegeleiding

Praat met sleutelfiguren die u kunnen helpen de crowd te benaderen.
Visualiseer, één beeld zegt meer dan duizend woorden.
Beoordeel duidelijk vooraf wat u zelf kunt financieren.
Financieringen lopen op dit moment erg moeizaam. Het vooraf weten
wat u kunt is belangrijk. Ook om het basiscrowdbedrag te weten.
Werk met erkende crowdfunding-organisaties.
Biedt iets extra’s dan alleen maar financieel rendement.
Maak van de crowd ook uw klant.

Don’ts
Vergeet niet tijdens de looptijd van de crowdfundinglening info te
verstrekken aan uw financierders.
Maak geen onderscheid tussen kleine en grote investeerders via de
crowd.
Stel zaken niet beter voor dan dat ze zijn. Wees kritisch over uzelf en het
functioneren binnen uw bedrijf.

Tips
Het financieren via crowdfunding is een intensief traject. Benader het
professioneel en resultaat zal uw deel zijn. Schakel hiervoor tijdig een adviseur
in. Zij hebben ervaring met deze materie en kunnen u een juiste spiegel
voorhouden. Door het sturen van een e-mail naar info@adagium.nu met
de vermelding boekje Crowdfunding, zenden wij u dit boekje.

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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Tips voor ondernemers

