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Voorwoord

Nieuws

Wat zou nu het meest
besproken zijn:

het weer
of de crisis?

Lentekriebels …
bent u er ook bij?
Voor de zesde keer organiseren wij de lentekriebels van
Adagium. Deze middag is speciaal voor accountants, bankiers
en intermediairs waar wij de afgelopen jaren zaken mee hebben
gedaan. Deze editie, op woensdag 26 maart in De Broederkapel
in Veghel, belooft een interessante middag te worden waar we
spreker gedeputeerde Bert Pauli welkom heten.
De heer Pauli deelt zijn visie over het Brabantse bedrijfsleven.
Hij heeft een belangrijk speerpunt in zijn beleid: sterke sectoren

D

slim verbinden. Dat is ook één van de belangrijkste uitdagingen

ikwijls vragen we ons af in ons eerste

voor zijn bestuursperiode. De economische agenda is een

nummer van het nieuwe jaar wanneer

goede basis om tot regionaal economisch beleid te komen. Hoe

zal de lente starten. Rond 21 maart

kunnen we sterke groei bereiken?

van elk jaar organiseert Adagium haar jaarlijkse

Exact een week na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de

bijeenkomst genaamd Lentekriebels. Ondanks dat

heer Paul in op het thema economisch verbinden en de kracht

we het niet kunnen beïnvloeden is het dan altijd

van Brabant maar zal hij ook kort stil staan bij de gemeentelijke

prachtig lenteweer. Echter de vraag is niet wanneer

fusies in onze regio. Kortom, een middag die je niet wilt missen.

begint de lente maar krijgen we nog wel een winter?
Normaal staat de winter synoniem voor donkere

Lentekriebels

dagen, ellende en wat zij niet meer. Dit jaar hebben

Woensdag 26 maart

we een zachte winter, laten we zeggen een erg zachte

Van 16.00 tot 19.00 uur

winter. Je zou kunnen zeggen het weer is van slag

De Broederkapel, Veghel

maar we weten allemaal dat het weer niet van slag
kan zijn. Het is gewoon de realiteit, er is alleen
een afwijking met berekende modellen. Juist dat
is volgens ons ook het geval met dat andere veel
besproken onderwerp: de crisis. Hoezo crisis; het is
gewoon de nieuwe realiteit.
Weer of geen weer, crisis of nieuwe realiteit. Wat
is het toch fijn als de lentezon doorbreekt tijdens
onze bijeenkomst in de lente.
Veel leesplezier.
Han Galema
Albert Dominicus

Noodopvolging
Eén op de drie familiebedrijven werd de afgelopen tien jaar geconfronteerd
met een noodsituatie. Tweederde van hen is onvoldoende voorbereid op
het plotseling wegvallen van hun dga. U denkt er misschien wel eens over
na maar regelen is een must. Niet alleen voor uw familieleden maar ook
voor uw medewerkers en uw bedrijf. Ieder familiebedrijf verdient een goed
vervolg … na welke situatie dan ook.
Aan u de vraag …
heeft u het goed geregeld?

Adagium heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in
het in kaart brengen van mogelijke kansen en bedreigingen in

Uit de verschillende onderzoeken blijkt helaas nog steeds dat

de toekomst. Onlangs heeft zij een boekje uitgebracht waarin

het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de

ondernemers aan het denken worden gezet. Immers, een goede

put’ vaak van toepassing is. Er zijn verschillende noodsituaties

basis mag in de toekomst toch niet zo verloren gaan?

te onderscheiden die de continuïteit van een bedrijf en/of de
harmonie in de familie kunnen bedreigen. De term ‘OASE’

In noodsituaties lijken mensen er vaak alleen voor te staan.

wordt daarvoor gebruikt. Het is een samenvatting van vier

U wilt een stap gaan zetten voordat u, uw gezin of uw bedrijf

verschillende situaties:

in zo’n noodsituatie zit. Deze stap hoeft u niet alleen te
zetten. Adagium neemt graag met u deze stappen. Objectief en

Overlijden

vakkundig gaan we gezamenlijk stappen zetten om antwoorden

Arbeidsongeschiktheid

te krijgen. We analyseren gezamenlijk de kwetsbaarheid van uw

Stoppen met werken

onderneming en bepalen daarmee een koers om de stabiliteit

Echtscheiding

en continuïteit te gaan waarborgen. ‘Laat het een plan zijn dat

Veel ondernemers denken dat ze wel goed voorbereid zijn, maar

door uw bedrijf kronkelt maar hopelijk nooit uitgevoerd hoeft
te worden …’

in de praktijk blijkt dat ze zich juist niet in een ‘oase’ van rust
en stabiliteit bevinden. Wat wilt u … de twijfel laten regeren óf

Meer weten over noodopvolging?

onderneemt u actie om alles wél tot een stabiele situatie te brengen?

Kijk op www.adagium.nl
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‘Een
betrouwbare
partner
die haar woord
heeft gehouden’

‘Onze ambitie

reikt verder ...’
“We hebben een bewuste keuze gemaakt door te groeien met
overnames”, begint Marco van Gerwen van de gelijknamige
Van Gerwen Groep uit Zeeland. De kennis was er, maar toch
werd bij de overname van Jansen Taxi dankbaar gebruik
gemaakt van de expertise van Adagium.

Het is niet de eerste bedrijfsovername die de Van

Honderd procent groei

Gerwen Groep heeft gedaan. Eerder werden al

Hoewel er al langere sprake was van een intensieve

Taxicentrale Best BV en Taxibedrijf Van de Oetelaar uit

samenwerking tussen de bedrijven werd er toch een

Oirschot overgenomen. “We hebben er heel bewust

stap gezet naar een volledige overname. “Dan worden

voor gekozen om onze bedrijfsomvang te laten groeien

de gesprekken anders. Jansen Taxi is een familiebedrijf

door de overname van andere bedrijven.” Naast het

waarbij drie broers het eens moesten worden.

taxibedrijf heeft Van Gerwen een verkeersschool voor

Natuurlijk speelt emotie dan ook mee. Adagium heeft

alle rijopleidingen, van bromfiets, heftruck, touringcar,

deze gesprekken professioneel gevoerd. In december

vrachtauto tot personenauto en alle taxiopleidingen.

werd alles officieel afgerond maar de laatste papieren

Ook verhuren zij bussen en rolstoelbussen.

kwamen in januari rond. Toen zijn we ook direct naar
buiten gegaan met het nieuws.”
Door de overname groeide Van Gerwen met bijna

Betrouwbaar

honderd procent. Het wagenpark telt nu zo’n
zijn

tweehonderd wagens en zijn er zo’n driehonderd

vergelijkwaardige bedrijven. Qua omvang, omzet en

mensen werkzaam binnen de Van Gerwen Groep.

werkzaamheden. In eerste instantie is er nog gesproken

“We hebben een planning gemaakt om alles in goede

over het samenvoegen van deze twee bedrijven om zo

banen te leiden. Het vraagt nog wel wat; zowel bij

de concurrentie voor te blijven.

onze werknemers al die van Jansen, die nu bij ons

“Het contact was er al jaren. Sterker nog: op het gebied

horen. Bovendien mogen de klanten er eigenlijk niks

van personenvervoer werkten we al samen. Onze

van merken. Maar ons doel is bereikt: onze groei is een

raakvlakken waren er duidelijk: beide familiebedrijven

feit, onze dienstverlening in de regio is versterkt en het

richtten zich op kwaliteit en service.”

heugelijke feit is dat we zelfs chauffeurs zoeken.”

Jansen

Taxi

en

de

Van

Gerwen

Groep

Toen in juni de gesprekken serieus werden, werd toch
al snel duidelijk dat het geen fusie zou worden. “Toen

Op de vraag of er nog meer overnames in het vat zitten,

zijn we door de Rabobank ook geadviseerd om een

antwoordt Marco lachend. “Het is een hele drukke

extern bureau in te schakelen. Adagium werd voor ons

periode die we bijna achter de rug hebben. Het doet wel

die partij. Er was direct een klik. Zonder enige twijfel

iets met het bedrijf en jezelf, maar ik krijg er ook energie

gaven wij alles uit handen. We wisten dat we goed zaten

van. Eerst willen we deze fase goed afronden maar wie

bij Adagium. Een betrouwbare partner die haar woord

weet wat de toekomst ons brengt … In onze branche

heeft gehouden.”

mag je niet stilstaan en onze ambitie reikt wel verder.”

Meer weten over Marco en zijn ondernemerschap?
Kijk op www.adagium.nl
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‘Groot denken
om groot te worden’
Het idee werd drie jaar geleden geboren: door een nieuwe
geluidswal voor hun eigen bedrijven kwamen de ondernemers
Rudie Hooijer en Joop Koot op het idee om een reclamemast
te plaatsen. “Op die manier zouden we toch zichtbaar
zijn.” Het idee is inmiddels uitgerold tot een imposant
nieuw digitaal media concept voor Nederland. Een extra
investeerder was nodig. Adagium ging op pad met
deze missie ...
“Onze bedrijven zouden niet meer zichtbaar zijn door de aanleg van een geluidswal. Daardoor
kwamen we op het idee om een reclamemast te gaan plaatsen”, vertelt Joop Koot. “Deze
reclameruimte kun je huren maar toen we gingen informeren kwamen we eigenlijk op het idee
dat we dit zelf ook konden realiseren.”

Digitaal
Het werd de start van een tweede bedrijf waarbij de ondernemers elkaars partner werden. “De
reden waarom we dit zelf wilden doen was helder. De ruimte konden wij ook weer verhuren
en op die manier er ook nog wat aan verdienen.” Een analoge reclamemast klinkt leuk maar er
zitten ook gevaren aan. De doeken moeten om de twee weken vervangen worden. “En dat is niet
zonder gevaar: je moet in zo’n mast klimmen. Bovendien heb je elke twee weken ook veel afval.
De doeken gooi je na gebruik immers weg.”
De twee ondernemers vonden een andere oplossing: een digitaal media concept. “Met grote
schermen kun je heel snel en veilig de reclame wisselen. Dit hoeft ook niet perse om de twee
weken, dat kan elke vier seconden.”
Een nieuw digitaal media concept, gericht op Out-of-Home advertising, was geboren. “Maar dan
ben je er nog niet. Eén digitale reclamemast konden wij nog realiseren maar onze ambities reiken
verder. Dan kom je echter op een punt dat er geld moet komen. Op advies van de Rabobank in
Barneveld kwamen we in contact met Adagium.”

Zoektocht
“We leerden Adagium kennen als een professionele organisatie. Zij herschreven onze business
plan en gingen actief op zoek naar een investeerder. Geen gemakkelijke klus, want we hadden
natuurlijk nog geen bewezen resultaten. Onze analoge reclamemast draaide goed maar nu
wilden wij ons richten op de digitale versie. Ons geloof in deze markt is groot. Dat baseren
we op resultaten uit het buitenland: het is de enige tak van sport die nog stijgend is in de
advertentiewereld. Een investeerder zou daar dus ook in moeten geloven.”
Adagium klaarde de klus: een jaar na het eerste gesprek is er een investeerder. Het bedrijf Joruad
kan haar nieuwe concept gaan uitrollen. De grote beeldschermen, met een grootte van ruim
honderd vierkante meter, zijn inmiddels in China gekocht. De eerste digitale reclamemast wordt
dit jaar nog geplaatst bij Vianen. “Het is de eerste 2-zijdige digitale reclamemast voor Nederland.
Onze start, maar we willen uiteraard graag meer … Wij gaan groeien naar een landelijk netwerk
voor Nederland. Wie klein denkt, blijft klein. We denken liever groot.”

‘Wie klein denkt,
blijft klein.
We denken
liever groot’
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De do’s en don’ts
bij noodopvolging

Een greep uit onze
succesvolle transacties
1. Joruad
Funding Informal Investors

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de familiebedrijven te maken krijgt
met noodopvolging, bijvoorbeeld door calamiteiten in de persoonlijke
levenssfeer van de ondernemer. Zorg voor een goed scenario voor het
geval er iets met u gebeurt.

2. Van Gerwen Groep
Aankoopbegeleiding

Do’s
Regel het nu. Onverwachts onheil kan ook u overkomen.
Betrek uw familie en uw MT bij het uitwerken van een
noodopvolgingsplan. Zonder draagvlak zal het plan niet optimaal werken.
Werk het plan schriftelijk uit en communiceer het naar familie en bedrijf.
Zo weet iedereen waar hij aan toe is en creëert u rust.
Pas uw statuten, testamenten en andere documenten aan.
Zorg voor een goede juridische borging van de voorzieningen in het plan.

3. Evers Kasregisters V.O.F.
Verkoopbegeleiding

Don’ts
Bepaal niet alleen wát er moet gebeuren in geval van nood, maar ook
waaróm. Want wie weet kunt u zelf tegen die tijd uw motieven niet meer
toelichten.
Vergeet niet om naast eigendom ook de leiding en zeggenschap te
regelen, Niet alleen de aandelen gaan over, er is ook sturing nodig.

Maak van u nalatenschap geen nalatigheid
Benader het professioneel en resultaat zal uw deel zijn. Schakel hiervoor
tijdig een adviseur in. Adagium heeft ruime ervaring met familiebedrijven
en kan u direct en doelmatig adviseren op het gebied van Noodopvolging.
Ook bij Noodopvolging geldt het adagium van Adagium: Ieder bedrijf een
goed vervolg.

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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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.

Tips voor ondernemers

