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Magazine over bedrijfsoverdracht

“ Altijd de focus op het einddoel” 
Wilbert Raap

“ Adagium spreekt de taal van de 
banken” Henry van Zutphen

“ Adagium is een stevige onderhandelaar” 
Milo van Osch 

NUMMER172018
Uitgave van Adagium

ADAGIUMONS
No-nonsense
• Wij zeggen waar het op staat

• Wij staan met twee benen op de grond

• Wij pakken door (niet lullen maar poetsen)

Ondernemend
• Wij zijn proactief

• Wij hebben lef en durf

• Wij denken buiten de gebaande paden



Trots, dat is het enige woord waarmee we dit exemplaar van Ons 

Adagium kunnen beginnen. Alweer nummer 17. Trots om 

verschillende redenen. Allereerst trots op de medewerkers van 

Adagium waarmee we in 2017 vele ondernemers weer hebben kunnen 

bijstaan. Dankzij de inzet van ons team zijn we in staat geweest om 

gezamenlijk  tevreden klanten te krijgen. Adagium kijkt dan ook terug 

op een succesvol jaar. 

Dit succes kan uiteraard alleen maar als er ook tevreden klanten zijn. 

Om die reden zijn we dan ook trots op alle klanten waar we het afgelopen 

jaar voor hebben mogen werken. Een vervolg van trotse medewerkers en 

trotse klanten is dit magazine dat voor u ligt. Ons Adagium komt alweer 

voor  het 7e jaar uit en deze keer hebben we ervoor gekozen om er een 

driedubbele  editie van te maken. Nu komt dat niet alleen door de vele 

deals en transacties die we gedaan hebben maar ook omdat we nu een 

jaareditie uitgeven in plaats van een paar keer per jaar. Ons Adagium is 

een begrip geworden bij relaties en klanten van ons kantoor. Maar ook 

wij zien dat digitale reclame  en uitingen meer en meer toenemen.  Zo 

communiceren wij voortaan ook via LinkedIn, Twitter, website en 

Facebook. U weet ons via al deze digitale media dan ook goed te vinden. 

Wekelijkse berichtgeving over de activiteiten van Adagium vindt u 

voortaan via social media. In 2017 zijn al deze communicatiekanalen 

dan ook fors aangepast. Volg ons gerust. 

Terugkijken is prima maar de centrale vraag ligt toch aan de voorzijde. 

Wat verwachten we van 2018? Nu heeft er niemand een glazen bol dus 

ook voor ons is het lastig om voorspellingen te doen. Maar afgaande op 

de berichten in de markt en alle ontwikkelingen die wij waarnemen 

verwachten we voor 2018 ook een bijzonder goed jaar. Het jaar is al 

gestart met enkele mooie closings en een prachtige groep klanten waar 

we nu al voor werken. We zien echt dat het een markt is waar verkopers 

goede stappen kunnen maken. Heeft u plannen of wilt u een keer 

sparren? Wij gaan graag met u in gesprek. 

Ten slotte zijn we ook trots op Ons Adagium dat nu voor u ligt. In dit 

exemplaar kijken 10 ondernemers terug op hun proces van 

bedrijfsoverdracht. Wij wensen u veel leesplezier met Ons Adagium 

nummer 17. 

Team Adagium

Voorwoord
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De focus op het menselijke 
aspect van een casus is 
groot Jon Pieper en Tom Vestjens 
van Adagium stellen zich voor

“Ik heb bewust gekozen voor Adagium omdat het juist zó persoonlijk is. 
Cijfers zijn van groot belang maar vaak speelt er bij trajecten meer dan 
alleen geld een rol. Om mensen daarin te mogen begeleiden maakt ons  
werk bijzonder.”  

De twee jongste medewerkers Jon Pieper en Tom Vestjens zijn het 

samen eens. “Kiezen voor Adagium is voor mij een hele bewuste 

geweest”, laat de 28-jarige Junior Corporate Finance Analyst weten. 

“Vers van de universiteit heb ik heel bewust gekozen voor een 

bedrijf dat zich richt op het MKB. Ik vind het persoonlijke in de 

trajecten van grote waarde. Om ondernemers hierin bij te staan 

spreekt mij bijzonder aan.” Zijn collega Tom vult dat aan: “Het is 

mooi om bij elk gesprek dat je hebt met ondernemers de bevlogenheid 

te voelen. De passie voor hun werk is zichtbaar en voelbaar. Dan 

weet je dat je er oprecht en met respect mee om moet gaan.”

Persoonlijk
Bovendien spreekt Adagium als werkplek enorm aan. “Direct was 

de sfeer heel open en persoonlijk. We zitten hier in een hecht team 

waarbij we van meet af aan meegenomen worden in het hele  

 

traject”, weet ook Jon. “In de ruim vier maanden dat ik hier werk 

heb ik al veel geleerd. Elk vraagstuk is interessant; van 

bedrijfsopvolging tot aankooptrajecten, van bedrijfswaarderingen 

tot aan financieringen”, zegt Tom. “Het lijkt me dan ook een 

‘momentje’ als ik zelf een deal van A tot en met Z mag sluiten.”

Jon herkent dat zeker ook: “Ik stel mezelf ten doel om er telkens 

voor te zorgen dat de ondernemer jaren na dato nog positief op de 

deal terug kan kijken, de focus op het menselijke aspect van een 

casus is dan ook groot. Die oprechte interesse wil ik de ondernemer 

meegeven.”

 

Meer willen weten van Jon en Tom? Maak kennis bij Adagium,  

tel. 0413-22 50 10. 



“Opvolging is niet 
zomaar te vinden”
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“ Er ligt een mooie 
uitdaging bij 

 een gezond bedrijf”
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Het bedrijf richtte zich in 1966 op de productie van 

ijkgewichten volgens de geldende internationale 

standaarden. “Een bloeiende organisatie die eind jaren 

zeventig werd overgenomen door mijn vader”, vertelt 

Ted. Slechts twee maanden na de aankoop overleed zijn 

vader onverwachts en nam Ted het bedrijf met hetzelfde 

enthousiasme over van zijn vader. 

Marktleider
Dat enthousiasme is nog altijd te horen in zijn stem. “Je 

kunt dit bedrijf zien als een bedrijf dat échte ambacht 

uitvoert, als enige in de Benelux. We zijn gewichtenmakers 

pur sang. Aanvankelijk legde onze firma zich toe op de 

productie en revisie van ijkgewichten, maar al snel werd 

de certificering van ijkgewichten steeds belangrijker. 

Groeiend specialisme leidde ertoe dat Eegema in 1994 

een NKO-certificering verkreeg, later RvA-accreditatie.” 

In 1995 ontwikkelde Ted een balans voor de kalibraties 

van 500 en 1000 kg waarmee Eegema met ongekend 

grote precisie kalibraties kan uitvoeren. Eegema B.V. is 

onbetwist marktleider in Nederland.

Nieuwe stap
“Het is een gezonde organisatie met veel expertise”, weet 

ook Josette. “Opvolging is niet zomaar te vinden. Omdat 

we willen afbouwen kwamen we met die vraag terecht bij 

Adagium. Een proces waarbij alles tegen het licht is 

gehouden. Op een deskundige, betrokken manier.”

“Omdat het een familiebedrijf is, werd de vraag ook 

gesteld aan de kinderen. Een nieuwe generatie, daar was 

het tijd voor. Adagium heeft ons hierbij enorm geholpen 

door een stappenplan te ontwikkelen en met wijze raad. 

De menselijke kant van die begeleiding is ons enorm 

bijgebleven. We hebben ondanks het feit dat er geen 

opvolging in de familie tot stand is gekomen een goed 

gevoel aan alles overgehouden.”

Uitdaging
Ted vult aan: “Het mooie is dat het bedrijf op volle toeren 

draait. Ondanks het feit dat we willen gaan afbouwen 

zijn we elke dag bezig met een uniek specialisme. Dat 

maakt het boeiend. Het bedrijf is te mooi én te gezond 

om mee te stoppen.” Mochten er gegadigden zijn dan 

doen Ted en Josette een stap terug. “Leeftijd gaat een rol 

spelen. Het is tijd voor andere dingen maar de juiste 

kandidaat moet zich nog aandienen. Er wacht een mooie 

uitdaging.” 

nummer172018

Eegema is op zoek naar de juiste kandidaat

Al jarenlang is Eegema dé vaste partner voor het certificeren 
en reviseren van ijkgewichten. “Als enige bedrijf in Nederland 
zijn wij bevoegd ISO 17025-gecertificeerde kalibraties uit te 
voeren van 1 mg tot en met 2500 kg. We zijn RvA-geaccrediteerd 
als kalibratielaboratorium. Hierdoor is Eegema B.V. in staat 
gewichten te kalibreren voor het wettelijk ijken van weeg-
apparatuur. En daar zijn wij trots op”, laten Ted en Josette 
Heezen weten. Tóch willen zij het bedrijf gaan verkopen. 
Adagium werkt daaraan mee.
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“Als je weinig kennis hebt dan is het goed als je een organisatie 
vindt zoals Adagium.” Het zijn de woorden van Milo van Osch. 
Hij kwam in aanraking met Adagium voor een bedrijfs-
waardering met aansluitend een managementbuy-in.  

“Ik wilde gaan afbouwen maar de continuïteit van het 

bedrijf waarborgen. Dan moet je keuzes gaan maken 

maar dat kun je gewoon niet alleen. Je hebt te weinig 

kennis van zaken. Door contact te leggen met Adagium 

haal je die kennis in huis.”

Van Osch kwam in aanraking met Adagium voor een 

bedrijfswaardering maar werd bij het eerste gesprek al 

verrast. “Zij doorgrondden het hele proces en legden 

alles goed uit in termen zodat wij het begrepen. Het is 

een complexe materie maar hij wist het op een hele 

eenvoudige manier tastbaar te maken voor ons. Het 

voelde goed en heel deskundig. Adagium is een strakke 

regisseur in het traject, zij beschikken over formidabele 

kennis van bancaire mores, het team is een stevige 

onderhandelaar naar externe financiers.”

Scherp 
Van Osch vervolgt zijn verhaal: “Adagium haalt voor 

aandeelhouders het onderste uit de kan maar houdt ze 

ook scherp op te realiseren doelstellingen en uitgezette 

lijnen. Binnen de afspraken die we in het traject gemaakt 

hadden. Adagium weet scherp de lijn te bewaken tussen  

 

hetgeen waarvoor Adagium is ingehuurd en eventuele 

tussentijdse beslommeringen binnen de onderneming of 

tussen belanghebbenden, maar altijd oplossingsgericht, 

praktisch ingesteld met veel kennis van zaken, 

gemoedelijk en ondersteunend maar ook durven zeggen:  

‘Daar ga ik niet over’.”

Hobby’s
Door de managementbuy-in is de verdeling van aandelen 

toegepast in het bedrijf. Hierdoor kan Van Osch zelf gaan 

afbouwen. “Elk jaar een dag minder gaan werken, zo 

gaan we het doen”, zegt Van Osch lachend. “Het voelt 

nog wat vreemd, maar ik wil het ondernemen gaan 

afbouwen zonder dat het afbreuk doet aan het bedrijf dat 

is opgebouwd. Het is mooi dat dit op deze manier kan 

worden opgelost. Waarbij het bedrijf met eigen mensen 

door kan gaan en rekening gehouden kan worden met 

ieders wensen. Ik kan me méér gaan richten op mijn 

hobby’s zoals lezen, muziek en sporten. Maar dat alles 

met een goed gevoel: het is een mooi proces geweest 

waarbij we de juiste weg hebben bewandeld en de kracht 

van de organisatie intact hebben gelaten.”

“   Complexe materie 
in eenvoudige 

 stappen”
Milo van Osch van Oxhill7 over de managementbuy-in
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“Adagium is een stevige 
onderhandelaar naar 
externe financiers” 
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“ Een heel sterk team  
stond aan mijn zijde”
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“ Een heel sterk team  
stond aan mijn zijde”

“ Een illusie armer,
 een ervaring rijker”

Het verhaal van Bremat Holland begint met een lange 

geschiedenis. “Onder een andere naam en met andere 

producten”, laat Peeters weten. “Als dealer kregen we 

in de jaren negentig de kans om de tak met 

bouwmachines over te nemen. Bremat Holland is in 

1996 ontstaan. Samen met mijn zwager heb ik het 

eerste jaar eens goed gekeken naar de structuur van 

het bedrijf, de locatie en een bedrijfsplan opgesteld. 

Onze analyse had veel impact: we hebben het bedrijf 

van het oosten van het land verhuisd naar Den Bosch. 

En vanuit daar hebben we de toekomstplannen bepaald.”

Bremat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

productie van volautomatische mobiele installaties, 

bestemd voor het mengen en verpompen van zand-

cement-vloermortels en zelfnivellerende vloermortels. 

Daarnaast levert Bremat oplossingen voor het 

produceren en verpompen van diverse mortelsoorten, 

waaronder schuimbeton en EPS-isolatiemortel. 

Peeters richtte zich op het commerciële vlak van het 

bedrijf. Er werd onder meer in Hongarije geproduceerd. 

Het bedrijf f loreerde. “Maar toch kwamen er in de 

samenwerking met mijn zwager scheurtjes. Een 

andere visie op zaken, laten we het daar maar op 

houden”, zegt Peeters berustend. “Maar het was geen 

fijne situatie. Vandaar dat hulp nodig was. Ik werd 

door mijn accountant gewezen op Adagium. Tijdens 

de eerste ontmoeting met Adagium was de klik er 

direct. “In de thuissituatie werd er over van alles 

gepraat en werden stappen ondernomen. Alles werd 

in beeld gebracht: financieel en juridisch. Dat was 

helaas allemaal nodig.”

Het proces nam veel tijd en energie in beslag maar 

Peeters had eigenlijk maar één doel voor ogen: het 

personeel verzekeren van een toekomst bij het bedrijf. 

“Of dat nu was met mij of zonder mij: ik wilde 

zekerheid voor de mensen, voor het bedrijf.” Het 

resulteerde in een complete overname van het bedrijf 

aan Peeters. “Tijdens dat hele proces was Adagium,  

in combinatie met de advocaat, continu in beeld. Het 

hele proces – hoe apart het ook was – werd cijfermatig 

en persoonlijk begeleid. Een heel sterk team had ik 

aan mijn zijde staan.”

“Natuurlijk had ik het graag anders gezien. Het is 

allemaal niet leuk geweest. Ik ben een illusie armer 

en een ervaring rijker. Met Bremat gaat het financieel 

gezien heel goed. We hebben in 2017 een fantastische 

groei gehad, maar soms word je ’s nachts wel wakker 

met de vraag waarom alles zo is gelopen …”

Jhon Peeters van Bremat Holland

Soms lopen zaken anders dan je wenst, maar Jhon Peeters 
had maar één doel voor ogen. “Ik wil dat het personeel hun 
pensioen kan halen en daar heb ik veel voor over.” Dat hij de 
hulp van Adagium heeft ingeroepen is niet vreemd. De 
continuïteit waarborgen staat ook bij hen hoog in het vaandel.

09nummer172018
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Soms lopen zaken anders dan verwacht. Zo ook bij Van 
Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. “We kwamen op 
advies van de bank uit bij Adagium voor een vraag, maar 
toen we werden benaderd voor een overname hebben we 
Adagium daarover om advies gevraagd”, vertelt Anton. “Een 
gouden greep.”

“We kunnen eigenlijk wel stellen dat de toegevoegde 

waarde van Adagium bijzonder is geweest”, laat Anton 

weten. “Ik weet niet of de overname anders was 

doorgegaan. Op alle fronten hebben ze ons bijgestaan 

maar met name de financiering. Zij hebben ervoor 

gezorgd dat ons bedrijf is gegroeid.”

Materiaal
In 1994 is het bedrijf van Anton van Grunsven en Theon 

Langenhuijzen opgericht. Het Udense transportbedrijf 

richt zich voornamelijk op asfalttransport. “Dat betekent, 

dat binnen ons bedrijf 24/7, dus 24 uur per dag en 7 

dagen per week gewerkt wordt. Bijna alle trucks van het 

wagenpark zijn uitgerust met geïsoleerde bakken, 

waardoor een uitgebreid aantal voertuigen ingezet kan 

worden voor asfalteringswerkzaamheden. Het scala aan 

materieel is zeer divers: walsen, asfaltmachines, 

diepladers, waterwagen, veegwagen en splitstrooiers. 

Onder dezelfde paraplu is enkele jaren geleden ook Truck 

Service Uden B.V. opgestart, dat in hetzelfde pand 

keuringen, onderhoud en reparaties uitvoert voor derden.”

Waardevol
Het proces van de overname kwam letterlijk op hun pad. 

“We werden door de verkoper benaderd en een gesprek 

volgde al heel snel. Omdat we al met Adagium hadden  

 

 

gesproken hebben we hen erbij gehaald.” Daaruit rolde  

een strategisch plan en het team van Adagium regelde de 

financiering. “Doortastend en op een sympathieke 

manier werden we geholpen. Voor ons was de inzet van 

Adagium zeer waardevol. Mogelijk waren we anders wel 

tot een andere slotsom gekomen, of sterker nog … was er 

niet eens een overname geweest”, weet Anton. 

Ontzorgen
Westdijk Transport BV kende twee takken van sport: 

exceptioneel transport en kippertransport. Het onderdeel 

kippertransport is overgenomen door Van Grunsven 

Transport en Langenhuijzen Transport en gaat verder 

onder de naam Westdijk Kippers BV. Van Grunsven 

neemt 45 vrachtauto’s en het personeel van Westdijk 

Transport over. De onderneming groeit daarmee naar 

ruim 100 kippers.

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport, met vestigingen 

in Uden, Reuver en Breda, wordt met de nieuwe overname 

één van de grootste kippertransporteurs van Nederland. 

“Ik denk dat we nu veel wegenbouw-bedrijven kunnen 

ontzorgen. We hebben met deze schaalvergroting een 

nog groter bereik gekregen. Groei is voor ons nooit een 

ambitie geweest, maar het zoeken en zien van kansen 

wél. Dit kwam op ons pad en pakte goed uit. Door samen 

met Adagium de handdoek op te pakken.”

“ Zonder Adagium 
was er mogelijk geen 
overname geweest”
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“De verkoop van een 
‘aparte’ tak”
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“Het is best een 
 hele klus geweest”
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“ Alles is zeer soepel  
en professioneel gegaan”

Patisserie Hoeben is een bedrijf met geschiedenis. In 

1875 startte de familie Hoeben net buiten Liessel een 

boerderij annex bakkerij. Het hele gezin was toen al 

ondernemend: alle acht kinderen startten hun eigen 

onderneming of hadden een rol in het familiebedrijf. 

Zo ook Jos Hoeben, die in 1975 het bedrijf kwam 

versterken. Uiteindelijk nam hij het bedrijf over en 

onder zijn leiding groeiden de bakkerij en de diensten 

steeds verder uit.

Tijd voor de volgende generatie
“Het ging steeds beter met ons bedrijf”, vertelt Jos. “De 

interesse kwam om verder te groeien en het bedrijf fysiek 

uit te breiden. Tegelijkertijd kwam ik op een bepaalde 

leeftijd waarop ik het wat rustiger aan wilde gaan doen. 

Mijn kinderen waren ondertussen wat ouder en gaven 

duidelijk aan meer in het bedrijf te willen betekenen. Zo 

hebben we samen met Adagium tenders uitgezet bij 

verschillende banken om de juiste partner te vinden voor 

dit traject en zijn we van bankrelatie gewisseld. Zo 

konden we een verdubbeling van het aantal vierkante 

meters realiseren. Een deel van het aandelenpakket werd 

overgedragen aan mijn twee zoons en de bedrijfsleider. 

Die laatste is een echte vakman die ik altijd hetzelfde 

behandeld heb als mijn kinderen omdat hij vanaf dag 

één betrokken was bij ons bedrijf.”

Sparren en kritisch zijn
“Onze case was redelijk complex. Het is best een hele 

klus geweest. Maar ik moet zeggen dat alles zeer soepel 

en professioneel is gegaan. Ik werk graag met mensen die 

hun inzet dubbel en dwars waard zijn. Adagium is nog 

steeds bij ons bedrijf betrokken. Ikzelf ben niet alleen 

zakelijk, maar ook emotioneel betrokken bij het bedrijf. 

Daarom is het fijn dat de zaken begeleid worden. Elk 

kwartaal bespreken we alle facetten van de overdracht. 

Adagium stelt kritische vragen en dat functioneert 

gewoon goed. Ze gaan het traject de komende jaren 

verder begeleiden. Niet erg intensief hoor, maar af en toe 

een beetje brainstormen. Mijn drie jongens leren ervan 

en hebben er hun eigen invloed op. Dat functioneert heel goed.”

Jos Hoeben van Patisserie Hoeben

Ruim drie jaar geleden vond het eerste contact plaats. 
“Adagium vroeg of ik openstond voor iemand die in mijn 
bedrijf wilde participeren. We spraken elkaar toen een 
aantal keer, maar er was geen match tussen degene die wilde 
participeren en mijzelf.” Later kregen zijn kinderen en een 
trouwe medewerker interesse in een overname en veranderde 
de situatie. “Toen zijn we samen met de adviseurs van 
Adagium een traject ingegaan: een topper op het gebied van 
financiële zaken en een expert met ervaring in de foodwereld.”

13nummer172018
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Henk Schepens van Maître Cuisine

Bij een belangrijke beslissing is het prettig om 
begeleid te worden door iemand die je begrijpt. 
“Onze adviseur van Adagium komt ook uit de 
foodwereld”, vertelt Henk Schepens. “Dat praat 
makkelijker en we delen hetzelfde netwerk.”

Henk nam ongeveer tien jaar geleden Maître Cuisine over. De hoofdzaak was toen maaltijden voor 

de foodservice. De glaces en fumets voor verschillende toepassingen waren destijds slechts een klein 

onderdeel van het bedrijf. Henk bouwde deze divisie in een paar jaar uit en de link naar retail werd 

gelegd. “We gingen agressiever de markt op, met behoud van de marge. Toen werd ons product pas 

echt succesvol.” 

Versneld proces
Nu, bijna een decennium later, geeft Henk het stokje over aan de volgende ondernemer. De verkoop 

van het bedrijf ging in sneltreinvaart. “Adagium informeerde vrijblijvend of wij openstonden voor 

een verkoop. Als er een geschikte kandidaat voorbijkomt, ben ik de laatste die het niet doet. Zo stond 

ik erin.” Toen er zich een serieuze gegadigde aandiende en Henk een infectie opliep op zijn 

vakantieadres, werd het proces versneld. 

Warm contact
Tussen de eerste ontmoeting met Adagium en de daadwerkelijke overdracht zaten enkel een aantal 

maanden. “Ons bedrijf werd in twee, drie maanden volledig geanalyseerd. Toen we de knoop 

doorhakten, raakte het in een stroomversnelling. Dan komt iedereen in actie, zowel de kopende als 

de verkopende partij.” Vanaf dag één is de relatie goed. “Ik heb nog steeds contact met de adviseur, 

zelfs na de afronding van de verkoop. Dat is zeer positief.”

“  Ik ben erg  
tevreden met  
hoe het proces  
is verlopen”
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“Nog altijd contact”
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“Het heeft tijd nodig 
om de dingen mentaal 

anders in te stellen”
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“ Het blijft je kindje,  
maar het is in goede  
handen terechtgekomen”

Ruim 26 jaar geleden ging Ger een compagnonschap aan 

met iemand die in het bezit was van meerdere 

schoenwinkels. Waar er eerder alleen schoenen verkocht 

werden, zette Ger een orthopedie-afdeling op. Het 

bedrijf van de compagnon ging in 2005 ter ziele, maar 

Ger stopte niet. Los van de eerdere organisatie startte Ger 

Voet&Winkel: ‘alles voor gezonde voeten onder één dak’-

concept. Van kleine aanpassingen in bestaande schoenen 

en elastische kousen, orthopedische behandelingen, tot 

podotherapie en maatwerk aan toe. 

Voeten in de aarde
Door gezondheidsproblemen in 2015 en 2016 besloot 

Ger niet meer fulltime met zijn onderneming bezig te 

kunnen blijven en zijn kinderen gaven aan de zaak niet 

over te nemen. “Mijn dochters hebben er geen interesse 

in en mijn zoon is met zijn negentien jaar nog te jong. En 

bovendien: in iemands voetsporen treden is niet altijd de 

beste optie. Ik gun hem echt iets wat hij zelf wil.” Op het 

moment dat Ger over een verkoop na begon te denken, 

kwam Adagium langs. “Ik heb eerst een-op-een geschakeld 

om te zien wat mogelijk is. Zo van: je weet maar nooit. En 

dat gaf al enig inzicht in de voordelen van een verkoop.” 

De eerste gesprekken werden in oktober 2016 gevoerd en  

in april van dit jaar was de koop rond. In de tussentijd is 

er discreet omgegaan met de verkoopplannen. “Het 

moest op een nette manier gebeuren en we wilden geen 

onrust creëren bij de medewerkers totdat het definitief 

was. Uiteindelijk zijn bijna alle collega’s meegegaan naar 

de nieuwe eigenaar.”

Feeling vasthouden
De ondernemer die Voet&Winkel voortzet, was direct 

enthousiast over het bedrijf dat Ger heeft opgebouwd. 

“Dan gaat het heel snel. Sneller dan verwacht. Ze hadden 

er echt hun zinnen op gezet. Dan moet het ook niet te 

lang duren, wanneer de kogel door de kerk is.” Ger blijft 

nog een tijd betrokken bij Voet&Winkel. “Ik ben volop 

bezig met de integratie en de overdracht van het 

relatiebeheer. De contacten met revalidatieartsen, 

orthopedisch chirurgen en andere specialisten en het 

personeel bijvoorbeeld. Dus ik blijf nog zo’n twee jaar 

hangen.” Dat waardeert de nieuwe ondernemer ontzettend. 

“Als ik in één keer wegga zijn ze de feeling kwijt. Na een 

jaar of twee zijn ze er wel aan gewend. Tot die tijd blijf ik.” 

Wat hij daarna gaat doen staat nog niet vast. “Ik heb wel 

wat ideetjes, ik hou in ieder geval niet van stilzitten.”

Ger Cuppen van Voet&Winkel

Het begon allemaal met een vrijblijvend gesprek. “Na één 
kop koffie zijn we verdergegaan.” Adagium is vanaf dat 
moment niet meer uit het beeld verdwenen. “De adviseur 
belt af en toe. Hij vraagt dan: hoe gaat het nu? Ben je al 
gewend? Het heeft toch tijd nodig om de dingen mentaal 
anders in te stellen.”
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Pieter Welvaarts / Ad Jansen - directie Matrex Molds B.V. 

Eerlijk kunnen zijn en kunnen zeggen wat je denkt, dat is 
voor Pieter en Ad van Matrex Molds B.V. heel belangrijk. Door 
de open communicatie met Adagium kon er constant naar 
wens bijgesteld worden tijdens het verkoopproces. “Waren 
we het ergens niet mee eens, dan werd Adagium hierin gekend 
en werd de koers aangepast als dat paste in het gehele plaatje. 
Na de verkoop blijft Adagium betrokken. Samen met ons 
bewaken zij het proces tot het laatste moment.”   

Matrex is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren 

van hoogwaardige spuitgietmatrijzen, al sinds 1976. 

Pieter en Ad waren al jaren in dienst van Matrex en 

kwamen in de gelegenheid om Matrex 11 jaar geleden 

over te nemen van de toenmalige eigenaar. Vorig jaar 

begonnen Pieter en Ad na te denken over de toekomst. Ze 

maakten plannen over hoe en op welke manier het 

bedrijf gecontinueerd kan worden, waarin we tijdig 

kunnen stoppen met onze activiteiten. Onze accountant 

had ervaring met Adagium. Daarna ging alles in vogelvlucht.”

Een pluim waard
In de breedte van het proces schoot Adagium te hulp.  

We hadden eerder met een aantal partijen contact gehad 

voordat we de keuze maakten om met Adagium het 

proces ‘verkoop Matrex’ in te gaan. Ze hebben grotendeels 

alles gedaan, van de rapporten opstellen tot eventuele  

kopers aandragen, maar alles in overleg met ons.  

 

We hebben samen gekeken wat de beste partij zou zijn. 

Pieter en Ad zijn vooral te spreken over de focus die de 

adviseur van Adagium op ons bedrijf heeft. “Hij kijkt 

niet alleen naar de hoogste bieder, maar wat echt bij ons 

en Matrex past. Dat siert hem. Hij pusht ons niet. Dat is 

een pluim waard.”

Aan elkaar wennen
Pieter en Ad zijn nog steeds mede-eigenaar. Daarom is 

het extra belangrijk dat het contact met de nieuwe 

ondernemers bijzonder goed is. “We hebben verschillende 

gesprekken gehad en zijn een aantal maal bij elkaar 

gekomen.” “Deze partij werkt ook met matrijzen en is 

vrij groot en uniek in Nederland. We doen de eerste 

periode rustig aan, eerst maar eens aan elkaar wennen en 

kijken hoe we alles het beste in kunnen vullen. Maar 

binnen nu en een aantal jaar moeten onze rollen 

vervangen kunnen worden, dat is de strekking.”

“   Het gaat om de  
belangen van 
het bedrijf, niet van 
de persoon op zich”
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“Proces bewaken tot 
het laatste moment”
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“Heel doortastend  
én corrigerend”
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“ Altijd de focus  
op het einddoel”

Met klanten als ASML, Scania of Coolblue moet je 

een professionele slag maken met je bedrijf. MAAS 

Internal LogistiX ontwerpt én levert turnkey 

transport-, sorteer- en orderpicksystemen, die exact 

zijn afgestemd op de behoefte in warehouses en 

distributiecentra. Wilbert Raap wil heel graag meer 

halen uit het bedrijf waar hij negen jaar geleden mee 

begon. “Dat idee deed mij besluiten dat ik de aandelen 

van mijn partner heb overgenomen”, legt Wilbert uit. 

“Adagium heeft ons in dit proces bijgestaan.”

Piketpaaltjes
Het proces startte met verkennende gesprekken. 

“Waaruit een plan rolde waarbij wij de piketpaaltjes 

hebben geslagen. Het pad werd uitgestippeld. Ik kan 

niet anders zeggen dat we ons daaraan hebben 

gehouden. Adagium stond zowel mijn partner als mij 

bij maar wist de scheiding tussen de belangen goed 

gescheiden te houden. Heel doortastend én altijd de 

focus op het doel. Ook corrigerend naar ons toe als 

we ons niet hielden aan het proces. Zó hoort het 

natuurlijk ook als je het doel wilt bereiken. Zij hebben 

alle stukken voorbereid en ons in het gehele proces 

ontzorgt zodat ik de aandacht bij het bedrijf kon 

houden.”

Klaar voor de toekomst
MAAS Internal LogistiX is een jong en fris bedrijf, dat 

kan bogen op jarenlange ervaring in het inrichten 

van warehouses en distributiecentra. Die kennis en 

ervaring is vergaard tijdens projecten van 

verschillende omvang in verschillende sectoren. Niet 

alleen in Nederland, maar in heel Europa en zelfs ver 

daarbuiten. Binnen MAAS Internal LogistiX is al die 

expertise gecombineerd met een verfrissende kijk op 

het verbeteren van logistieke processen. “Nu telt het 

bedrijf zestien personen en zijn we klaar om een 

professionele slag te maken. We zijn er klaar voor.”

Wilbert Raap van MAAS Internal LogistiX

Meegroeien met je bedrijf én nieuwe kansen zien. Dat is 
precies wat Wilbert Raap deed. Hij wilde graag dat MAAS 
Internal LogistiX ging floreren. “Dat heeft ertoe geleid dat 
ik de aandelen heb gekocht van mijn partner. Maar niet 
zonder de hulp van Adagium.”
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Henry van Zutphen van TB Brown 

“Er was snel een klik. De manier van handelen en het 
Brabantse karakter past goed bij ons bedrijf TB Brown en 
bij ons als personen.” Aan het woord is Henry van Zutphen 
die onlangs zaken heeft gedaan met Adagium.   

“Het allerbeste kopje instantkoffie voor onze klanten. 

Minder simpel is de manier waarop we dat bereiken. De 

basis ligt hiervoor altijd in de rijkdom van onze koffie. 

Vanaf deze bron voegt TB Brown waarde toe door in elke 

stap van het productieproces de lat zo hoog mogelijk te 

leggen. Met een combinatie van voortdurende innovatie 

en klantbeleving drukken we onze stempel en creëren we 

unieke en kwalitatieve eindproducten.” Het is in een notendop 

waar TB Brown voor staat volgens Henry van Zutphen.  

Aandelenpakket
Met ruim dertig jaar ervaring heeft TB Brown met deze 

passie een rijke expertise verworven op het gebied van 

instantkoffie. Sinds 2013 is Henry betrokken bij de 

organisatie. “Ik ben erin gegroeid maar heel bewust met 

het idee om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. 

Met de twee oprichters van het bedrijf bezitten we 

gezamenlijk de aandelen.”

Daar is onlangs echter verandering in gekomen. Eén van 

de oprichters neemt afstand van het bedrijf. “En dan kom 

je in een wereld terecht waar je wel weet van hebt, maar 

misschien niet voldoende. Op advies van de banken zijn 

we toen met Adagium gaan praten. De klik was er direct. 

De focus op het MKB sprak direct aan, het Brabantse 

karakter van het bedrijf en no-nonsensementaliteit 

zorgden voor het juiste gevoel.”

 
Vertrouwen
De vraagstelling aan Adagium was bij TB Brown eigenlijk 

tweeledig. Het aandelenpakket moest overgedragen 

geworden. “Voor mij persoonlijk was er een financiering 

nodig en voor het bedrijf een herfinanciering. De 

doorvertaling in de financiële parameters verdient een 

pluim”, benadrukt Henry. “Ik kan heel ver meegaan in 

die kennis maar wat ik al direct merkte was het 

vertrouwen bij de banken in Adagium. Die werelden 

spreken dezelfde taal en begrijpen elkaar. Die expertise 

is goud waard.”

Het proces verliep dan ook soepel. “We hebben er 

allemaal een goed gevoel aan overgehouden. Nu kunnen 

we ons richten op de toekomst. Samen de kar gaan 

trekken en groeien. De continuïteit van onze organisatie 

is geborgen.”

Ontzorgen
Terugkijkend op het proces kan hij elke ondernemer 

Adagium aanbevelen. “Zij ontzorgen de ondernemer. 

Met de juiste tijd en betrokkenheid nemen zij zaken over, 

houden je op de hoogte en delen hun expertise. Zodat jij 

als ondernemer door kunt met het runnen van je bedrijf, 

want heel eerlijk: ook al heb je de kennis, je hebt er 

eigenlijk geen tijd voor.”

“   Adagium spreekt 
de taal van de  
banken”
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“Adagium en de  
banken: ze spreken 
écht dezelfde taal”

nummer172018
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Merkwaarden
Enthousiast
• Wij zijn postitief

• Wij hebben een actieve uitstraling en houding

• Wij hebben plezier in wat we doen / passie voor wat we doen

Sympathiek
• Wij tonen oprechte interesse

• Wij hebben respect

• Wij zijn behulpzaam

No-nonsense
• Wij zeggen waar het op staat

• Wij staan met twee benen op de grond

• Wij pakken door (niet lullen maar poetsen)

Doortastend
• Wij denken in kansen en mogelijkheden

• Wij maken keuzes / laten keuzes maken

• Wij zijn vastberaden om ons doel te bereiken

Ondernemend
• Wij zijn proactief

• Wij hebben lef en durf

• Wij denken buiten de gebaande paden

Empathisch en verbindend
• Wij leven ons in en willen begrijpen

• Wij willen weten waarom (afpellen tot de kern)

• Wij brengen mensen en behoeftes bij elkaar


