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Ja, u heeft het al gemerkt. Deze uitgave van Ons Adagium is 
niet twee keer zo dik, maar zelfs vijf keer zo dik. En waarom 
zult u dan vragen. Gewoon we hebben veel, zelfs heel veel, 
te melden over het afgelopen jaar, de laatste jaren maar ook 
over 12,5 jaar samenwerking en de Award die we begin 2019 
mochten ontvangen. 
Geloven in samen, geloven in ondernemerschap, geloven 
dat elk bedrijf een goed vervolg verdient en dat al 12,5 jaar. 
Volgens ons dekt die lading al jaren de vlag van Adagium 
Bedrijfsoverdrachten. Dit jaar, 2019, is voor ons dan ook 
een zeer bijzonder jaar. Nadat Albert en Han in 2005 samen 
hadden gewerkt, besloten zij om per september 2006 samen 
een bedrijf te gaan bouwen. En dat is nu 12,5 jaar geleden.
Met trots kijken wij terug op die jaren. 
Maar er is nog meer te melden. ‘Trots,’ dat zijn de eerste 
woorden die in ons opkomen over de prijs die wij in de wacht 
sleepte. Deze prijs, de DCFA Deal of the Year Award 2018,
werd uitgereikt door de Dutch Corporate Finance Association
op haar nieuwjaarsreceptie onlangs in Utrecht. 
De woorden ‘trots’ en ‘dankbaar’ willen we dan ook uitspreken 
aan het adres van alle medewerkers van de afgelopen jaren, 
alle klanten en alle relaties van ons kantoor. Samen hebben 
we kunnen bouwen aan waar we in geloven en dat met onze 
heldere slogan: Ieder bedrijf een goed vervolg. En dat geldt
ook voor Adagium.

Wij wensen u veel leesplezier!

Team Adagium
Han, Albert, Frank, Simone, Niels, Jon en Tom
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Interview – Adagium – Albert en Han

v.l.n.r. Albert Dominicus / Han Galema
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“Al 12,5 jaar ligt de focus 
op: we moeten vooruit”
– Albert Dominicus en Han Galema

Een terugblik op 12,5 jaar 
samenwerking
De wegen van Han en Albert 
kruisten elkaar in 2005 en een jaar 
later besloten zij samen te gaan 
ondernemen. Ze starten Adagium 
en daarmee zetten zij hun eerste 
stappen in het zelfstandig onder-
nemerschap. “Als ik kijk naar 12,5 
jaar Adagium dan schieten de 
termen prettig, uitdagend, inten-
sief en altijd met de gedachte ‘we 
moeten vooruit’ direct te binnen. 
Die vooruitgang hebben we altijd 
nagestreefd en dat doen we nog 
steeds,” vertelt Albert. “Het zelf-
standig ondernemerschap bevalt 
mij sinds de eerste vijf minuten 

Adagium zag 12,5 jaar geleden het levenslicht toen Han Galema en 
Albert Dominicus besloten om hun handen ineen te slaan. Gestart in 
2006 en gegroeid naar een sterk team dat het merk Adagium vertegen-
woordigt. We spreken Han en Albert over hoe zij de afgelopen 12,5 jaar 
hebben ervaren, wat hun mooiste herinneringen zijn en wat zij
verwachten dat de toekomst voor Adagium zal brengen.

tot op het moment van vandaag 
uitstekend. Onze partnership 
is gelijkwaardig en met daarbij 
een denken-en-doen-factor die 
nagenoeg gelijk is. We hebben 
gezamenlijke belangstellingen, 
maar zijn tegelijkertijd ook duide-
lijk verschillend en dat vult elkaar 
uitstekend aan,” vult Han aan.
 
Gegroeid naar een sterke 
partij in de markt
Veel ondernemingen beginnen 
klein, daarin is Adagium geen 
uitzondering. “We bevinden ons 
met Adagium in een niet doorzich-
tige markt, we bieden namelijk 
geen tastbaar product aan en 
bovendien is er veel concurrentie. 
We begonnen destijds met 
kleinere deals, we zijn daarin door 
de jaren heen duidelijk gegroeid 
in omvang en complexiteit van 
de deals die we begeleiden. We 
zijn een sterke partij in de markt 
gebleken, we doen namelijk 
structureel zo’n 15 a 20 deals per 
jaar, wat wel onderscheidend is,” 
vertelt Han. “Door de jaren heen 
zijn wij echter nooit te hoog in de 
boom geklommen. We hebben 
onze positie duidelijk weten te 
vinden en op hoofdlijnen wisten 
we waar we naartoe wilden. Je 
moet ook opletten want op het 
moment dat je als onderneming 
niet ontwikkelt in deal-type, dan 
onderscheid je je niet. Daarnaast 
werken wij in een aparte branche, 
waarbij het juist een goed teken is 
wanneer een klant vertrekt omdat 
de deal is afgerond. Dat is natuur-
lijk het tegenovergestelde van veel 
andere markten. Dan zegt het wel 
iets als je netwerk je keer op keer 
opdrachten gunt. Daar zijn we ook 
zeker trots op,” merkt Albert op.

Kies duidelijk positie en durf 
keuzes te maken
“Ondernemers staan aan de 
vooravond van de belangrijkste 
transactie in hun leven. Het is 
mooi dat we daaraan bij kunnen 
dragen. Vandaar dat wij nog 
steeds elke dag beter willen zijn 
voor onze klanten,” vertelt Albert. 
“Adagium begeeft zich in een 
hele persoonlijke business en dat 
bracht ons ook wel de grootste 
uitdaging. Enerzijds ben je als 
persoon bezig met waar je goed 
in bent. Anderzijds volgden we 
onze strategie om een duidelijke 
positie en identiteit in de markt te 
verwerven, ondanks dat de waan 
van de dag altijd op de loer lag. 
Dat ging natuurlijk met vallen en 
opstaan. Hierbij was het durven 
vooruitkijken en het durven maken 
van keuzes doorslaggevend,” 
vertelt Han. 

Een organisch team met 
karakter dat elkaar versterkt
Adagium heeft altijd de intentie 
gehad om met medewerkers te 
werken. “Op dit moment hebben 
we een mooie teamomvang van 
zeven personen. We leren mensen 
hier niet hoe een spreadsheet in 

“Wij zijn 
altijd bezig 
geweest met 
het bouwen 

van een 
onderneming”
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Oud collega’s

Mieke en Thijs Aldenhuijsen
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Lees meer: Lees meer:

Interview – Adagium – Albert en Han

“Adagium heeft 
het startschot 
van onze carrière 
gegeven”
In het kader van 12,5 jaar Adagium spreken 
we ook met oud medewerkers. Een bijzonder 
verhaal van Thijs en Mieke Aldenhuijsen, die als 
neef en nicht elkaar volgden in hun carrière. Het 
is leuk om deze herinneringen weer eens op te 
halen.

Adagium als startpunt van een carrière
Thijs heeft Bedrijfswetenschappen gestudeerd in 
Nijmegen en heeft stage gelopen bij de voorloper van 
Adagium. Toen Adagium werd opgericht is hij als junior 
adviseur gestart. “Ik ben in vijf jaar tijd doorgegroeid 
naar zelfstandig adviseur bedrijfsovernames. Ik heb veel 
waarderingen gemaakt en ben bij onderhandelingen 
betrokken geweest,” vertelt Thijs.
Mieke is bij Adagium terecht gekomen via een stage 
die overliep in haar eerste baan. Mieke vertelt: “Ik had 
een veelzijdige functie bij Adagium als algemeen secre-
taresse. Wat ik écht leuk vond is dat ik betrokken ben 
geweest bij de opstart van Adagium. Ik mocht overal 
in meedenken en allerlei systemen mee opzetten en 
inrichten.” 

Een ontzettend leerzame periode
“Vooral op het persoonlijke vlak heb ik veel geleerd. 
Hoe je met het emotionele aspect omgaat tijdens een 
overnametraject. Het is namelijk echt bijzonder om te 
ervaren welke emoties er komen kijken bij een proces 
dat tegelijk veel regie vergt. En wat ik vooral leuk heb 
gevonden is dat ik bij zoveel verschillende bedrijven 
heb mogen binnenkijken,” besluit Thijs.

Kun je een bijzondere herinnering aan Adagium noemen?
Mieke: “We organiseerden destijds het event 
‘Lentekriebels’ waarbij we adviseurs en accountants uit-
nodigden vanuit het netwerk. Er kwam altijd een bekende 
spreker. Het was leuk om dat mee te organiseren. Bij dat 
event kwam heel sterk die persoonlijke betrokkenheid, 
het menselijke, met het netwerk naar voren.”
Thijs vult aan: “De teamuitjes waren ook altijd erg goed. 
Maar wat ik me vooral goed herinner is hoe je in een 
overnameproces altijd naar een hoogtepunt, de deal, 
toewerkte. Van rustige naar drukke periodes. Die succes-
sen moet je vieren en dat deden we ook.”

Na Adagium kruisten elkaars wegen opnieuw
Thijs en Mieke zijn beide na hun vertrek op zoek gegaan 
naar een nieuwe passende baan. Onafhankelijk van 
elkaar kwamen ze terecht bij Bacu te Uden, het familie-
bedrijf van de gebroeders Aldenhuijsen.  

v.l.n.r. Mieke Aldenhuijsen / Thijs Aldenhuijsen

elkaar steekt, maar we leren ze 
wel te analyseren hoe je naar het 
bedrijf zelf, de werkelijkheid, moet 
kijken. Berekeningsmodellen 
ondersteunen, maar weerspie-
gelen niet de werkelijkheid,” 
vertelt Han. “Natuurlijk gaat het 
in gesprekken om flinke bedra-
gen, maar we leren de jonge 
medewerkers in ons team wat 
de perceptie van geld is versus 
datgene waar we het voor doen. 
Namelijk: de continuïteit van 
een onderneming veiligstellen,” 
vertelt Albert. “We werken binnen 
Adagium volgens een gezamenlij-
ke visie, daar moet je als teamlid 
wel bij passen. Daarbij hebben 
we ook altijd naar mensen met 
karakter gezocht. Wij verwachten 
van onze medewerkers dat 
zij eigen input leveren en dat 
zij persoonlijke ontwikkeling 
belangrijk vinden,” vertelt Han. 
Albert vult aan: “We hebben een 
organisch team waarin iedereen 
voor elkaar klaar staat. Het is 
mooi om te zien dat het team zelf 
initiatief neemt en regelmatig naar 
elkaar toeloopt om te overleggen. 
Het team versterkt elkaar.”

De meest memorabele 
momenten
We vragen Han en Albert naar 
hun mooiste herinneringen in 12,5 
jaar samenwerking. “Wat direct 
bij ons beiden te binnen schiet is 
18 december 2009, voor ons een 
memorabele dag. We reden om 
6.00 uur naar Amsterdam, met 
hevige sneeuwval en code rood, 
die dag hebben we Adagium 
vormgegeven. Wat ook zeker 
noemenswaardig is, is het event 
Lentekriebels dat we meerdere 
jaren hebben georganiseerd voor 
ons netwerk. We nodigden be-
kende sprekers uit. Daarbij springt 
het verhaal van Koen Slippens, 
CEO van Sligro, eruit, die zijn 
persoonlijke verhaal rondom 
de opvolging van zijn neef Abel 
vertelde. Het verhaal van Karel 
van Eerd, het jaar erop, maakte 
ook zeker indruk. Hij deelde zijn 
verhaal rondom de overname van 
Super de Boer. Het waren écht 
persoonlijke verhalen, zoals je 
ze niet in de media te lezen of te 
horen kreeg,” vertelt Albert.
“Het grootste compliment kregen 
we tijdens Lentekriebels in 2010. 
Een bankier kwam naar ons 
toe en merkte op dat wij écht 
onafhankelijk zijn. Hij kwam hier 
namelijk iedereen tegen uit de 
branche en dat was zeer onge-
bruikelijk,” vertelt Han.
 
Het draait om vertrouwen
“In onze business maken we 
tijdens de processen van deals 
bijzondere momenten en voor-
vallen mee, echter delen we 
deze nooit met mensen. Het blijft 
binnen de muren van dit gebouw, 
want mensen moeten ons kunnen 
vertrouwen,” vult Han aan.

Winnaar van de Deal of the 
Year Award
Het winnen van de DCFA Deal 
of the Year Award wordt niet 
direct als een van de mooiste 
herinneringen aangehaald en dat 
typeert Adagium. “Het is uiteraard 
een prachtige erkenning voor 
het werk dat we doen. Echter 
draait het bij ons écht om onze 
klanten. Het feit dat we een leuke 
supportvideo kregen, vlak voor de 
prijsuitreiking, van Wim en Seine 
van Biogas Plus, is voor ons per 
saldo misschien nog waardevoller. 
We hebben heel veel positieve 
reacties gekregen op deze prijs 
en dat is waar het voor ons om 
draait,” vertelt Albert.
 
Adagium en de toekomst
“Kijkend naar de toekomst zullen 
we iedere dag scherp blijven 
en ook de focus leggen op het 
bouwen van onze identiteit als 
Adagium. We willen top of mind 
blijven bij onze relaties. Daarbij 
blijven we eraan werken om 
iedere dag beter te zijn voor onze 
klanten,” vertelt Han. “We groeien 
in de complexiteit van de deals 
die we doen met een toename 
in internationale en corporate 
spelers. Het is onze ambitie om 
in de toekomst een krachtige 
speler te zijn en blijven, waarbij we 
goede familie- en MKB-bedrijven 
overdragen naar grotere corpo-
rates,” vertelt Albert. “Na 12,5 jaar 
hebben we een naam gevestigd 
in de business die we doen. We 
hebben een vracht aan ervaring, 
maar we moeten altijd scherp zijn. 
Want je bent zo goed als je laatste 
deal,” besluit Han.  

“We hebben 
een organisch 
team waarin 

iedereen voor 
elkaar klaar 

staat” 
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Interview – Team Adagium

v.l.n.r. Jon Pieper / Frank Schuurmans / Simone van Bree / 

Tom Vestjens / Niels Ansems     
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Lees meer:

Een gezonde dosis kantoorhumor
Volgens het team is er binnen Adagium sprake 
van een flinke dosis kantoorhumor. Iedereen voelt 
zich vrij om uit te spreken en er wordt dan ook op 
de werkvloer veel met elkaar gedeeld. Eensgezind 
vertelt het team hoe mooi het is dat deze humor 
ook door iedereen op het kantoor wordt gevat, 
dat maakt dat het team ook écht bij elkaar past. 
Simone: “Albert heeft ooit een live interview ge-
geven bij BNR radio. Dit in het kader van het boek 
dat hij geschreven heeft over bedrijfsopvolging 
binnen Veghelse familiebedrijven. Hierin deed 

“Een sterk 
team met 
inmiddels 
bekende 
gezichten”
Kijk je naar 12,5 jaar Adagium dan kun je niet 
om het team heen dat daar onderdeel van is. 
Daarmee is Adagium namelijk gegroeid tot 
het bedrijf wat het vandaag de dag is. Een 
sterk team met inmiddels vaste en bekende 
gezichten voor de klanten en het netwerk
van Adagium. We spreken met Simone 
(office manager), Frank (senior partner), Niels 
(adviseur), Jon (adviseur) en Tom (adviseur) 
over hun ervaringen binnen Adagium. 

Albert met volle overtuiging de uitspraak: ‘Dat gaat 
zeker bloemkolen’. Een gezegde dat volgens hem 
volstrekt normaal was. We hebben het opgezocht, 
maar als zelfs Google het niet gevonden krijgt dan 
bestaat het écht niet.”
 
Een hoge mate van flexibiliteit
Het team van Adagium heeft in haar werk met 
echte pieken en dalen te maken. Op het ene 
moment is het wat rustiger en rondom het sluiten 
van een deal neemt de werkdruk toe. Dat vergt ook 
een mate van flexibiliteit van het team. Het uit-
gangspunt is dat het team van Adagium altijd klaar 
staat voor haar klanten. “We laten een klant niet tot 
maandagochtend wachten met zijn of haar vraag. 
Die mate van flexibiliteit is echt onderdeel van het 
team. Als het druk is schakelen we bij en werk je 
buiten kantoortijden door, maar als het rustig is ga 

je ook eens eerder naar huis. Dat kan als je met 
een fijn gevoel naar je werk gaat,” licht Jon toe.
De tevredenheid van onze klanten staat voorop
De impact van een overnametraject op een 
ondernemer is enorm. Het gaat hierbij echt om 
‘het kindje’ van de ondernemer. Hierbij is het van 
ondergeschikt belang hoeveel deals er worden 
afgerond, het draait juist om de tevredenheid van 
onze klanten. “Het is zo’n strategische keuze en 
zo’n bepalend moment voor een ondernemer. Dat 
is een totaal ander traject dan het verkopen van 
een fiets of zelfs van een huis,” vertelt Niels.
 
Genoeg ruimte voor zelfstandigheid
Binnen Adagium is er veel ruimte voor zelfstan-
digheid. Het team wordt hierbij gestimuleerd om 
ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en om 
daarin door te groeien. “Je ziet op dit moment dat 

iedereen zijn eigen stijl en karakter heeft binnen het 
team. 
Waar het in het begin op de manier van Albert 
en Han ging, heeft het team nu echt een eigen 
identiteit en heeft iedereen zijn of haar toege-
voegde waarde,” vertelt Simone.
 
Een eer om de overdracht van bedrijven te 
mogen begeleiden
Iedere ondernemer is uniek en iedere overdracht 
heeft een eigen verhaal. Vanuit een kritische blik 
zorgen de medewerkers ervoor dat klanten niet 
tegen verrassingen aanlopen. “We zijn in feite 
relatiemanagers. We duiken écht in een klant, 
in wat hij of zij doet, en proberen dat zo goed 
mogelijk te begrijpen. Dat zie ik steeds weer als 
een uitdaging. Daar zit ook onze passie, om een 
ondernemer te helpen om iets moois te bereiken. 
Het is fijn dat we daar waarde aan toe kunnen 
voegen. We kijken dan ook met bewondering en 
respect naar de prestaties van ondernemers,” 
vertelt Frank.
 
Het toekomstbeeld van Adagium
De naamsbekendheid in de regio zal verder toene-
men, waarbij de transitie van de bekendheid van 
de personen Han en Albert zich verder doorzet 
naar de bekendheid van het merk Adagium.
“De huidige omvang van het team en onze 
teamspirit vormen nu juist ook onze kracht, dus 
het team zal niet drastisch gaan groeien. Daarbij 
verwacht ik wel dat we verder gaan bouwen aan 
nog sterkere relaties met onze partners die ons 

“Je ziet op dit 
moment dat 
iedereen zijn eigen 
stijl en karakter heeft 
binnen het team”
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Adagium sleepte in januari van dit jaar de ‘DCFA Deal of 
the Year Award 2018’ in de wacht. De Dutch Corporate 
Finance Association reikte op haar nieuwjaarsreceptie 
in Utrecht deze belangrijke prijs uit aan het dealteam 
van Adagium. Trots, dat is het eerste woord dat Albert 
Dominicus en Han Galema kunnen zeggen over de prijs 
die Adagium in hun 12,5 jarige jubileumjaar in de wacht 
sleepte.

Brabantse lef, passie en 
betrokkenheid
Jaarlijks bekroont de Dutch 
Corporate Finance Association 
een deal uit de vele inzendingen 
die de leden van haar vakorgani-
satie inzenden. De vakjury, onder 
leiding van Hans Biesheuvel (ONL 
Nederland), benoemde de deal 
tussen het Brabantse Biogas 
Plus, de cliënt van Adagium, en 
de Franse multinational ENGIE, 
als winnaar. Deze werd geloofd 
vanwege de meeste creativiteit, 
het multidisciplinaire karakter, de 
deskundigheid van de dealma-
kers en het uiteindelijke resultaat 
van de deal. In het bijzonder 
werd de passie en het Brabantse 
lef waarmee Adagium de regie 

“Deal of the Year Award 2018 
geeft erkenning aan
12,5 jaar Adagium”

“Het was 
een deal tussen 
David en Goliath”

voerde tijdens dit bijzondere 
verkoopproces aangestipt. “Het 
is een geweldige erkenning!
Het toont ook aan dat we mooie 
familiebedrijven wereldwijd aan 
een goede deal kunnen helpen,” 
vinden Albert en Frank die samen 
leiding gaven aan het dealteam.
 
Het begeleiden van bedrijfs-
overdrachten is topsport
Biogas Plus, het toonaange-
vende bedrijf op het gebied 
van biovergisting en groengas 
in Nederland, is in 2018 door 
de Franse multinational ENGIE 
overgenomen. “Dit was echt een 
deal tussen David en Goliath,” 
stelt Frank. “Biogas Plus is 
namelijk een MKB-onderneming 

v.l.n.r. Frank Schuurmans / Albert Dominicus / Hans Biesheuvel / Jon Pieper / Peter Rikhof
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“Adagium heeft 
als dealmaker en 

procesmanager opgetreden 
bij de verkoop”

v.l.n.r. Albert Dominicus / Hans Biesheuvel

uit Deurne met 25 medewerkers, 
terwijl ENGIE eind 2017 meer 
dan 150.000 medewerkers in 
dienst had en een omzet draai-
de van 66,6 miljard met haar 
hoofdkantoor in Frankrijk. Dit 
proces kenmerkte zich door grote 
cultuurverschillen tussen een snel 
groeiend Brabants MKB-bedrijf 
en een grote Franse multinational. 
Bij een internationale overdracht 
doorloop je uitermate complexe 
processen. Het ‘spel’ tussen een 
groeiend Brabants MKB-bedrijf 
en een Franse corporate organi-
satie is echter nog complexer. Je 
weet namelijk niet wie wanneer 
en op welk niveau aan de 
touwtjes trekt. We hebben geen 
moment gedacht ‘waar zijn we 
aan begonnen’, want topsport 
bedrijven geeft je adrenaline,” 
glimlacht Albert.
 
Begeleiding bij een bijzonder 
en succesvol verkooptraject
Adagium heeft als dealmaker en 
procesmanager opgetreden bij de 
verkoop. “Een bijzonder verkoop-
traject tussen een MKB onderne-
ming en een grote multinational, 
waarbij beiden van elkaars kracht 
profiteren. Middels een zorgvuldig 

samengesteld dealteam, bestaan-
de uit accountants, advocaten, 
notarissen, een fiscalist en een 
bank, zijn de verkopers begeleid 
in dit veeleisende traject. Zonder 
deze partners waren we er niet 
gekomen. Wij hielden het gehele 
traject de helicopterview en 
zorgden voor heldere communi-
catie tussen alle betrokkenen. De 
onderneming is hiermee op een 
toekomstbestendige manier over-
gedragen aan een internationale, 
kapitaalkrachtige partner welke 
op zijn beurt volop profiteert van 
de specialistische kennis van 
Biogas Plus,” vertelt Albert.
De overname past goed bij 
de ambitie van ENGIE om een 
leidende rol in de energietransitie 
te nemen. ENGIE en Biogas 
Plus passen strategisch goed bij 
elkaar. Beiden hebben de ambitie 
om sterk te groeien op het gebied 
van groengas.
 
Er komt altijd een konijn uit 
de hoge hoed
“Wij zeggen altijd dat er in ieder 
traject een konijn uit de hoge 
hoed komt. Al verwacht je hem 
niet, al loopt het traject nog zo 
soepel, er is altijd een verrassing 

die om de hoek komt. Gedurende 
het traject zijn er meerdere 
items op tafel gekomen welke 
de nodige creativiteit hebben 
gevergd van de adviseurs in 
kwestie. De deal tussen Biogas 
Plus en ENGIE heeft vele facetten 
van een mooie, typische MKB-
overname gekend. Denk hierbij 
aan het managen van emoties, 
het behartigen van de juiste be-
langen, het ‘opboksen’ tegen een 
veel grotere partij en het omgaan 
met onverwachte verrassingen. 
De complexiteit van de deal zat 
zowel in de cultuurverschillen 
als in de structuur van de deal. 
Vandaar dat we uitermate blij zijn 
met de uitkomst van de deal, in 
de eerste plaats juist ook voor de 
ondernemers,” vertelt Albert.
 
Een erkenning voor 12,5 jaar 
Adagium
“Een familiebedrijf kan veel 
betekenen voor corporate be-
drijven,” benadrukt Han. “Het is 
belangrijk om het familiebedrijf 
sterk te positioneren bij de juiste 
corporate koper. Dat lukt door 
goede verbindingen te leggen. 
Onze grondige kennis en goed 
netwerk zorgen ervoor dat we 
de juiste partijen samen kunnen 
brengen. We werken meestal 
voor de ‘Davids’ en dat past wel 
bij ons. We zijn namelijk zelf ook 
ondernemer. Vandaar dat we heel 
goed snappen welke stress er 
ontstaat bij de verkoop van een 
bedrijf. Onze missie is er voor te 
zorgen dat elk bedrijf een goed 
vervolg krijgt. Inmiddels hebben 
we al veel positieve reacties 
gekregen op het winnen van de 
award, dat vinden we dan ook erg 
waardevol,” vertelt Han.

 
Tevredenheid bij alle 
betrokkenen
“Onze graadmeter is de tevre-
denheid van de klant en alle 
betrokkenen na het afronden van 
de deal en in de jaren die daarop 
volgen. Het gaat namelijk verder 
dan enkel het closen van de deal. 
Wij stellen het respect voor de 

ondernemer én de continuïteit 
van de onderneming voorop. 
De voorwaarden rondom een 
overdracht moeten ook goed zijn. 
Gaat een ondernemer voor de 
maximale prijs of voor een irreële 
hoofdprijs, dan heeft dat in de 
toekomst een boemerangeffect 
op de onderneming. Er ontstaat 

vroeg of laat schade. Het uit-
gangspunt is dat alle partijen met 
de deal tevreden zijn, of eigenlijk 
zelfs een beetje ontevreden. Dat 
betekent namelijk dat iedereen 
wat water bij de wijn heeft 
gedaan,” legt Albert uit. 

“ENGIE en Biogas Plus hebben beiden 
de ambitie om sterk te groeien op 

het gebied van groengas”
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“Adagium heeft 
dit soort trajecten 
goed in de vingers”
– Kees Goetstouwers – GO For Kids B.V. 

Kees Goetstouwers heeft jarenlang samen met zijn vrouw Mary 
de kinderopvangorganisatie GO for Kids B.V. in Beuningen en 
omgeving geleid. In 2018 hebben zij hun bedrijf verkocht aan KION, 
een grote kinderopvangorganisatie uit Nijmegen. Kees vertelt over 
hun ondernemersverhaal en hoe Adagium ondersteund heeft bij 
het overnametraject.

Hoe zijn jullie gestart met GO for Kids?
Kees: “Mary en ik hebben allebei bedrijfskunde 
gestudeerd en hebben door de jaren heen bij 
verschillende grote organisaties door heel Nederland 
gewerkt. We zijn in de jaren ’90 gesetteld in 
Beuningen, omwille van mijn baan bij Stork. In 1998 
startte Mary met GO for Kids als gastouderbureau. 
Dat idee is ontstaan doordat we onze eigen kinderen 
in de kinderopvang hebben gehad en wat ons 
betreft de flexibiliteit en service beter kon.”
Kees vertelt verder: “Later werd Mary getipt om 
te beginnen met een buitenschoolse opvang, een 
vorm van kinderopvang die toen nog niet bestond in 
Beuningen. Toen heeft ze de eerste locatie geopend 
om buitenschoolse opvang te bieden.”
 
In 2004 kwam ook Kees in het bedrijf. “Mijn eigen 
interim opdracht bij Achmea liep af. GO for Kids was 
inmiddels uitgegroeid naar twintig medewerkers en 
de administratie vroeg daarom wat extra aandacht. 
Daar heb ik me toen in verdiept en sindsdien ben ik 
niet meer weggegaan,” aldus Kees.
 
Een veranderende organisatie
GO for Kids groeide en heeft door de jaren heen 
flink wat veranderingen doorgemaakt. Kees: “Wij 
zijn, naast de buitenschoolse opvang, als één van 

de eerste aanbieders, gestart met tussenschoolse 
opvang (TSO). Dat was heel vooruitstrevend voor die 
tijd. Ondertussen bleven onze BSO locaties groeien 
en later hebben we, aanvullend daarop, onze eerste 
kinderdagverblijf locatie gebouwd. Een aantal jaren 
later hebben we verschillende peuterspeelzalen 
overgenomen. Vandaag de dag telt ons bedrijf zes 
peuterspeelzalen, zeven BSO locaties, drie kinder-
opvanglocaties en zijn we op zeven scholen actief 
met TSO.”

Het besluit om te verkopen
Jullie hebben een succesvol en groeiend bedrijf. 
Wat brengt het moment daar om GO for Kids te 
verkopen? Kees: “Mary en ik vroegen ons af wat 
we nu eigenlijk met ons bedrijf wilden. Geen van 
onze drie dochters toonde interesse om het bedrijf 
over te nemen. In onze branche zijn er nu een aantal 
cruciale veranderingen gaande die impact hebben 
op de organisatie. Willen wij dit nog wel doen, was 
onze vraag. We kwamen tot de conclusie dat dit 
het moment was om te verkopen. Onze accountant 
verwees ons door naar Adagium. Dat klikte meteen 
goed. Het persoonlijke karakter en het contact als 
gelijkwaardige ondernemers, dat vind ik belangrijk. 
Adagium is no-nonsens en sluit daarmee goed aan 
bij de zakelijke markt.”

GO for Kids
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Een goede begeleiding dankzij Adagium
Kees en Mary realiseerden zich dat het belangrijk is 
om tot een goede waardebepaling van GO for Kids 
te komen. “De markt roept wel van alles, maar dat 
kun je zelf niet bepalen. Daar heb je een specialist 
voor nodig,” licht Kees toe.
Voor Mary was het heel belangrijk dat het bedrijf 
een goed vervolg zou hebben. Kees: “Ze wil niet 
dat er na de verkoop direct flink in de organisatie 
gesneden wordt. Met die wetenschap hebben we 
samen met Adagium een geschikte overname partij 
benaderd. En zo kwamen we met KION in gesprek. 
Zij zijn al in de regio gevestigd, ze zijn namelijk de 
grootste kinderopvangorganisatie in Nijmegen.”
 
Alle gesprekken zijn begeleid door Adagium. 
Gevolgd door de onderhandelingen en het cijfer-
matige gedeelte. “Je merkt dat Adagium dit goed 
in de vingers heeft. Zij stellen goede contracten op 
en weten op de juiste manier afspraken te maken, 
waarbij zij duidelijk rekening houden met onze wens 
en behoefte. Het pand is bijvoorbeeld nog in ons 
eigendom en wordt de komende jaren aan KION 
verhuurd. En zo is de deal rondgekomen,” vertelt 
Kees.
 
“We hebben onze medewerkers persoonlijk verteld 
hoe wij samen tot dit besluit zijn gekomen en 
wat voor proces we hierbij hebben doorgemaakt. 

Vervolgens heeft KION zijn visie kunnen geven op 
de overname. Het was allemaal heel open. Alle 
medewerkers hebben hun dienstverband kunnen 
behouden. Daar zijn we blij mee en dat was voor 
ons ook een belangrijke wens,” besluit Kees.
 
Schakel op tijd een ervaren partij in als 
Adagium
Kees en Mary hebben de begeleiding van Adagium 
als heel positief ervaren. “Adagium heeft het proces 
heel gedegen begeleid. Van verkoop en onderhan-
delingen tot aan boekenonderzoek,” vertelt Kees.
 
“Het is heel belangrijk om vroegtijdig een partij 
als Adagium in te schakelen. Zij hebben dit soort 
trajecten procesmatig goed in de vingers. Verwacht 
bijvoorbeeld niet dat je zo’n overdracht contractueel 
zelf wel even op twee A4tjes schrijft. Zeker niet met 
een complexe organisatie zoals wij hebben. Daar 
komt goede aandacht bij kijken, om dat allemaal 
goed op papier te zetten,” legt Kees uit.
 
We kijken rustig verder 
“In 2018 zijn wij gestopt met onze werkzaamheden 
voor GO for Kids. Alles werd overgedragen aan de 
medewerkers en aan KION. Vervolgens heb ik even 
de tijd en ruimte genomen om alles los te laten. 
Daarna zijn we er eens rustig voor gaan zitten om te 
bekijken wat we nu eigenlijk willen,” besluit Kees.    
 

“Alle medewerkers 
hebben hun 

dienstverband
kunnen 

behouden”

Waardebepaling bij overname
Maar hoe wordt de waarde van een 
onderneming bepaald? Er is namelijk 
nog een groot verschil tussen de 
waarde van een bedrijf en de prijs 
die voor een bedrijf wordt betaald. 
Een goede adviseur biedt uitkomst. 
De adviseurs van Adagium kijken op 
basis van feiten en een realistische 
marktprognose naar de potentie van 
de onderneming in de toekomst.  

Als u erover denkt 
om uw bedrijf te 
verkopen is de 
waarde van het
bedrijf belangrijk.

Lees meer online:
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Hulp bij elke levensfase van ons bedrijf
We zijn in gesprek met Roland Simons, één van de 
oprichters van Altavilla B.V. “Adagium is voor ons de 
vaste partner om vraagstukken rondom overname, 
medewerkersparticipatie en samenwerkingsverban-
den te bespreken. Zij zijn voor ons meer dan een 
eenmalige adviseur bij een transactie. Zij helpen 
ons bij elke levensfase van ons bedrijf. Zo zijn we in 
2010 voor de eerste keer door Adagium geholpen. 
Namelijk bij het aankopen van de aandelen van 
een uittredende partner,” vertelt Roland. “In 2015 
hebben we onder begeleiding van Adagium een 
medewerkersparticipatie opgesteld. Ons doel 

“Wij zien 
medewerkersparticipatie 
als een positieve 
ontwikkeling”
– Roland Simons – Altavilla B.V.

hiermee is het enthousiasme en de bedrijfsmatige 
betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Om 
ze meer te verbinden aan ons bedrijf. Zo’n mede-
werkersparticipatie is interessant voor medewerkers. 
Zij delen mee in de winst,” gaat Roland verder.

Medewerkersparticipatie is een positieve 
ontwikkeling
Roland vervolgt: “Wat ik zie dat veranderd is, is dat 
de medewerkers die participeren meer hun eigen 
klantenkring aan het genereren zijn. Het gevoel van 
eigenaarschap is hiermee zichtbaar gegroeid. Dat 
is een goed signaal en kan gaan betekenen dat het 
bedrijf minder op de schouders van Maarten en mij 
alleen rust. Dat kan bovendien tot een eventuele 
aandelenoverdracht leiden. Daarmee zien wij deze 
stap als een positieve ontwikkeling.”

Een basis van vertrouwen
Roland: “Adagium sluit makkelijk bij ons aan en 
leeft zich als adviseur goed in, in onze situatie. Ze 
staan snel dicht bij je. Daarmee sluiten zij goed aan 
op onze cultuur. Adagium is sterk in communicatie 
en weet dat perfect af te stemmen op de situatie. 
Zij voelen aan hoe wij geholpen willen worden. Dat 
merk je tijdens onze gesprekken. Op basis van 
vertrouwen kan alles gezegd worden.”

Altavilla B.V. is een adviesbureau met 
de specialisaties Bouwmanagement en 
Brandveiligheid. Zij werken voor gerenom-
meerde bedrijven door heel Nederland en 
zijn inmiddels uitgegroeid tot een team 
van 12 collega’s. De oprichters Roland 
Simons en Maarten de Groot hebben 
zowel in 2010, 2015 als in 2019 gebruik 
gemaakt van de dienstverlening van 
Adagium. Wij zijn benieuwd hoe het
vandaag de dag met hun onderneming 
gaat.

De belangen voor beide partijen worden 
behartigd
“Wat ik erg sterk vind van Adagium, gedurende het 
proces van het implementeren van de medewerkers-
participatie, is dat zij beide partijen vertegenwoordi-
gen. Ze zijn er voor ons als werkgever, maar even zo 
voor de medewerkers. Het vertrouwen is er dat ze 
voor beide partijen de belangen behartigen. Het was 
niet ons doel om onze medewerkers te overtuigen in 
ons plan. Adagium heeft ervoor gezorgd dat ieder-
een aan dezelfde kant van de tafel zat. Ondanks dat 
Maarten en ik Adagium hebben ingehuurd om dit 
traject te begeleiden, hebben onze participerende 
medewerkers er zelf geen externe adviseur bij 
gehaald. Dat zegt voldoende, toch?” sluit Roland af.

Er is niet één winnaar
“Wat ik van het proces met de aandelenoverdracht 
in 2010 heb geleerd, is dat je in zo’n traject nooit 
één winnaar kunt hebben. Dat brengt een oneven-
redigheid met zich mee en maakt dat één van de 
partijen waarschijnlijk ontevreden is. De uitspraak 
die onze adviseur toen deed staat me vandaag de 
dag nog altijd bij: ’Je moet allebei een klein beetje 
buikpijn hebben van zo’n transactie.’ Het gaat om 
de beste deal voor beide partijen,” legt Roland uit. 

Groei is niet direct een doelstelling
“Wij hebben niet de behoefte en de noodzaak 
om te groeien als onderneming,” vertelt Roland. 
“Het gaat ons om de continuïteit te waarborgen,
om leuke dingen te blijven doen. Als daar groei
bij zou horen, dan is dat mogelijk. Ik kan me
voorstellen dat we met complementaire disciplines 
meer de samenwerking opzoeken, omdat dit een 
toevoeging is aan onze huidige dienstverlening,” 
vertelt Roland.  

“Op basis van 
vertrouwen kan alles 

gezegd worden”

3 - 5 Jaar Later – Altavilla B.V.
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3 - 5 Jaar Later – Sabo Boxtel B.V.

Johan van Beek
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Goede ondersteuning tijdens een pittig 
traject
Johan steekt van wal: “Met Adagium aan mijn zijde 
wist ik dat ik de goede partij had gevonden die me 
hielp de juiste overnamekandidaat te vinden. Het 
overnameproces zelf vond ik wel redelijk pittig. Je 
moet alles blootleggen en de koper recht aan kunnen 
kijken over hoe het bedrijf ervoor staat. Ik herinner me 
de laatste loodjes van het proces nog heel erg goed. 
Toen we het over de punten en de komma’s hadden, 
ging dat tot laat in de nacht door.”
“Het moment dat ik wist dat we er samen uit zouden 
komen ben ik direct naar mijn medewerkers gegaan 
om het ze persoonlijk te vertellen. Dat werd met ge-
mengde gevoelens ontvangen. Een paar dagen later 

“Wat belangrijk is, is dat je
altijd je onderbuikgevoel 
volgt. Wat goed voelt is 
goed”
– Johan van Beek

ben ik gaan tekenen,” gaat Johan verder. Johan: “In 
eerste instantie veranderde er niet zo veel. Ik moest 
namelijk nog iemand vinden die mijn werkzaamheden 
zou overnemen. Dat heb ik in samenwerking met 
de investeringsmaatschappij gedaan. Binnen drie 
maanden hadden we een kandidaat gevonden die 
in maart 2017 is gestart. Vanaf dat moment zijn we 
de overdracht gestart en eind 2017 ben ik volledig 
gestopt,” besluit Johan.

Ondernemen is topsport
Johan startte het overnameproces op 55 jarige leef-
tijd. Hij wist dat zijn kinderen het bedrijf niet wilden 
overnemen, dus een externe overname zou er op 
den duur toch van komen. “Het is een goede keuze 
geweest, om het bedrijf te verkopen. Zeker voor mij 
persoonlijk. Ik denk namelijk dat ik het ondernemen 
op den duur niet meer leuk zou zijn gaan vinden door 
alle regeltjes en papierwerk waaraan je verplicht bent. 
Ondernemen is gewoon topsport!” vertelt Johan 
stellig.

Je hebt de juiste mensen nodig
“Ik ben erg tevreden over de begeleiding van 
Adagium. Je moet als ondernemer zelf wel altijd 
alert blijven, zodat je zelf begrijpt waarover het gaat, 
in zo’n proces. Geloof mij… de stomste vraag is de 

Johan van Beek verkocht in 2016 zijn 
bedrijf Sabo Boxtel B.V. aan het Duitse 
Halex-Group. Nu, een aantal jaar later, 
spreken we opnieuw met Johan om 
hem te vragen hoe hij het met hem gaat 
en hoe hij terugkijkt op het bedrijfsover-
drachtproces van toen. 

vraag die niet gesteld is,” lacht Johan. Johan 
vevolgt: “De mensen van Adagium hebben 
persoonlijke interesse en dat geeft een goede 
dynamiek. Dat is fijn, want ik vind dat zo’n proces niet 
een puur zakelijke overeenkomst moet zijn. Ik ben 
destijds op basis van een goed gevoel met Adagium 
in zee gegaan, dat is voor mij een sterke graadmeter. 
En zeker bij zo’n intensief traject heb je de juiste 
mensen nodig omdat je elkaar blindelings moet 
kunnen vertrouwen.”

Altijd bereikbaar
Johan: "Ik kon Adagium altijd bellen wanneer het 
nodig was. Volgens mij heb ik ook wel eens ’s 
avonds gebeld namelijk. Als je ergens mee zit, zeker 
in dit soort processen, dan wil je snel te woord 
gestaan kunnen worden. Dat is bij Adagium zeker 
het geval.”
Een overnameproces is een familieaangelegenheid.
“Wat ik hiervan geleerd heb is dat je met niemand 
ruzie moet krijgen, zodat je elkaar nog altijd tegen 
kunt komen. Je moet niets verbloemen in je cijfers
of stukken, want alles komt uiteindelijk boven-
drijven. Wat misschien nog veel belangrijker is, 
is dat je altijd je onderbuikgevoel volgt. 
Wat goed voelt is goed,” vertelt Johan.

“Daarnaast wil ik graag benadrukken dat een bedrijfs-
overnameproces een familieaangelegenheid is. Dat 
doe je met het hele huishouden. Door de overname 
verandert er zoveel dat het iedereen in het gezin iets 
aangaat en raakt. Wees je daarvan bewust. Want 
vanaf nu ben ik bijvoorbeeld hele dagen thuis en dat 
effect is best pittig voor iedereen,” vult Johan aan.

Toekomstplannen
“Momenteel ben ik écht thuis, ik heb geen vaste 
verplichtingen. Ik help mijn zoon bij de verbouwing 
van zijn huis, doe wat klusjes rondom het huis en ik 
doe wat advieswerk. Vanuit ondernemersoogpunt wil 
ik misschien wel weer een eenmanszaakje starten, 
zonder personeel. Wat ik dan precies ga doen weet 
ik nog niet,” besluit Johan.  

“Tijdens het 
overnameproces 
moet je alles bloot 
leggen”
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“Een overnametraject om 
de groei van Biogas Plus 
te realiseren”
– Seine Roelofs en Wim Kuster – Biogas Plus B.V.

Biogas Plus is expert voor alles wat met biogas te maken heeft. Zij zijn 
uniek in co-vergisting, afvalvergisting en mestvergisting. In 2018 werden 
zij overgenomen door het Franse energie- en technologieconcern 
ENGIE. “Een zeer intensief overnametraject,” vertelt Wim Kuster, 
Directeur Biogas Plus. We praten met eigenaar Wim Kuster over deze 
overname, de toekomstvisie en de begeleiding van Adagium gedurende 
deze overname. 

Biogas Plus

Een fascinatie voor biogas
Duurzame energie is de laatste jaren een relevant en 
hot onderwerp. Wim Kuster en Seine Roelofs zijn 12 
jaar geleden gestart met hun onderneming Biogas 
Plus. “Mijn vader Wim senior en Seine Roelofs zaten 
destijds, samen met een aantal anderen, in een 
start up dat zich bezig hield met het inzetten van 
organische reststromen van levensmiddelen om 
energie op te wekken. Biogas stond toen nog echt 
in de kinderschoenen. We waren innovatief bezig, er 
was echter nog geen markt voor. We hadden wel het 
idee dat er meer in zat en zijn zelf een onderneming 
gestart. Biogas Plus was geboren met Seine en ik als 
eigenaren en mijn vader op de achtergrond,” vertelt 
Wim Kuster.

Stap voor stap groeien met de ‘Bio-dokter’
In eerste instantie is Biogas Plus gestart als advies-
bureau. Wim: “We adviseerden bedrijven die een 
biogas installatie wilden neerzetten. We hielpen ze 
met het aanvragen van subsidies en vergunningen, 
financieringen, het maken van een eerste ontwerp.” 
Al snel ontwikkelde Biogas Plus zich. “De mensen 
die echt verstand hebben van biogas in Nederland 
zijn op één hand te tellen. Gelukkig is Seine, als 
bioloog, er daar een van. Ze noemen hem niet 
voor niets ‘de Bio-dokter’,” legt Wim uit. “We zijn 
langzaam, stap voor stap, gaan groeien. Op dit 
moment doen we veel aan engineering, we tekenen 
en ontwerpen, we bouwen de installaties en zorgen 

uiteraard ook voor het onderhoud. Nu zijn we met 
zo’n 25 mensen en hebben vele projecten tot een 
succes gebracht,” vertelt Wim trots.

Een duurzame energietransitie
Dat Biogas Plus zich door de jaren heen heeft 
ontwikkeld als een ervaren biogas specialist is niet 
ongemerkt voorbij gegaan in de markt. De opkomst 
van duurzame energie als maatschappelijk thema 
gekoppeld aan de noodzaak voor energiebedrijven 
om te verduurzamen zorgde ervoor dat het energie-
concern ENGIE interesse had in Biogas Plus. Wim: 
“Klopt, we hadden samen met ENGIE een project 
afgerond. Vervolgens bleek dat zij hard op zoek 
waren naar kennis, ervaring en techniek in biogas en 
werden de eerste gesprekken gestart. Al snel werd 
duidelijk dat ENGIE interesse had in een overname.” 
Op het moment dat dit concreet werd zijn Wim en 
Seine op zoek gegaan naar een adviseur die dit 
traject kon begeleiden.

Een goede adviseur is onmisbaar tijdens een 
overnametraject
Wim en Seine waren het er snel over eens dat een 
adviseur noodzakelijk was. Wim: “We misten allebei 
de ervaring om een dergelijk overnametraject in te 
gaan. Je mist kennis en kunde. Daarnaast heb je het 
emotionele aspect dat meespeelt, terwijl je soms 
juist objectief moet kunnen oordelen.” De accountant 
van Biogas Plus adviseerde om contact op te nemen 
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met Adagium. “Albert Dominicus deed zijn verhaal 
en de klik was direct aanwezig. Los van goede 
referenties is het gevoel dat je bij elkaar hebt erg 
belangrijk,” legt Wim uit. De keuze van Biogas Plus 
voor Adagium is strategisch te noemen. “Adagium 
is, net als wij, een MKB organisatie. Zij hebben veel 
ervaring met MKB bedrijven en kunnen heel goed 
de vertaalslag maken om onze belangen over te 
brengen naar een grote corporate partij als ENGIE. 
Zo wisten we dat we een goede counterpartner 
voor ENGIE hadden gevonden,” verklaart Wim.

Een adviseur pakt door op de juiste 
momenten
Alle partijen gingen in eerste instantie uit van een 
spoedig traject, van zo’n zes maanden. “Dit pakte 
echter anders uit,” vertelt Wim. “Het overnametra-
ject liep vertraging op. Een groot concern als ENGIE 
beschikt niet over dezelfde flexibiliteit als een MKB 
bedrijf. Gelukkig wist Adagium op belangrijke mo-
menten snel te schakelen en goed door te pakken, 
waardoor het overnametraject een positieve impuls 
kreeg. Hiermee is verdere vertraging voorkomen.” In 
zo’n overnametraject speelt emotie en het psychi-
sche vlak een grote rol. “Er zijn momenten dat je niet 
in staat bent om objectief te kijken. 

Dan komt het emotionele vlak om de hoek kijken. Je 
wordt hier door een adviseur voor beschermd omdat 
deze wel rationeel kan blijven denken en handelen,” 
legt Wim uit.

Ieder overnametraject heeft iets 
onvoorspelbaars
Geen enkel overnametraject is hetzelfde. Wim: 
“Adagium werkt erg pragmatisch en nam écht de 
regie in het proces. Zij regelden de contacten en 
onderhandelingen. Soms was het kort schakelen 
via de app. En zelfs op onverwachte momenten, 
zoals een financiering die last minute niet zeker was, 
ondernam Adagium direct actie. In dit geval, door het 
goede netwerk te raadplegen, om de juiste expertise 
in te zetten om alsnog de financiering, diezelfde 
avond nog, rond te krijgen. Albert heeft het gehele 
traject goed geleid. Regelrecht op zijn doel af.”

Een win-win situatie voor beide partijen
De overname is gunstig voor zowel ENGIE als Biogas 
Plus. Biogas Plus is een expert in biogas en kan als 
MKB bedrijf snel schakelen en blijven innoveren. 
ENGIE haalt hiermee kennis en ervaring in huis en 
maakt hiermee in één klap haar achterstand op dit 
vlak goed. Immers beschikken zij als groot concern 
niet over de flexibiliteit die Biogas Plus bezit. “Biogas 
Plus blijft een zelfstandig opererend bedrijf, onder 
dezelfde naam, en kan zo haar kennis verder ontwik-
kelen. Daarnaast biedt het internationale netwerk van 
ENGIE interessante kansen,” legt Wim uit.

Wat brengt de toekomst?
In de overname is afgesproken dat Wim en Seine 
nog zeker drie jaar aan Biogas Plus verbonden blij-
ven en dit bedrijf blijven aansturen en laten groeien. 
Wim: “Voor Seine is het wellicht anders, hij is wat 
ouder, maar als ik het na deze drie jaar nog net zo 
leuk en uitdagend vind zoals ik dat nu doe, dan blijf 
ik gewoon. Op dit moment ligt de focus echter op 
het succesvol verder brengen van Biogas Plus.”  

“De focus 
blijft liggen op de 

vooruitgang 
van Biogas Plus”

“Onder de
vleugels van 
Adagium het 
vak geleerd”

Joris Kersten is in de periode van 2010 tot 2014 
werkzaam geweest bij Adagium in de functie van 
corporate finance adviseur. We kijken met hem 
terug op zijn tijd bij Adagium en wat hij in de jaren 
daarna is gaan doen.

Altijd een interesse gehad in bedrijfsoverdrachten
Joris Kersten, 38 jaar en eigenaar van Kersten Corporate 
Finance. Het is mooi om te zien hoe Adagium mede een 
basis is geweest om zijn verdere toekomst op te bouwen.
Joris: “Ik maakte toen bedrijfswaarderingen en informatie 
memoranda, ik begeleidde Due Diligence onderzoeken, 
leverde financiële gegevens en documentatie aan bij 
stakeholders, zoals advocaten en juristen, en ik was 
aanwezig bij gesprekken en onderhandelingen bij onze 
klanten.”

“Ik vond de afwisseling erg leuk, enerzijds de bereke-
ningen en financiën, anderzijds het persoonlijke contact 
en het netwerken. Ik kan wel zeggen dat ik onder de 
vleugels van Adagium het vak heb geleerd,” vertelt Joris.

“Mijn carrière kreeg een interessante wending”
Joris: “Inmiddels geef ik trainingen Business Valuation 
wereldwijd bij grote investeringsbanken in New York, 
London, Hong Kong en Midden Oosten. Daarnaast ben 
ik als docent verbonden aan Nyenrode Universiteit, TIAS 
Business School, Maastricht School of Management en 
SP Jain School of Global Management in Sydney.”

Heel down to earth en altijd bereikbaar
“De cultuur bij Adagium is erg prettig, niet ingewikkeld 
maar heel down to earth. Als ik aan de leukste opdracht 
terugdenk dan is dit de aanvraag voor een financiering 
van grote digitale reclamemasten. Dat was best een 
uitdagende opdracht, om de juiste investeerder te 
vinden. Maar het is zo gaaf wanneer dat dan lukt en dat 
deze onderneming dan tot een succes wordt neergezet,” 
aldus Joris.  
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We helpen familiebedrijven met een 
opvolgingsprobleem
“Ik heb in 2014 een informele investeringsclub 
opgericht, welke ik samen met twee partners 
beheer. Daarmee investeren we in bedrijven in
de maakindustrie die een probleem in de
opvolging hebben. Winstgevende bedrijven
die een familiebedrijf zijn of de cultuur van
 een familiebedrijf hebben, die zich in een niche 
markt bevinden waar groeimogelijkheden zijn. 
We kwamen met Joan van Aspert in contact, 
de toenmalige eigenaar van Askové. Op een 

“Dankzij 
de overname 
is Askové gegroeid”
– Leon Heemskerk – Askové Kunststof Industrie B.V. 

bepaald moment hebben we Joan geadviseerd 
om professionele hulp in te schakelen voor het 
begeleiden van deze overname. Die partij bleek 
Adagium te zijn. Dat is een succesvolle zet 
geweest. Toen hebben we vlot stappen kunnen 
zetten in de aankoop van Askové, en dat is
uiteindelijk helemaal goed gekomen,” vertelt Leon.
“Na de bekendmaking van de overname zijn alle 
medewerkers zonder uitzondering aangebleven en 
hebben we inmiddels een tiental nieuwe mensen 
aan kunnen nemen. De omzet van de onderneming 
is verdubbeld in een tijdsbestek van drie jaar tijd,” 
gaat Leon verder.
“Met mijn investeringsonderneming blijf ik partici-
peren in interessante bedrijven. Momenteel vraagt 
Askové echter zoveel tijd, dat daar nagenoeg mijn 
volle aandacht naar uitgaat. De vooruitzichten zijn
namelijk zodanig positief, dat we de komende jaren 
nog eens gaan verdubbelen in groei. Maar één 
overname per jaar blijft de minimale doelstelling,” 
besluit Leon.

We hebben het bedrijf continuïteit gegeven
Leon: “Allereerst hebben we gelukkig geen 
mensen hoeven laten gaan. We hebben het team 
aangevuld met jonge en ervaren krachten. We 
hebben een duidelijke strategie uitgezet en hebben 

die nauwgezet gevolgd. Dat heeft een verdubbeling 
van ons bedrijf opgeleverd.”
“Die strategie hield in dat we ons niet meer alleen 
op projecten zouden focussen. We bieden nu ook 
preventieve service en onderhoud aan. Daarnaast 
hebben we met de overname van AZ techniek zowel 
product- als klantverbreding gecreëerd,” vertelt Leon.
“Onze ondernemersvisie is dat we het bedrijf conti-
nuïteit geven. Door bijvoorbeeld te zorgen voor een 
grotere bedrijfsomvang. Toen we Askové kochten 
was het wat aan de kleine kant, daarom lag de focus 
op groei. We hebben nu een omvang van zo’n 25 
medewerkers en we kunnen nog doorgroeien naar 
ongeveer 50 mensen. Dan zit het bedrijf in een safe 
cashflow, is het niet afhankelijk van enkele grote 
afnemers en is ook de afhankelijkheid van sleutel-
medewerkers beperkter,” licht Leon toe.

Het spel werd goed gespeeld
“Het was om meerdere redenen een prettige bege-
leiding,” vertelt Leon. “De belangrijkste reden is dat 
zij het overnameproces bij Joan van Aspert actief 
in beweging hebben gebracht. Door de invloed van 
Adagium is de besluitvaardigheid in dit proces enorm 
toegenomen. Wat ik ook erg prettig vond is dat de 
waardebepalingen van beide partijen nagenoeg op 

hetzelfde bedrag uitkwamen. We lagen op één lijn. 
Dat gaf mij direct de indruk dat Adagium weet waar 
ze het over hebben,” gaat Leon verder.
“Verder was het een hele aangename manier van
omgang met elkaar. Je moet samen tot een resultaat 
komen. Dat spel, waar eenieder dan in zit, dat 
moet je goed kunnen bespelen. Bij de een moet 
je wat rustiger aan doen en de ander moet je wat 
meer uitlokken. Dat spel heeft Adagium goed 
gespeeld,"vertelt Leon.
“Wat me het meest is bijgebleven is dat Adagium 
de leiding in het proces had, het gedeeltelijk zelfs 
overnam en het simpelweg tot resultaat kwam,”
sluit Leon af.  

Askové heeft meer dan 50 jaar ervaring 
als prominente ontwerper en bouwer 
van apparaten en installaties uit thermo-
plastische kunststoffen (kunststof dat bij 
verhitting plastisch/vervormbaar wordt). 
Leon Heemskerk nam met zijn investe-
ringsbedrijf Perpetuum Participaties B.V. 
in 2015 het bedrijf over van Joan van 
Aspert. Vandaag de dag is hij algemeen 
directeur van dit bedrijf. Een gepassio-
neerd ondernemer. 

“Onze 
ondernemersvisie 
is dat we het bedrijf 
continuïteit geven”
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“Adagium gaf mij het 
vertrouwen en de ruimte om 
zelf zaken uit te voeren”
– Jos van Heeswijk – BPG Van den Oetelaar

BPG Van
den Oetelaar
Jos van Heeswijk heeft een bijzondere stap gemaakt met de overname
van BPG Van den Oetelaar in ’s-Hertogenbosch. Hij stapt in een bouw-
materialen onderneming zonder directe kennis van hout, bouwmaterialen 
en kozijnen te hebben. 

Van PwC naar BPG Van den Oetelaar
Jos heeft een bijzonder pad bewandeld om uitein-
delijk bij de overname van BPG Van den Oetelaar 
te komen. “Gedurende mijn studie ben ik bij PwC 
gaan werken en daar heb ik door de jaren heen, met 
tussenpozen, verschillende functies gehad. Mijn 
laatste functie bij PwC was als interim manager. 
Zo ben ik o.a. anderhalf jaar interim CFO geweest 
bij een technische handelsonderneming. Daarna 
heb ik jarenlang bij de Stoas Holding, het latere Up 
Learning, gezeten als (interim) manager en daarna 
als CFO en mede-aandeelhouder. Nadat Educus, 
een deelneming van Up Learning, werd overgeno-
men door schoolboekenbedrijf Iddink, ben ik daar 
anderhalf jaar CEO geweest. Ik had echter al vrij 
snel besloten om iets anders te gaan doen,” legt 
Jos uit. Op de vraag ‘Hoe Jos bij het ondernemer-
schap terecht is gekomen’ is hij duidelijk. Jos: “Na 
mijn laatste functie vond ik het tijd om opnieuw te 
bekijken wat ik met mijn carrière wilde. Mede door 
mijn ervaring sprak het ondernemerschap me wel 
aan. Dus ben ik gaan uitzoeken wat voor onderne-
mer ik ben en wat voor onderneming er bij me past. 
Ik wilde graag een Brabantse onderneming vanwege 
de reistijd. En deze onderneming diende niet te 
groot te zijn, omdat ik niet teveel wilde betalen en/of 
géén grote reorganisatie wilde doorvoeren.”

“In mijn zoektocht kwam ik in contact met Adagium. 
Zij hebben mij geholpen bij het vinden van een 
passende onderneming. We hebben gezocht naar 
bedrijven in de regio die te koop stonden of mogelijk 
verkocht zouden worden. Met Adagium stuitte ik op 
BPG Van den Oetelaar, een hout- en bouwmateria-
lenhandel met een eigen werkplaats voor het maken 
van kozijnen. Een bedrijf dat ik graag verder wilde 
onderzoeken.”

De juiste begeleiding van Adagium
“Voordat ik met Adagium aan tafel zat was ik in 
gesprek met een ander bedrijf dat me zou helpen 
bij het vinden van een passende onderneming. Zij 
hadden echter een te klein netwerk in deze regio 
en kenden de lokale markt niet. Iemand tipte mij 
Adagium. Ik kende Albert Dominicus uit het netwerk, 
maar nog niet persoonlijk. We hadden een goede 
klik, dus zijn we aan de slag gegaan,” vertelt Jos.
Vanuit een longlist met bedrijven kwam al snel een 
shortlist, waarvan BPG van den Oetelaar er één
was. Na het opvragen van informatie was de interes-
se al snel gewekt.
Jos: “Ik werd getriggerd door de kansen die dit bedrijf 
bood. Zij bleken namelijk al jaren niets aan sales te 
doen en de administratie was nog ouderwets van 
opzet. Daarnaast sprak het product me erg aan.
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Familiebedrijven Bedrijfsoverdrachten Waardebepalingen Financiering
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Lees meer:

Dienst – Bedrijfsovername Familiebedrijf

De eerste gesprekken met de verkoopadviseur heb 
ik zelf gedaan. Er werd een vraagprijs neergelegd die 
sterk afweek van dat wat ik wilde bieden. Daardoor 
twijfelde ik of het nog wel zinvol was om in onder-
handeling te gaan. Het advies van Adagium was, dat 
wanneer je jouw vraagprijs goed kunt onderbouwen, 
dan is een onderhandeling altijd interessant. Adagium 
heeft vervolgens de onderhandelingen begeleid. Het 
bleek een goed advies te zijn.”
De volgende stap in de onderhandeling was het 
rondkrijgen van de financiering. “Adagium heeft 
de deur naar banken voor me geopend, is met de 
eerste gesprekken mee geweest en daarna heb ik 
voor een groot gedeelte zelf de financiering gere-
geld. Adagium heeft me daar op de achtergrond bij 
ondersteund,” vertelt Jos.

En nu aan de slag met BPG Van den Oetelaar
De overname is in 2018 afgerond en de focus ligt 
op het verder gestalte geven van BPG Van den 
Oetelaar. Jos: “Ik heb zelf geen verstand van hout 
en kozijnen, daar heb ik echt vakmensen voor nodig 
en die werken er bij Van den Oetelaar. Ik heb wel 
ervaring met het leiden van een onderneming.
Mijn allereerste doelstelling was om de huidige 

medewerkers te motiveren om voor BPG Van den 
Oetelaar te blijven werken. Wat ik al ontdekte is 
dat de medewerkers écht betrokken zijn bij het 
bedrijf, zeker nu hun ideeën en inbreng volop de 
ruimte krijgen om uitgevoerd te worden. Dat is de 
eerste stap die ik nu aan het maken ben. Eén van 
onze medewerkers heb ik bijvoorbeeld gevraagd 
om tekenaar te worden. Hij pakt dat zo goed op en 
klanten merken het direct. Hij neemt daarin echt zijn 
verantwoordelijkheid.”

Een bijzondere samenwerking met Adagium
De samenwerking met Adagium bestempelt Jos als 
bijzonder. “In onze samenwerking heb ik veel dingen 
zelf gedaan. We waren in open en vrije communicatie, 
zodat alles gezegd en bijgesteld kon worden wanneer 
nodig. En dat pakte Adagium goed op. Het is goed 
om een externe partij naast je te hebben staan die je 
ondersteunt bij de onderhandeling, financiering en 
die alle garanties en risico’s op de juiste manier weet 
in te schatten. Ik heb veel van dit traject geleerd en 
heb het vertrouwen gekregen dat ik veel onderdelen 
zelf goed kan uitvoeren maar ook dat je niet alles zelf 
moet willen doen,” besluit Jos.  

Bedrijfsovername Familiebedrijf
Binnen familiebedrijven geldt er vaak 
een hele andere bedrijfsdynamiek. 
Bovendien is de bedrijfsovername, 
eigenlijk al sinds de dag dat de 
nieuwe generatie geboren wordt, 
een vraagstuk. Maar wat is er nu 
belangrijk tijdens dit proces?  

Het overnameproces 
bij een familiebedrijf 
kent zijn eigen 
aspecten die cruciaal 
zijn voor succes.

Lees meer online:

“Ik heb het vertrouwen gekregen 
dat ik veel onderdelen zelf 

goed kan uitvoeren, maar ook 
dat je niet alles zelf
moet willen doen”
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Matthieu Mureau
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“Van een potentiële 
overname naar een 
vertrouwde samenwerking”
–  Matthieu Mureau – Degreef & Partner B.V.

In 2014 kwam Rob Degreef voor de vraag 
te staan of hij ervoor openstond om zijn 
onderneming over te dragen aan Matthieu 
Mureau. Onverwacht en in een stroomver-
snelling werd een samenwerking tussen
Rob en Matthieu in werking gezet. Nu zijn 
we vier jaar verder en zijn we opnieuw in 
gesprek met Matthieu om te horen hoe 
het met hun onderneming Degreef & 
Partner gaat.

zou hebben. Daarom hebben we beide een externe 
adviseur in de arm genomen, zodat zij het proces 
zoveel mogelijk konden organiseren en wij ons bezig 
konden houden met de bedrijfsvoering,” vervolgt 
Matthieu.

Het was een overname op basis van gevoel
Matthieu: “Adagium heeft mij prima begeleid en 
twee dingen voor mij gedaan. Ze hebben mij per-
soonlijk begeleid bij de overname en na dat proces 
hebben ze de financiering en het afhandelen van alle 
stukken op zich genomen.”
“Dat wat me het meeste is bijgebleven van hun 
begeleiding is dat zij perfect aanvoelden dat het een 
overname was op basis van gevoel. Dat het om een 
gelijkwaardige samenwerking ging. Als ik nu terug-
kijk was het eigenlijk een buy-in,” gaat Matthieu 
verder.

We zijn echt voor de samenwerking gegaan
“Je leert veel van wat er allemaal bij zo’n proces 
komt kijken. Ik vond het interessant om te zien hoe 
twee verschillende adviseurs ons begeleidden. Je 
weet dat je samen wilt ondernemen, maar je weet 
niet hoe ieder in zo’n proces staat en hoe de ander 
zal reageren. Dan ben je in eerste instantie wat 
voorzichtig over wat je wel en niet kunt zeggen en 

hoe dit bij de ander overkomt. Maar na een aantal 
gesprekken kwamen we erachter hoe beide partijen 
erin stonden. We hebben kunnen voorkomen dat we 
in juridische formaliteiten verzand raakten. En we 
hebben het proces vooral op gevoel kunnen voeren. 
Daar wist Adagium zich perfect in te verplaatsen. 
Een juiste match dus voor dit proces,” vertelt 
Matthieu.

“Wat ik wil benadrukken is dat we écht voor de 
samenwerking zijn gegaan, en niet zozeer voor een 
overname. Samen maken we namelijk het bedrijf 
sterker. Ik heb daarom erg veel respect voor Rob, 
dat hij iemand naast zich heeft geaccepteerd. Hij 
durfde dat risico te nemen. Dat is een visionaire 
kwaliteit van hem, omdat hij zag dat we met deze 
samenwerking de gewenste groei konden verwezen-
lijken,” vertelt Matthieu.

We groeien hard
“Het plan was dat ik in vijf jaar tijd langzaam maar 
zeker het strategisch beleid zou overnemen van 
Rob. Dat plan is er nog steeds, maar is geen prio-
riteit. Momenteel gaat het erg goed met het bedrijf, 
we groeien hard. Daardoor is Rob nog altijd fulltime 
aan het werk en zijn we eigenlijk ook niet concreet 
bezig om zijn aandeel te minderen. We doen alles 
samen en in goed overleg. We zijn twee kapiteins 
op één schip en varen samen op volle koers,” lacht 
Matthieu.  

“Ik was nog maar een paar maanden 
in dienst, maar het leek of ik er al tien jaar 

was, zo vertrouwd voelde het”

Na een directe klik ging het heel snel
“Toen ik met Rob in contact kwam heb ik hem 
‘out of the blue’ gezegd, dat als hij er ooit voor 
openstond om zijn bedrijf te verkopen ik daar 
interesse in had. Vier maanden later belde hij me om 
te praten over een samenwerking. Vanaf toen ging 
alles heel snel,” vertelt Matthieu.
“Ik was in 2014 nog maar een paar maanden in 
dienst om het bedrijf en Rob beter te leren kennen. 
Het leek echter of ik er al tien jaar was, zo vertrouwd 
voelde het. Wij wilden dat mijn instap in het bedrijf 
zo min mogelijk effect op de dagelijks organisatie 
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3 - 5 Jaar Later – C&T Technics B.V.

Henk Broeksteeg
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“Een goede adviseur 
is cruciaal bij een
buitenlandse overname”
–  Henk Broeksteeg – C&T Technics B.V.

Inspringen op de behoefte aan industriële 
reiniging
“In 1997 ben ik met mijn compagnon gestart met 
C&T Technics waarmee we ons richtten op het 
ontlakken en reinigen van ophanggereedschappen 
van lakkerijen en poedercoatingbedrijven. Vroeger 
deden bedrijven dat ontlakken vaak zelf, maar 
door strengere wet- en regelgeving op dit gebied 
zochten bedrijven partijen waar ze dit konden 
uitbesteden. Daar zijn wij toen op ingesprongen. 
Vanuit dit ontlakken van materieel is later de 
industriële reiniging in andere sectoren ontstaan,” 
vertelt Henk.

Een groeiende onderneming
“In eerste instantie had ik één technische man in 
dienst en enkele oproepkrachten. We zijn gestart 
met één reinigingsbad. Toen ik het bedrijf drie jaar 
geleden verkocht hadden we 25 mensen in dienst 
en hadden we vijf reinigingsbaden en drie grote 
ovens die dagelijks gevuld waren om spullen te 
ont-lakken en te reinigen,” vertelt Henk. “In het 
begin maakten wij in de avonduren en in vakanties 
complete lakkerijen schoon. We hebben alles met 
eigen geld en investering kunnen opbouwen.”

Begeleiding van Adagium
“Mijn compagnon gaf op een gegeven moment 
aan dat hij wilde stoppen. Via mijn zwager kwam 
ik bij Adagium terecht. Zij hebben ons begeleid 
bij de waardebepaling van de aandelen van onze 
onderneming. Dat traject hebben ze uitstekend 
begeleid en daarbij hebben ze een eerlijk advies 
gegeven dat goed was voor beide partijen. 
Vervolgens ben ik alleen doorgegaan,” vertelt 
Henk. Op dat moment was er nog totaal geen 
sprake van een verkoop maar dat veranderde. 
Henk: “Ik had contacten met een collega onderne-
ming in Duitsland. Nadat we regelmatig met elkaar 
in contact waren geweest gaven zij aan interesse 
te hebben om mijn bedrijf over te nemen.”

Van afbouwen naar een verkoop
Henk: “Je bedrijf is je kindje, dat heb je in al die 
jaren opgebouwd. Maar op een gegeven moment 
bereik je een bepaalde leeftijd. Dan denk je na over 
wat je met het laatste kwart van je leven wil doen. Ik 
had het bedrijf al zo ingericht dat ik wat meer vrije 
tijd kreeg. Toen zich deze gelegenheid voordeed, 
pakte ik die met beide handen aan. Zo kwam ik weer 
bij Adagium terecht. Bij een internationale overname 
komt nogal wat kijken. Gelukkig heeft Han Galema, 
onze adviseur van Adagium, veel ervaring met 
internationale overnames en is hij wat dat betreft 
door de wol geverfd,” licht Henk toe.

Een buitenlandse overname is complex
“De onderhandelingen waren best pittig. Want in het 
geval van een buitenlandse overname, heb je met 
een andere taal te maken. Juridisch Engels is toch 
net even wat anders en dan moet je bij een multina-
tional, die ervaren is met transacties, goed opletten. 
Het is voor een ondernemer daarom cruciaal dat hij 
goede adviseurs in de arm neemt bij zo’n proces. 
Zowel voor de onderhandelingen als op juridisch 
vlak. Adagium heeft ons hierin bijzonder goed 
ondersteund,” legt Henk uit.

Na de overname is het bedrijf gegroeid
“De overname heb ik pas aan iedereen bekend 
gemaakt toen de handtekening was gezet. Een 
overname is een gevoelig en complex proces, 
vandaar dat dit in eerste instantie binnenskamers 
is gebleven. Gelukkig kon iedereen blijven, er is 
niemand afgevloeid vanwege de overname. Dat 
hebben we destijds ook goed uitgelegd aan het 
personeel. Sindsdien is het bedrijf alleen maar 
gegroeid,” vertelt Henk.  

“In eerste instantie
had ik slechts één 
technische man in 
dienst en enkele 
oproepkrachten”

Ruim drie jaar geleden verkocht Henk 
Broeksteeg zijn bedrijf C&T Technics in 
Uden aan een multinational. Deze onder-
neming is gespecialiseerd in ontlakking, 
industriële reiniging en chemische 
oppervlaktebehandeling voor het lakken 
en coaten. Adagium heeft gedurende 
deze internationale bedrijfsovername 
het gehele verkoopproces ondersteund.
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“Weten welke rol iedereen
in het proces heeft is
van groot belang”
– Gerben Moerland en Martien Merks – Oliver IT

Oliver IT
Martien Merks en Gerben Moerland van Oliver IT uit ’s-Hertogenbosch 
hebben afgelopen jaar met Oliver IT een wisseling in partners doorge-
maakt. Adagium heeft dit proces begeleid. Martien heeft zich 
ingekocht, Gerben is partner gebleven.

Oliver IT levert bedrijfsvoordeel met IT 
oplossingen 
Oliver IT, opgericht in 2009, heeft een prominente rol 
ingenomen in de IT markt. De doelstelling van Oliver 
IT is om bij bedrijven voordelen te realiseren middels 
de inzet van slimme en innovatieve IT oplossingen, 
denkend vanuit de eindgebruiker. Redefining simpli-
city is de slogan, altijd op zoek naar verbetering of 
voordeel waarbij eenvoud het uitgangspunt is.

Van drie naar twee partners
Oliver IT is 10 jaar geleden opgericht door Gerben 
Moerland en Wim Martens. Wat interesseerde 
Martien Merks, voorheen executive bij Unit4 en 
Siemens, om bij Oliver IT aan boord te gaan?  
“Oliver IT is een mooi bedrijf waar goede en vakbe-
kwame mensen werken. Zelfs in deze snel veran-
derende wereld draaien de geleverde oplossingen 
vijf jaar en meer. Kortom een bedrijf met zeer goede 
basis voor verdere groei. Ik ben in 2017 gevraagd 
om in te stappen als partner, mede om het bedrijf 
naar een next level te brengen. Vervolgens besloot 
partner Wim dat hij wilde stoppen. Het proces van 
deelname is veranderd in een proces van aande-
lenoverdracht. Dus anders ingestoken dan dat we 
initieel voor ogen hadden.”

Vanaf dat moment is Oliver IT op zoek gegaan 
naar een gedegen partner om dit transitieproces te 
begeleiden.
“Vanuit het netwerk kwamen we met Adagium in 
gesprek. Zij konden ons goed uitleggen hoe zo’n 
proces verloopt en wat we daarin konden verwach-
ten. Er was een persoonlijke klik en de no-nonsens 
aanpak sprak ons aan.”
 
Het proces van overdracht
Alle aandelen van de twee huidige partners werden 
verkocht aan de twee nieuwe partners. Dus Gerben 
was in dit proces zowel verkoper als koper, wat een 
bijzondere dubbele positie was.
 
Gerben: “Ik heb dat als een lastige positie ervaren, 
al was ik me daar in het begin helemaal niet van 
bewust. De transactie was ons doel, dus daar had 
ik vooral de focus op liggen omdat dit over de 
voortzetting en de toekomst van het bedrijf ging. Ik 
zat daardoor meer in de kopersrol dan in de verko-
persrol. Ondanks die lastige positie ben ik heel blij 
met het resultaat. Ik heb het volste vertrouwen in de 
doorstart die we nu maken. Daar heeft Adagium een 
belangrijke rol in gespeeld.”
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Martien haakt hierop in en vertelt hoe het proces is 
verlopen: “Middels een Letter Of Intent hebben we 
de uitgangspunten van de transactie gedefinieerd, 
welke we vervolgens in uitvoering hebben omgezet. 
Hierin waren twee belangrijke stappen te nemen: het 
contractuele gedeelte en de financiering bij de bank. 
We hadden als voornemen om de overdracht binnen 
drie maanden rond te krijgen. Op één week na is ons 
dat ook gelukt.”
 
Het financieringsproces was spannend
Ieder proces van een bedrijfsoverdracht is anders en 
kent voor iedereen persoonlijke leerpunten en erva-
ringen. Hoe kijken jullie daar op terug en wat hebben 
jullie hiervan geleerd?
Martien steekt van wal: “Het is een hele specialisti-
sche markt. Dit soort trajecten kun je echt niet zelf 
doen en heb je de begeleiding van een deskundige 
partij nodig. Wat je op voorhand afgekaart denkt te 
hebben kan later ineens anders uitpakken, bijvoor-
beeld. Daarnaast vond ik het financieringsproces 
moeizaam verlopen. Voor de meeste banken werd 
niet direct duidelijk dat ons kapitaal niet alleen in 
mensen zit, maar ook in de inwikkelde producten. Zij 
vonden het moeilijk om daar een passende financie-
ringshoogte voor te bepalen. Gelukkig hebben we in 
ABN AMRO wel een bank gevonden.”

Gerben sluit hierop aan: “Inderdaad. De financierings-
vraag die wij met Oliver IT hadden lag niet direct in het 
straatje van de banken. Daarnaast is het voor mij een les 
geweest dat dergelijke processen raar kunnen lopen. In 
dat opzicht heb je echt structuur en begeleiding nodig. 
Een ervaren partij als Adagium is daarbij noodzakelijk.”
 
Toekomstplannen
Gerben: “Ik zie de toekomst van Oliver IT als zeer 
positief en succesvol. We hebben een mooie basis 
staan. We willen doorgroeien naar een middelgrote 
organisatie, ons team zal ook nog uitbreiden. Daarbij 
willen we ook de focus gaan leggen op het vermarkten 
van software componenten die wij ontwikkeld hebben 
voor bedrijven in de logistiek en service & onderhoud.”

Het advies aan andere ondernemers in zo’n proces
Martien antwoordt heel kordaat: “Neem vroegtijdig 
een partner zoals Adagium in de arm. Zij schatten het 
proces goed in en nemen dit met je door. Zij slaan de 
juiste piketpaaltjes, in plaats van op je eigen inschattin-
gen en verwachting aan de slag te gaan. Anders kun je 
voor uitdagende verrassingen komen te staan.”
“Inderdaad. Wanneer een externe partij zo’n proces 
voor je begeleidt dan kunnen zij ook voor je optreden op 
de momenten dat het spannend wordt. Dat geeft je heel 
veel rust,” sluit Gerben mooi af.  

“Oliver IT is 
een mooi bedrijf 

waar goede en 
vakbekwame 

mensen 
werken”

Gezamenlijk 
draagvlak voor het 
merk Adagium
Afgelopen jaar heeft Ad van Antwerpen Adagium 
aan de hand genomen bij het optimaliseren van 
hun merk-strategie en branding. Ad helpt, vanuit 
ADEKWAAD, bedrijven en organisaties om MERK-
waardig te worden. Hoe heeft hij dit gedaan?

Gezamenlijk draagvlak voor het merk Adagium
“Ik heb een marketingachtergrond in de retail. De laatste 
jaren richt ik me meer op MKB bedrijven. Dit zijn leuke 
bedrijven omdat ze vanuit een specialisme of een uniek 
product succesvol zijn geworden. Ik kijk naar het gedrag 
van zo’n merk en kom samen met de klant tot de kern 
over hoe zij zich kunnen onderscheiden in hun markt. 
We beantwoorden vragen als ‘Wie ben je?’ en ‘Waar 
sta je voor?’. Alle medewerkers van Adagium zijn bij dit 
traject nauw betrokken geweest. Dit versterkt het geza-
menlijk draagvlak voor het merk Adagium,” vertelt Ad.

Het merktraject van Adagium
“In drie sessies zijn we ingegaan op het gedachtegoed, 
de archetypes en de kernwaarden van Adagium. ‘Hoe 
denken we binnen Adagium?’ en ‘Waar denkt Adagium 
anders dan andere bedrijven?’. Adagium begrijpt, als 
echte bondgenoot, de ondernemer erg goed. Dat is 
bijzonder én onderscheidend. Echter voor de medewer-
kers van Adagium is dit maar heel normaal. Adagium is 
vanuit oprechte interesse betrokken bij zijn klanten en 
weet hoe emotie een grote rol speelt in een proces van 
bedrijfsoverdracht. Adagium neemt haar klanten mee 
aan de hand en leidt ze op de weg naar een goede en 
succesvolle overdracht voor alle betrokken partijen,” 
zegt Ad.

Een betere zichtbaarheid van Adagium
“Ik hoop dat Adagium meer bekend wordt om hun 
onderscheidende aanpak en dat de markt dit duidelij-
ker ziet. Verder zou ik het erg leuk vinden als de jonge 
generatie zich goed profileert en meer zichtbaar wordt 
vanuit Adagium,” licht Ad toe.  
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“Hoe meer je deelt, 
hoe meer je ervoor 
terug krijgt”
– Bart Kablau – KJ Business Software B.V.

Sinds begin 2015 heeft Bart Kablau
van KJ Software uit Veghel samen met 
zijn compagnon de keuze gemaakt om 
medewerkers mee te laten participeren 
in hun bedrijf. Nu, enkele jaren verder 
praten we opnieuw met Bart om te 
horen hoe dit voor hun en de mede-
werkers is uitgepakt.

We willen onze medewerkers op een positieve 
manier aan ons binden
KJ Software is een software bedrijf dat andere bedrij-
ven helpt bij het automatiseren van bedrijfsprocessen. 
Bart Kablau, medeoprichter van KJ Software, vertelt: 
“We zijn werkzaam in de IT branche en er wordt al 
jaren hard aan onze mensen getrokken. We zochten 
een oplossing voor hoe we onze medewerkers op 
een positieve manier aan ons bedrijf konden binden. 
We hebben gekeken naar opties van salarisverhoging 
en winstdeling. Maar deze opties passen geen van 
allen bij onze mentaliteit. Daarnaast zijn mijn compag-
non Peter en ik er allebei voorstander van om zo veel 
mogelijk verantwoordelijkheid te delen. Zo zijn we, 
onder begeleiding van Adagium, tot de constructie 

van personeelsparticipatie gekomen. Daarmee maken 
we onze medewerkers mede-ondernemers omdat 
zij aandelen hebben in ons bedrijf,” vertelt Bart. 
Personeelsparticipatie betekent dat je een bepaald 
aandeel van je onderneming beschikbaar stelt voor 
medewerkers. Via een aparte stichting kunnen zij 
dan aandelen of certificaten kopen, waarmee zij 
mede-eigenaar van de onderneming worden. Zij 
dragen mee in de risico’s en delen mee in de winst.
Bart gaat verder: “Ik kende Albert Dominicus van 
Adagium al vanuit mijn netwerk, dus ik wist dat hij 
ons hierbij kon helpen. We hebben snel en fijn met 
Adagium kunnen schakelen. Zij hebben ons alles 
uitgelegd over hoe het waarderen van een bedrijf 
nu in elkaar steekt.”

Hoe hebben jullie personeelsparticipatie 
ingezet?
“In de stichting, die wij zelf hebben opgericht, heb-
ben wij momenteel vijf van onze medewerkers als 
aandeelhouders. Wanneer we met KJ Software winst 
maken dan wordt er dividend uitgekeerd, naar rato 
van ieders aandeel in het bedrijf. Het voornaamste 
doel dat we hiermee hebben is om onze medewer-
kers veel vrijheid te geven, om ze te motiveren mee te 
ondernemen en hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Waarbij zij zelf keuzes maken en bedrijfsbesluiten 
nemen, zelf mensen aannemen of er afscheid van 
nemen, bijvoorbeeld,” vertelt Bart enthousiast.

Met tegengestelde belangen aan tafel
Bart vertelt hoe hij destijds de begeleiding van 
Adagium heeft ervaren en hoe het proces van het 
inzetten van de personeelsparticipatie voor hem 
verlopen is. “We hebben goede uitleg gekregen van 
Adagium. Wij zijn niet zakelijk en dat past wel bij 
de open en toegankelijke cultuur zoals we die bij 
Adagium hebben ervaren. Het is natuurlijk erg interes-
sant om te discussiëren over de waarde van je bedrijf. 
Ik vond het vreemd om te ervaren dat je samen iets 
gaat neerzetten, met je medewerkers, maar dat je op 
dát moment toch ook met tegengestelde belangen 
aan tafel zit met elkaar. Daarom zijn we gestart met 
één medewerker en hebben we dit later verder 
uitgerold naar andere medewerkers,” aldus Bart.

Het verschil met toen en nu “Hoe meer je 
deelt, hoe meer je er voor terug krijgt”
Bart: “Ik heb rust in mijn hoofd nu. Ik ben niet zo bang 
meer dat mijn mensen zomaar zullen vertrekken. En 
de participanten ondernemen ook écht mee.

Zij komen met ideeën en hebben een waardevolle in-
breng. Peter en ik ervaren vandaag de dag veel meer 
vrijheid. Sinds 2015 zijn we met zo’n 13 medewerkers 
gegroeid,” legt Bart uit.
Bart vult aan: “Peter en ik hebben hiermee een stukje 
van ons directeurschap opgegeven. Dat moet je wel 
durven. Maar wij hebben tot op heden écht ervaren 
dat hoe meer je durft te delen, des te meer je er voor 
terugkrijgt.”  

“We zijn werkzaam in 
de IT branche en 
er wordt al jaren 
hard aan onze 

mensen getrokken”

Bart Kablau
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“Infoplaza gaat met de 
overname van Buienalarm 
een zonnige toekomst 
tegemoet”
– Menno Bom en René Westening – Infoplaza B.V.

Infoplaza
In 2018 heeft Infoplaza na een intensief overnametraject de app 
Buienalarm over genomen. Adagium heeft Infoplaza bij dit traject 
begeleid. Samen stelden zij een gedurfde strategie op waardoor er 
een succesvol resultaat werd behaald. Infoplaza vormt een online 
platform waar alle informatie over weer, verkeer en openbaar vervoer 
samenkomt. Ze leveren overzichtelijke dashboards en persoonlijke 
adviezen aan bedrijven en overheden op het gebied van weer en 
smart mobility. In dit artikel vertellen Menno Bom en René Westening, 
directeuren en eigenaren Infoplaza, over deze overname en de
zonnige toekomst die zij tegemoet zien.

Complexe informatie eenvoudig presenteren
Menno Bom en René Westening richten in 2009 
samen Infoplaza op. “Eind jaren negentig zijn René 
en ik beide in het weer terecht gekomen. Samen met 
drie andere collega’s zijn we Infoplaza gestart. We 
richten ons daarbij op meerdere doelgroepen, waarbij 
voor iedere doelgroep de weersomstandigheden een 
andere invloed of impact hebben. Voor de zakelijke 
markt en overheden zoals ProRail en oliemaatschap-
pijen met boorplatformen hebben we een advise-
rende rol. We doen niet alleen weersverwachtingen, 
maar geven ook vervoers- en verkeersinformatie aan 
bedrijven en overheid. Met de apps Weerplaza en 
Buienalarm richten we ons op de consument, waarbij 
we de dagelijkse en uur-tot-uur weersvoorspellingen 
bieden,” vertelt Menno.
 
Adagium zette direct de juiste toon
Adagium komt in december 2017 in beeld bij 
Infoplaza op het moment dat een potentiële over-
name van Buienalarm actueel wordt. “Han Galema 
kende ik uit een andere periode, waarbij ik partici-
peerde in een onderneming met een online webshop 
in groente en fruit. Ik heb Han in december 2017 

gebeld omdat we ons afvroegen hoe we een dergelijk 
traject met Buienalarm het beste konden aanpakken,” 
vertelt Menno. “Direct in het begin van het traject is 
de toon gezet. We hebben dankzij Adagium de juiste 
tactiek bepaald om als winnaar uit de bus te komen. 
Er waren namelijk meerdere potentiële kopers in de 
race om Buienalarm over te nemen,” licht René toe.
 
Het verschil maken met de juiste tactiek
Infoplaza weet met een gedurfde aanpak de beste 
kaarten in de hand te spelen. “We hebben erop 
ingezet om het traject sneller te laten verlopen dan 
dat de verkopende partij eigenlijk had bepaald. Op 
het moment dat andere potentiële kopers nog aan 
het voorbereiden waren, waren wij al bij de volgende 
stap. Wij namen het voortouw en legden de bal bij 
Buienalarm. In onze ogen was dit de enige juiste 
tactiek omdat we met concurrenten te maken hadden 
die diepere zakken hadden dan wij,” vertelt Menno. 
“De doorslag voor Buienalarm was dat er bij ons 
ondernemers aan tafel zaten. Andere partijen hadden 
naar het schijnt moeite om alle handen op elkaar 
te krijgen, terwijl wij direct zelf bepaalden of we het 
deden of niet,” stelt René.
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Een goed verlopen overname
“We hadden intern geen ervaring in een dergelijk tra-
ject. In de basis heeft Adagium ons echt bij de hand 
genomen en uitgelegd wat de beste aanpak was. 
Waar moet je rekening mee houden? Wat moet er wel 
of niet in de contracten en stukken staan? Daarbij 
hebben we veel gespard en tijd gespendeerd over de 
tactiek om er succesvol uit te komen,” vertelt René. 
“Op 23 mei 2018 hebben we de handtekening gezet. 
De daadwerkelijke transitie van Buienalarm naar ons 
systeem is goed verlopen. Binnen twee weken waren 
we overgeschakeld zonder integratieproblemen. Het 
was wel bijzonder om vervolgens de droogste zomer 
van de eeuw in te gaan. Buienalarm draait natuurlijk 
om regen, ondanks de drie ontzettend droge maan-
den in de zomer van 2018 hebben we toch betere 
resultaten gedraaid dan verwacht,” aldus Menno.
 
Een prettige rolverdeling
“Dat is prettig met Adagium, we bepalen vooraf 
samen een tactiek maar kijken vervolgens per stap 
wat het beste is om te doen. Op sommige momenten 
pakt Adagium zelf het voortouw, op andere momen-
ten geven ze de keuze en de ruimte om als onder-
nemer iets naar je toe te trekken,” vertelt Menno. 
“Een duidelijk punt waar wij van geleerd hebben 
en waar Adagium haar toegevoegde waarde heeft 
getoond is met het rondkrijgen van de financiering. 

Puur om bij de cijfers de juiste kengetallen aan de 
bank te presenteren om maximaal kans te maken op 
een positieve beoordeling, daar waren wij niet mee 
bekend,” licht René toe.
 
Focus je tijdens een overname op kansen
“Het is belangrijk om je te focussen op de kansen 
tijdens een overnametraject. Zijn de voordelen die 
het jouw onderneming geeft groot genoeg? Zo’n 
overnameproces is namelijk een erg intensief traject, 
het kan je veel energie kosten. Wat het natuurlijk wel 
waard is, zolang het je voldoende potentieel oplevert. 
Het gevaar schuilt erin dat je je veel met juridische 
aspecten, en dus de downside, van het proces gaat 
bezig houden. Daar is de toegevoegde waarde van 
een partij als Adagium groot, omdat zij zich meer met 
die aspecten bezig houden. Zodoende hebben wij er 
het gehele proces een goed gevoel bij gehad,” vertelt 
Menno.
 
Een gevoel van trots overheerst
“De overname is intern goed ontvangen. We waren 
er in een vroeg stadium open over en merkten bij 
veel medewerkers een gevoel van trots. Het toe-
komstbeeld ziet er zonnig uit, hoewel Infoplaza liever 
regelmatig regen ziet,” vertelt René.  

Familiebedrijven Bedrijfsoverdrachten Waardebepalingen FinancieringBedrijfsovername: ieder bedrijf een goed vervolg
ker of een derde. In dat laatste geval 
moet er een geschikte kandidaat 
in beeld komen. Veel ondernemers 
bedenken pas laat wat ze willen en 
hoe de overname van het bedrijf eruit 
moet zien. Welke dingen moet elke 
ondernemer weten als het gaat om 
een bedrijfsovername?  

Overnames bege-
leiden is ons vak

Elke ondernemer krijgt er op een dag 
mee te maken: bedrijfsovername. Het 
bedrijf komt via de overname in han-
den van de kinderen, een medewer-

Lees meer online:

“Een overnameproces is erg intensief 
en kan je veel energie kosten. 

Wat het natuurlijk wel waard is, 
zolang het je voldoende 

potentieel oplevert”
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Rondetafelgesprek:
Banken aan het woord

Bij iedere bedrijfsoverdracht zijn meerdere partijen betrokken. Een speler 
die hierin altijd een rol heeft is de bank. We spreken tijdens een, door 
Adagium georganiseerd, rondetafelgesprek met ervaren bankiers van 
diverse banken. Boudewijn Smits (Rabobank), Henk Verzijl (ABN Amro), 
Alexander van Groenendael (ING) en Eric Weusten (Van Lanschot) 
schuiven aan bij een gesprek onder leiding van Han Galema. Centraal 
tijdens dit gesprek staan hun ervaringen en visie met betrekking tot 
bedrijfsoverdrachten.

Overdracht van het levens-
werk van een ondernemer
Het is interessant om het proces 
rondom bedrijfsoverdrachten 
eens vanuit de ogen van een 
bankier te bekijken. We vragen de 
bankiers naar hun kijk op bedrijfs-
overdrachten en het proces dat 
daarbij gemoeid is.
“De onderneming is vaak het 
levenswerk van een ondernemer. 
Het emotionele aspect voor 
ondernemers tijdens een bedrijfs-
overdracht is enorm. Je zag ook 
dat veel familiebedrijven tijdens 
de financiële crisis bewust heb-
ben gewacht met de overdracht 
naar hun kinderen. Omdat ze hun 
kinderen deze zware tijd wilden 
besparen.”
“Als bankiers streven wij altijd 
naar het beste voor onze klant. 
De beste deal hoeft hierin lang 
niet altijd de beste prijs te zijn. 
Tegelijkertijd willen wij ook 
onafhankelijkheid uitstralen. Je 
hebt namelijk bij een bedrijfsover-
dracht vaak te maken met twee 
kanten. De verkoper die met het 
vraagstuk bij ons aanklopt, maar 
ook de koper die zijn financiering 
rond probeert te krijgen. Om te 
voorkomen dat we teveel twee 
petten op hebben, adviseren we 
ook vaak om een onafhankelijke, 
ervaren specialist in te schakelen 
zoals Adagium.”
 
Hoe bepaal je de positie van 
de bank in de relatie met de 
klant?
In de regel heeft een ondernemer 
in aanvang van een bedrijfs-
overdracht meer vragen dan 
antwoorden, maar een onderne-
mer beschikt ook vaak over een 
duidelijke mening. Hoe dicht kun 

je als bank bij een ondernemer 
komen?
“In de aanloop naar een bedrijfs-
overdracht is het belangrijk om 
de juiste vragen te stellen. Vul 
hierbij vooral zelf de vragen niet 
in maar zet de ondernemer aan 
het denken. Hoe definieer je, als 
ondernemer, voor jezelf succes? 
Wil je de ondernemer zijn of 
alleen de aandeelhouder? Wat 
ga je na de verkoop doen? Wat 
vind je nu écht belangrijk? Het 
is belangrijk om de ondernemer 
mee te nemen naar een realis-
tische toekomst, een toekomst 
waar hij zich happy bij moet gaan 
voelen.”
“Wij benaderen dergelijke tra-
jecten en daarbij de gesprekken 
met ondernemers meer vanuit 
het non-financiële, eigenlijk 
psychologische vlak. Wat drijft 
een ondernemer? Waar komt hij 
vandaan? Wat heeft hij meege-
maakt? Als je met dit vak begint 
benader je alles in eerste instantie 
vanuit het financiële aspect, dat is 
de valkuil. Het financiële plaatje is 
een afgeleide van de wensen en 
het verhaal van de ondernemer.”
“Het gaat bij een bedrijfsover-
dracht altijd in de eerste plaats 
om de persoon. De relatie met 
de ondernemer is erg bepalend 
voor het type rol dat de bankier 

inneemt. Ziet de ondernemer 
je enkel als bankier of juist als 
volwaardig gesprekspartner? 
Daarbij zie je vaak dat er bij 
familiebedrijven sprake is van een 
meer persoonlijke aanpak, terwijl 
grotere bedrijven regelmatig 
werken op basis van een tender 
met een intermediair.”
 “Voor een ondernemer is een 
bedrijfsoverdracht de belangrijk-
ste transactie van zijn leven. Het 
is ontzettend belangrijk dat je een 
klik hebt met elkaar. Als deze klik 
niet aanwezig is, wordt het een 
lastig verhaal om de ondernemer 
op een succesvolle manier te 
begeleiden."
"Als bankiers zijn wij gepokt 
en gemazeld in het vak. We 
weten wanneer we snel moeten 
schakelen en de expertise van 
anderen moeten inzetten. Maar 
het mooiste is toch juist het hele 
voortraject, om een ondernemer 
te doorgronden en samen het 
ideaalplaatje in kaart te brengen.”
 
Het gesprek aangaan met de 
ondernemer
Op welk moment kan een 
ondernemer er nu, bij zo’n grote 
verandering, met de bank over 
praten. Wat gebeurt er nu, en 
hoe zou dit in de toekomst beter 
kunnen gaan?

“De beste deal hoeft 
lang niet altijd de 
beste prijs te zijn”
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brengen. Financieren is daardoor 
steeds meer van ondergeschikt 
belang geworden.”
“Het opbouwen van een vertrou-
wensrelatie met de ondernemer is 
echt van belang. Er wordt na-
tuurlijk tegenwoordig ook steeds 
makkelijker en op jongere leeftijd 
verkocht. Het is voor ons juist 
belangrijk dat het de ondernemer 
voor de wind gaat.”
 
De waarde van een 
onderneming
Hoe wordt de waarde van een 
onderneming bepaald vanuit het 
oogpunt van de bankiers?
“In de basis kijken we naar de 
financierbaarheid van een onder-
neming. Wat is de juiste waarde. 
De juiste koper is uiteindelijk 
degene die de waarde uit laat 
komen.”
“Het bepalen van de waarde 
van een onderneming blijft een 

lastige opgave. Je hebt te maken 
met zoveel aannames, je haalt 
namelijk de toekomstige winst-
verwachting naar voren. Hoe 
wordt je Ebitda bepaald? Het is 
cruciaal dat deze aannames ook 
goed getoetst worden. Daarnaast 
heb je natuurlijk ook met de 
verwachtingen van de onderne-
mer en overige partijen, zoals 
een accountant, te maken. De 
uiteindelijke waardebepaling kan 
natuurlijk ook anders uitpakken 
dan de verwachtingswaarden; 
je probeert als het ware de kerk in 
het midden te krijgen. Dan is een 
sterke vertrouwensrelatie belang-
rijk om dit geloofwaardig over te 
kunnen brengen.”
“Hoe onafhankelijk is de onder-
nemer van de onderneming? Op 
het moment dat de ondernemer 
onmisbaar is binnen de onder-
neming, dan maakt hij het bedrijf 
onverkoopbaar. Als bankier 

zijn wij zwaar betrokken bij het 
bewustwordingsproces. Weet als 
ondernemer waar je aan begint. 
Via een grote reeks vragen, door 
te prikkelen en de verwachtingen 
te managen, begeleiden we de 
ondernemer naar een succesvolle 
bedrijfsoverdracht.”
 
Specialisten in 
bedrijfsoverdrachten
Hoe kijken de bankiers aan tegen 
de ontwikkeling van zelfstandige 
kantoren, gespecialiseerd in 
bedrijfsoverdrachten?
“Het begeleiden van een be-
drijfsoverdracht is echt een vak. 
Vandaar dat wij altijd adviseren 
om een sterke, onafhankelijke 
adviseur in te schakelen. Onze 
relatie met de klant wordt er 
ook beter van zodra we een 
goede adviseur bij onze klant 
introduceren.”
“Je ziet duidelijk dat de 
ondernemers nu meer open 
staan voor advies van externe 
partijen ten opzichte van tien tot 
twintig jaar geleden. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met de 
groeiende mate van openheid 

in de wereld. Ook ondernemers 
van de ‘oude stempel’ groeien 
hierin mee en staan meer open 
voor samenwerken. Een goede 
ondernemer weet waar hij goed 
in is en wanneer hij een expert 
moet inschakelen, zeker bij iets 
omvangrijks als het overdragen 
van zijn onderneming.”

Ondernemers en 
bedrijfsoverdrachten
Hoe ligt de dynamiek, kijkend 
naar de ontwikkeling van de 
laatste vijf jaar? Zijn ondernemers 
nu al eerder met hun bedrijfsover-
dracht bezig?
“Het is opvallend dat het over 
het algemeen cyclisch is. Als het 
hoogconjunctuur is dan zie je dui-
delijk dat kopers en banken over 
elkaar heen vallen om te partici-
peren in een bedrijfsoverdracht. 
In de laagconjunctuur zie je dat er 
meer een afwachtende houding 
wordt aangenomen. In beide 
situaties zie je dat de realiteit uit 
het oog wordt verloren. In hoog-
conjunctuur zie je bijvoorbeeld 
langere aflosperiodes of soms 
zelfs een stukje niet aflossen van 

de financiering. Er zijn diverse 
ankerpunten die soms losgelaten 
worden.”
“Het is niet makkelijk om zomaar 
vanuit het niets een reputatie op 
te bouwen als corporate finance 
adviseur. Een dergelijke reputatie 
is wel degelijk belangrijk om voet 
aan de grond te krijgen binnen dit 
speelveld.”
“Een tendens die de laatste jaren 
steeds meer opvalt is het feit 
dat er vaker achteraf discussie 
ontstaat. Door bijvoorbeeld een 
overname die, op financieel vlak 
of qua reputatie, wat anders 
uitpakt dan verwacht.”  

“Het bepalen van de waarde 
van een onderneming blijft 

een lastige opgave”

“Een methode die ondernemers 
helpt is het toevoegen van kennis 
en bewustwording binnen het 
familiebedrijf. Door de kinderen 
een halfjaarlijkse cursus bedrijfs-
overdrachten, inclusief stage, 
aan te bieden kijken we of dat 
het kind klaar is om het bedrijf 
over te nemen van de ouders. 
Een cursus waar de ouders in 
de beginfase ook al bij worden 
betrokken. Dit levert in ieder 
geval twee dingen op, namelijk 
het inzicht voor de ondernemer of 
dat zijn nageslacht er klaar voor 
is en daarnaast wordt de relatie 
tussen de ondernemer en de 
bank verbeterd.”
“Vroeger waren banken voor-
namelijk bezig met financieren. 
Tegenwoordig draait het echt 
om verbinden. We verbinden 
en regelen voor onze klanten. 
Ondernemers bij elkaar brengen, 
proberen met elkaar in gesprek te 

Lees online verder

Het laatste interessante onderwerp dat wordt 

aangesneden is het toekomstbeeld van de 

bankiers op bedrijfsover-

drachten, familiebedrijven 

en Adagium. Lees online

het resterende deel van 

het interview.
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“Het is een vak om de juiste 
match te maken”
– Rudi Hooijer en Joop Koot - OOHA Media B.V. 

Wat in 2011 begon met één analoge
reclamemast aan de A30 om de zicht-
baarheid van hun eigen bedrijven te 
waarborgen, groeide vanaf 2014 uit
naar een landelijke speler op het gebied 
van digitale reclamemasten. Adagium 
ondersteunde OOHA Media in 2014 bij 
het vinden van de juiste investeerder om 
deze gewenste groei te kunnen maken.

Een uit nood geboren idee groeit uit tot 
nieuwe onderneming
Rudi Hooijer en Joop Koot zijn buurman onderne-
mers, beide ondernemingen zijn gelegen aan de 
A30. Een prachtige zichtlocatie. Tot er op een dag 
een geluidswal voor de deur wordt aangelegd. Zij 
besluiten samen een reclamemast te plaatsen. En 
zo ontstond er een nieuwe onderneming. Want met 
deze reclamemast kon advertentieruimte verhuurd 
worden en dat bleek al redelijk snel een succes. 
Rudi en Joop wilden ook graag grote landelijke 
adverteerders op hun reclamemast hebben. Maar 
dat bleek met één mast moeilijk te zijn. Landelijke 
adverteerders willen namelijk een landelijke dekking 
en zichtbaarheid. Zo ontstond het idee om uit te 
groeien naar meer reclamemasten.

Vertrouwen in de markt
Rudi Hooijer vertelt: “Wij zagen in het buitenland hoe 
de digitalisering van de reclamesector in opmars 
was. Reclamebudgetten werden steeds meer ingezet 
op digitaal, in plaats van analoog. Daaruit maakten 
wij op dat digitale reclamemasten écht de toekomst 
zijn. Zo’n vijf jaar geleden waren er nog niet veel 
digitale reclamemasten in Nederland. Duidelijk 
een kans waar wij graag op wilden inspringen. De 
investering van zo’n mast was echter enorm hoog. 
Daarom waren we op zoek naar een investeerder die 
samen met ons die groei durfde te maken.”

Het voelt als een compagnon op de 
achtergrond
“Wij kwamen met Adagium in contact en gaven 
hen de opdracht om een investeerder te vinden. Wij 
waren ons er wel van bewust dat dit geen makkelijke 
klus zou zijn, want we hadden op dat moment 
vooral plannen maar nog geen bewezen resultaten,” 
vertelt Rudi. “Binnen een jaar bracht Adagium ons in 
contact met een potentiële investeerder. Er ontstond 
bijna een unieke situatie. Vanaf gesprek één was er 
een klik en hadden we er een goed gevoel bij. Wij 
dachten op dezelfde manier. Het paste gewoon! Hij 
is vandaag de dag nog altijd bij ons bedrijf betrok-
ken, vooral als sparringpartner. Alle keuzes die wij 
maken, daar staat hij achter. Het voelt eigenlijk als 
een compagnon op de achtergrond. Een perfecte 
match kun je wel zeggen!” vertelt Rudi enthousiast.

De klik was direct aanwezig
“Wij kijken er met een heel goed gevoel op terug. 
Vanaf moment één dat we met deze investeerder 
aan tafel zaten was de klik daar. Het zijn ook alleen 
maar leuke gesprekken geweest, heel gemoedelijk en 
eigen. Dat staat me nog het meeste bij,” vertelt Rudi.
“Ik heb van dit traject geleerd dat dit iets is wat je 
niet zelf kunt doen. Het is gewoon een vak om de 
juiste mensen aan te trekken en om de juiste match 
te maken. Vooral ook hoe Adagium zulke processen 

begeleidt en precies weet hoe met situaties om te 
gaan. Hoe betrokken partijen in zo’n proces worden 
benaderd en hoe zij worden beloond. Allemaal 
onderwerpen waar je onafhankelijk in moet kunnen 
blijven staan. Wij zijn wat dat betreft heel blij met de 
ondersteuning die Adagium destijds geboden heeft,” 
besluit Rudi.

Groei naar acht reclamemasten
Rudi steekt van wal: “Momenteel hebben we op 
zeven locaties in Nederland digitale reclamemasten 
staan. De achtste locatie staat voor oktober dit jaar 
in de planning. Wij hebben er bewust voor gekozen 
om onze reclamemasten te voorzien van premium 
kwaliteit schermen. Omdat we graag de top van de 
markt willen bedienen. Inmiddels zijn wij de tweede 
grootste partij in Nederland die dit soort reclame-
ruimtes aanbiedt.”

Het toekomstbeeld van OOHA Media
“Wij willen doorgroeien naar zo’n 10 à 12 masten. 
Met dat aantal kunnen we namelijk onze adverteer-
ders een goede landelijke dekking bieden. En met 
deze hoeveelheid reclamemasten lopen we niet te 
veel risico’s of we de schermen wel gevuld krijgen. 
Dat zou ons te veel afhankelijk maken van de vraag 
van adverteerders. Het is niet onze intentie om de 
grootste te worden, maar we willen zeker bij de 
belangrijkste en beste aanbieders van Nederland 
horen. Dat doen we nu al, maar dat kunnen we nog 
optimaliseren,” vertelt Rudi.  

“Inmiddels zijn wij 
de tweede grootste 
partij in Nederland 
die digitale reclame 
ruimtes aanbiedt”

v.l.n.r. Rudi Hooijer / Joop Koot
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“We plukken nu de 
vruchten van onze 
overname van 
5 jaar geleden”
– Marco van Gerwen – Van Gerwen Groep B.V.

In 2014 kwam Adagium in contact met 
Marco van Gerwen van Van Gerwen 
Groep B.V. uit Zeeland om de overname 
van Jansen Taxi uit Nuenen te begeleiden. 
Van Gerwen Groep biedt een breed pak-
ket aan dienstverlening en producten op 
het gebied van vervoer. Denk hierbij aan 
taxivervoer, een verkeersschool, beroeps-
opleidingen en voertuigenverhuur.

Vijf jaar na de overname. Hoe gaat het nu 
met Van Gerwen Groep?
Marco: “Het gaat goed, we hebben onze onderne-
ming verder uitgebouwd en plukken daar vandaag 
de dag de vruchten van. De doorstart van Jansen 
Taxi is niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar dat 
hebben we toch tot een succes kunnen maken. We 
hebben de afgelopen jaren de vestigingen van onze 
taxiservice in Best, Oirschot en Nuenen allemaal 
verplaatst naar één locatie in Eindhoven.”
“De vervoersector heeft het zwaar gehad door de 
crisis. Er zijn veel taxibedrijven noodgedwongen 
moeten stoppen. Daar hebben wij profijt van gehad. 

Gelukkig is het tij weer gekeerd. De zakelijke 
aanvragen zitten in een stijgende lijn en ook de 
particuliere aanvragen beginnen weer op gang te 
komen. We merken dat Eindhoven een belangrijke 
hotspot is,” gaat Marco door.

Een sterkere positie
“Qua uitbreiding in de regio zijn we wel een beetje 
klaar. De focus ligt nu vooral op het groeien door 
samenwerking, door contracten met het bedrijfsle-
ven en door het binnen halen van Europese aanbe-
stedingen. Oftewel, we gaan meer werk verrichten 
in diezelfde regio. We boren nieuwe markten aan,” 
stelt Marco.
“Door onze omvang is onze positie sterker nu, 
dat maakt het makkelijker om nieuw werk erbij 
te krijgen omdat we sterk kunnen concurreren. 
We hebben de voertuigen staan en we hebben 
de mensen in dienst, daardoor kunnen we vaak 
een scherpere prijs afgeven. Wij kunnen namelijk 
makkelijker ritten in dezelfde regio combineren.”
De overname van Taxi Jansen, waar Adagium 
ons in heeft begeleid, is hierin cruciaal geweest. 
Hierdoor zijn we uitgegroeid tot de grootste partij 
van Eindhoven. Dat heeft onze positionering erg 
sterk gemaakt. We kunnen nu namelijk een betere 

kwaliteit en een bredere dienstverlening bieden. 
Daardoor kunnen we veel beter aan de vraag in de 
markt voldoen,” sluit Marco af.

Een neutrale en onpartijdige partner
Marco: “Het persoonlijke contact is echt een kracht 
van Adagium en de eigenschap om met ieders 
belangen rekening te houden. Zelfs de verkopende 
partij voelde zich zo vertrouwd met Adagium dat 
we volledig gelijkwaardig met elkaar aan tafel zaten. 
Adagium werd gezien als de neutrale en onpartijdi-
ge partner. Ondanks dat ik Adagium had ingehuurd, 
voelden zij ook voor de verkopende partij als een 
vertrouwenspartner.”

Leg zaken vooraf goed vast
“Dat traject is erg leerzaam geweest. Ik had al er-
varing met kleinere overnames, dat verliep anders. 
Zeg maar, eenvoudiger. Daar stond alles bij wijze 
van spreken op één A4tje. Dat was bij dit traject wel 
anders. Ik ben er uiteindelijk blij mee dat alle zaken 
goed omschreven zijn. Zo ondervind je achteraf 
geen vervelende gevolgen, als iets anders uitpakt 
dan verwacht,” vertelt Marco.

“Ik heb van dit traject dus geleerd dat het belangrijk 
is om zaken vooraf goed vast te leggen. Je gaat er 
vanuit dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar 
als iets goed is vastgelegd dan voelt dat toch wel 
prettiger,” aldus Marco.

De toekomst van Van Gerwen Groep
“Ik denk dat we nog eens kunnen verdubbelen. Die 
kansen liggen er namelijk nog steeds. Hoe groter je 
onderneming wordt, hoe makkelijker het is om op te 
schalen. Wij kunnen steeds beter aan kwaliteitseisen 
en verwachtingen van grote partijen voldoen. Als 
dat fundament staat, dan kan het bedrijf daarop 
doorbouwen,“ stelt Marco.  

“De vervoersector 
heeft het zwaar 

gehad door 
de crisis”

Marco van Gerwen
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Adagium en Stichting 
Vrienden van Bambanani
Het contact tussen Adagium en 
Ed Rakhorst is ontstaan als buren. 
Het kantoor van zijn reclame-
bureau David lag naast dat van 
Adagium. “Albert en ik kunnen 
heel goed koffie drinken, verhalen 
vertellen en acteren op elkaars 
verhalen. Albert was in 2017 
bezig met zijn boek over Veghelse 
familiebedrijven en stelde voor om 
de opbrengst van het boek aan 
de Vrienden van Bambanani te 
schenken. Een erg mooi gebaar 
uiteraard en vervolgens heb ik bij 
de boekpresentatie het verhaal 
van Bambanani verteld,” zegt Ed. 

Adagium is verbonden aan Stichting Vrienden van Bambanani, 
dat in oud Afrikaans ‘samenwerken’ betekent. De Vrienden van 
Bambanani zetten zich al sinds 2005 in voor de jongste generatie 
in Zuid-Afrika. Op dit moment ondersteunen de Vrienden van 
Bambanani 84 scholen waarvan er in 2020 maar liefst 63 duurzaam 
zelfredzaam zullen zijn. De wegen van Adagium en Ed Rakhorst, 
project- en investeringsmanager van de stichting, zijn door de jaren 
heen duidelijk aan elkaar verbonden.  

“Los daarvan vind ik in Albert een 
goede gesprekspartner waarbij ik 
graag mijn ideeën tegen het licht 
houd. Hij fungeert als kritische 
raadgever om mijn plannen verder 
aan te scherpen. Tegelijkertijd 
ontstond er bij Adagium het idee 
om hun MVO gedachte te kop-
pelen aan Stichting Bambanani,” 
vertelt Ed.

Een opvallende herinnering 
aan Adagium
“In de zomer van 2018 besprak 
ik mijn idee om een container 
Zuid-Afrikaanse Bambanani wijn in 
te kopen en te verkopen voor het 
goede doel. In het kader van onze 
funding. Het kenmerkt Adagium 
dat zij direct met het idee kwamen 
om mij tijdens een van hun net-
werkevents een podium te geven. 
Adagium schonk vervolgens aan 
alle relaties een fles wijn. Dat 
denken, koppelen en schakelen 
is een ware kracht van Adagium. 
Als een echte verbindende factor 
vormen zij een goed voorbeeld 
voor velen,” vertelt Ed.

Een reis die een onuitwisbare 
indruk maakte
Met zijn bureau David heeft Ed 
Rakhorst zijn strepen verdiend 
in de reclamewereld. “In 2006 
raakte ik betrokken bij Stichting 
Bambanani om een logo en 

communicatie te ontwikkelen. Ik 
besloot om in de herfstvakantie 
van 2006 mee te gaan naar 
Phalaborwa in Zuid-Afrika. Een 
reis die een onvergetelijke indruk 
op mij maakte,” vertelt Ed.

Laten we gewoon een start 
maken
Voor Ed was het duidelijk dat 
hij een positieve bijdrage wilde 
leveren, zeker toen het bestuur van 
Stichting Bambanani hem vroeg 
om bestuurslid te worden. “De ar-
moede was ongelofelijk. Eén op de 
drie kinderen stierf aan HIV aids. 
Kinderen liepen op blote voeten, er 
was zware ondervoeding,” vertelt 
Ed. “De gedachte was, als we nu 
eens € 50.000,- per jaar bij elkaar 
halen, dan kunnen we een start 
maken. Zo hebben we voed-
selprogramma’s samengesteld 
waardoor er, elke dag weer, een 
uitgebalanceerde maaltijd wordt 
aangeboden en we, dankzij een 
kunstmatige vitamine en mineralen 
ontbijt, ondervoeding succesvol 
wordt tegengegaan,” vertelt Ed.

Hoe maken we nu écht een 
verschil?
In mei 2008 kwam de positie 
van voorzitter van de Stichting 
Bambanani vrij. “Ik ben tot februari 
2016 voorzitter van de stichting 
geweest. In 2015 was ik al enkele 

“Stichting Vrienden van 
Bambanani en Adagium sterk 
met elkaar verbonden” 
– Ed Rakhorst – Stichting Vrienden van Bambanani

“Adagium fungeert als 
kritische raadgever om 

mijn plannen verder aan 
te scherpen”
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Ga op zakelijke expeditie 
naar Zuid-Afrika

Zou jij als ondernemer willen zien 

wat Bambanani in Zuid-Afrika 

doet? Misschien is dan één van 

deze ondernemersreizen interes-

sant voor je. South Africa Travel 

organiseert zakelijke expedities 

voor zakelijke vrijheidsstrijders. 

Meer ruimte voor nieuwe ideeën! 

Kijk voor meer informatie op 

www.south-africa-travel.nl

keren vaker naar Afrika geweest 
en kreeg ik het idee om een 
strategisch plan te schrijven voor 
Stichting Bambanani. Waar staat 
de stichting in 2020? Waar gaan 
we écht het verschil mee maken? 
Dat is niet met enkel die € 50.000,- 
per jaar ophalen, maar juist ook 
door mensen zelf de hengels te 
geven om mee te vissen én om 
ook een ‘fallback scenario’ aan te 
bieden zodra ze niet zelfredzaam 
blijken te zijn of letterlijk last 
hebben van een terugval,” legt 
Ed uit.

Bijdragen aan een zelfredza-
me bevolking
In dit plan hebben de Vrienden 
van Bambanani voor ogen om 
75% van de scholen zelfredzaam 
te maken. “Op het moment dat 
ik het plan schreef waren er 84 
scholen. Het doel is om in 2020 63 
duurzaam zelfredzame scholen te 
hebben. Hierdoor komt de verant-
woordelijkheid ook bij de lokale 
community zelf te liggen,” vertelt 
Ed. “Waar we vroeger één school 

per jaar bouwden, maken we er nu 
vier tot vijf per jaar. 
Juist in die eerste kwetsbare 
levensjaren van kinderen is het 
belang van goede voeding, 
opvang en veiligheid ontzettend 
belangrijk.”

Gewoon door blijven gaan
“Mijn focus ligt nu op het op-
schroeven van de funding. Dat 
doe ik door het verhaal te vertellen. 
Inmiddels ben ik 44x in Zuid-Afrika 
geweest. Mijn doel is om het 
vijfjaren plan van Bambanani tot 
2020 te volbrengen. Ik verwacht 
dat ik steeds meer als klankbord 
en coach zal fungeren, los van 
mijn inzet in Afrika en het werven 
van donateurs, wat door zal blijven 
gaan,” vertelt Ed.   

“Het doel is om in 2020 
63 duurzaam zelfredzame 

scholen te hebben”

Familiebedrijven Bedrijfsoverdrachten Waardebepalingen FinancieringBedrijfsfinanciering die bij uw onderneming past
financiële middelen nodig om het 
bedrijf te laten draaien. De financiering 
van uw onderneming is dan ook een 
belangrijke motor om uw huidige en 
toekomstige doelen te verwezenlijken. 
Bedrijfsfinanciering is daarom een 
dagelijks punt van aandacht voor de 
meeste ondernemers.

Financiering vormt 
een belangrijke motor 
voor uw onderneming
 
Zowel tijdens de start, groei en 
voortzetting van een bedrijf zijn er 

Lees meer online:
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Een goedlopende en zelfred-
zame lunchzaak
“Het doel was om een goedlopen-
de lunchzaak neer te zetten waarbij 
het een leuke bijkomstigheid is 
dat je bediend wordt door mensen 
met een beperking,” vertelt Thijs. 
Brownies&downieS is niet als 
zorgconcept in de markt gezet. 
“In de zomer van 2010 is het idee 

ontstaan om een horeca dag zaak 
te beginnen in Veghel met deze 
fantastische doelgroep. Ik wilde 
een lunchzaak neerzetten die zelf-
redzaam is. Een wezenlijk verschil 
met andere concepten waar vaak 
hele fijne werkplekken worden 
gecreëerd, maar niet vanuit een 
commercieel oogpunt. Wij willen 
op een A-locatie zitten, een inhou-
delijk sterke menukaart bieden en 
concurreren met de gevestigde, 
lokale horeca,” vertelt Thijs.
 
Het ontstaan van een
zakelijke vriendschap
In januari 2012 heeft 
Brownies&downieS een tweede 
locatie geopend in Sint-Oedenrode. 
“Het liep goed en er ontstond 
organisch een franchiseformule. 
Dat betekende in 2013 een verdere 
groei naar negen locaties. Dit ging 
eigenlijk té hard. In deze jaren ben 
ik actief met Albert Dominicus van 
Adagium in contact gekomen,” 
vertelt Thijs. “Het was vooral een 
menselijke klik die we hadden. We 
dronken regelmatig een kop koffie 
en Albert heeft mij, als de jonge 
ondernemer die ik was, destijds 
advies gegeven om ook eens ver-
der te denken dan alleen morgen. 
Dat heeft mij als mens gevormd en 
daardoor is er een zakelijke vriend-
schap ontstaan,” licht Thijs toe.
 
Een opvallende herinnering 
aan Adagium
“In de jaren dat ik actief contact 
had met Adagium werkte de 
dochter van Albert, destijds 15, in 
onze lunchzaak in Veghel. Op een 
avond was het ontzettend druk en 
had ik haar tot 1.00 uur laten wer-
ken. Hoewel Albert en ik zakelijke 
vrienden zijn, kwam die avond de 

vader in Albert naar boven en kreeg 
ik het te horen. Volkomen terecht 
overigens! Het is mooi om te zien 
hoe Albert eenvoudig schakelt en 
de juiste pet opzet, precies waar de 
situatie op dat moment om vraagt. 
Voor mij was dat overigens een 
leermomentje als jonge onderne-
mer,” vertelt Thijs.
 
Advies in strategische keuzes
Brownies&downieS maakte een 
enorme groei door. “In 2014 
groeiden we weliswaar hard, maar 
verkeerden we toch in zwaar weer. 
Adagium adviseerde ons dat we 
een ervaren ondernemer aan boord 
moesten halen. Iemand die ons 
dagelijks kon coachen. Ik kwam 
in contact met Maarten Halma die 
graag een vestiging wilde openen 
in Wijchen. We hadden een enorme 
klik en Maarten is vervolgens 
als compagnon in de formule 
gestapt. Albert heeft namens 
Adagium dit traject begeleid. 
Adagium adviseert met name in 
strategische keuzes en houdt zich 
niet bezig met de inhoudelijke 
formule en koers. Daarmee levert 
Adagium een toegevoegde waarde 
doordat zij als onafhankelijke 
partij zonder belangen en emoties 
adviseert,” vertelt Thijs. In 2015 
heeft Brownies&downieS verder 
gebouwd aan de franchiseformule. 
“Sinds 2016 en 2017 staat het als 
een huis en hebben we de groei 
gerealiseerd die we nodig hadden,” 
vult Thijs aan.
 
De perfecte aanvulling
Op dit moment heeft 
Brownies&downieS 53 locaties, 51 
in Nederland, 1 in België en 1 in 
Zuid-Afrika. “De verwachting is dat 
we in 2019 nog 10 tot 12 vesti-

gingen extra zullen openen. Sinds 
1,5 jaar is Abel Slippens ook mede 
eigenaar geworden van de formule. 
Los van de kennis en ervaring die 
hij meebrengt, hebben we nu drie 
verschillende eigenaren. We zijn 
alle drie van een andere generatie 
en als ondernemer erg verschillend 
maar we hebben allemaal een ho-
reca hart. We vullen elkaar daarmee 
perfect aan en het geeft rust dat we 
nu door de groeipijnen heen zijn,” 
vertelt Thijs.
 
Een echte 
ondernemerscultuur
“In het hele adviestraject ben 
ik Adagium dankbaar voor hun 
persoonlijke advies. Adagium is 
altijd al verbonden geweest met 
Brownies&downieS. Dat vind ik 
ook het mooie aan MKB Veghel. 
De betrokkenheid, en daarmee de 
hele ondernemerscultuur in Veghel, 
stimuleert elkaar. Dat is voor mij 
persoonlijk ook een doel voor de 
toekomst, om over tien jaar als 
ervaren ondernemer de nieuwe 
generatie te kunnen begeleiden,” 
vertelt Thijs.  

“Onafhankelijk advies 
versterkt onze 
franchiseformule”
– Thijs Swinkels – Brownies&downieS

Brownies&downieS is een bijzondere en bekende 
formule. Het concept is opgericht in 2010 en bleek 
al snel een schot in de roos. Brownies&downieS
biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een zinvolle dagbesteding in de horeca. “Adagium 
heeft als zakelijke vriend een waardevolle bijdrage 
geleverd aan het succes van onze groei en 
ontwikkeling,” vertelt Thijs Swinkels, oprichter 
Brownies&downieS. 

“Ik wilde een 
lunchzaak 
neerzetten 
die uniek is”
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“De continuïteit 
van het familiebedrijf
is gewaarborgd”
– Marian Wagemakers – Dalco Food B.V.

Dalco Food
Dalco Food B.V., specialist in vlees en vleesvervangers, is een joint 
venture aangegaan met het Engelse Hilton Food. Het Osse familie-
bedrijf en de vers vlees producent c.q. verpakker uit Huntingdon, 
zagen een grote toegevoegde waarde in deze samenwerking. 
Adagium heeft dit traject van begin tot eind begeleid. We spreken
met Marian Wagemakers, algemeen directeur Dalco Food, over de 
aandelenovername.

Een sterk familiebedrijf
Vleesproducent Dalco Food produceert wekelijks 
een kleine 300 ton aan voedsel. Driekwart hiervan 
is vegetarisch welke zij onder andere aan Subway, 
Quorn en Valess leveren. “Mijn vader, Gerard 
Wagemakers, heeft in 1975 Dalco Food opgericht 
in Oss. Zelf werk ik vanaf 2010 binnen het bedrijf 
en bekleed ik sinds januari 2013 de functie van 
algemeen directeur. Ik richt mij op de algemene 
bedrijfsvoering. Daarnaast ligt mijn focus op het 
bepalen van de strategie, commercie en kwaliteits-
management. Op dit moment hebben we in totaal 
120 mensen,” vertelt Marian.  
 
De toekomst van Dalco Food voortzetten
“We hebben een tweede vestiging, een vegetarische 
fabriek, in Oosterhout geopend. Han Galema werd, 
vanwege zijn achtergrond als directeur in de voe-
dingsmiddelenindustrie, getipt om onze Raad van 
Advies mee op te zetten. Zo is in 2017 het contact 
met Adagium ontstaan,” vertelt Marian. “Vervolgens 
ben ik gaan kijken naar de marktontwikkelingen, 
onze positie daarbinnen en naar onze toekomst. We 
zijn een relatief klein bedrijf in een kapitaalintensieve 
business. Dan is het wel zo prettig als je een sterke 
partner naast je hebt staan. De vraag naar vegeta-
rische producten groeit snel, maar de concurrentie 

is groot. Daarnaast speelde voor mij ook een rol dat 
er binnen mijn eigen gezin geen opvolger is. Het 
veiligstellen van de toekomst van ons bedrijf was 
voor mij van groot belang. In 2017 kwam er een kans 
op ons pad waarmee ik mogelijkheden zag om de 
kwaliteit en het vervolg van Dalco voort te zetten.”
 
De tijd genomen om elkaar te leren kennen
Hilton Food zet, als een van de grote producenten 
en verpakkers van vers vlees in Europa en Australië, 
in op een flinke groei op de vegetarische markt.
 “We zijn in 2017 koffie gaan drinken. De interesse 
was wederzijds. We bijten elkaar namelijk niet, 
passen qua bedrijfscultuur goed bij elkaar en we 
vullen elkaar goed aan. Vanaf dat moment hebben 
we ruim de tijd genomen om elkaar beter te leren 
kennen en om een vertrouwensband op te bouwen. 
We hebben uitgebreid gesproken over hoe we zaken 
vorm wilden geven. Het draaide bij mij om één ding 
en dat was de continuïteit van de onderneming 
waarborgen. Uiteindelijk hebben we de joint venture 
op 31 januari 2019 afgerond.”

We zien dat we elkaar versterken
“Het uitgangspunt bij deze joint venture is dat we 
er zeker van zijn dat Hilton Food geen concurrent 
van onze eigen klanten is. Ik vind het namelijk erg 
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“Ik ben geen type van ‘wind zaaien 
om op storm te oogsten.’ 

Ik zaai liever tulpenbollen 
waar ik dan later in de lente 

van kan genieten”

Creatie Maakt Alles

Adagium werkt sinds 2017 samen met Creatie Maakt 
Alles, het marketingbureau voor effectieve  MKB-
marketing. “Wij vormen de deeltijd marketing-afdeling
voor Adagium en zetten onze expertise in om Adagium 
beter zichtbaar te maken naar de buitenwereld,” vertelt 
Hanneke Pepers van Creatie Maakt Alles. Hanneke is 
samen met Jochem Palubski en Ana-Maria Marin
onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
dit jubileumnummer van Ons Adagium.  

Het verbinden van mensen
“De wijze waarop we al op meerdere manieren ons net-
werk hebben kunnen delen, tekent onze samenwerking 
en onze gedeelde visie op ondernemerschap. Zo zijn we 
via Roland Simons van Altavilla met Adagium in contact 
gekomen, heeft Albert Dominicus ons weer aanbevolen 
bij Oliver IT en werken we nauw samen met huidige 

partners zoals MarketEagle en Drukkerij Bek. Andersom 
heb ik Adagium ook met waardevolle ondernemers in 
contact kunnen brengen,” vertelt Hanneke. “Altijd de 
mogelijkheid zien om mensen met elkaar te verbinden 
zodat er toegevoegde waarde ontstaat.”

Het creëren van content
“Adagium heeft prachtige verhalen die gedeeld mogen 
worden. Wij schrijven deze verhalen en delen ze via de 
website en social media. Zo laten we zien wie de gezichten 
achter Adagium zijn, hoe en met wie zij werken en waar
zij als onderneming voor staan. Het doel is om de per-
soonlijkheid en waarden van Adagium op een consistente 
manier over te brengen,” vertelt Hanneke. “We verzamelen 
interessante content, interviewen mensen en schrijven 
vervolgens de artikelen,” vult Jochem aan. 

Adagium is een mensen-bedrijf
“Met de interviews die we voor dit magazine hebben 
mogen voeren zijn we nog meer tot inzicht gekomen 
wat voor mensen-bedrijf Adagium is,” vertelt Jochem. 
“Klopt. Het is mooi om te zien hoe kleine herinneringen 
een blijvende impact hebben op mensen. Dat die 
dus belangrijker zijn dan de grootte van een deal of een 
gewonnen prijs. We zijn trots om met zo’n team 
te mogen werken,” sluit Hanneke af.  

“De kracht 
van het 
netwerk”

belangrijk om onze klanten hierin te beschermen 
en de huidige relatie zoveel mogelijk te behouden. 
Hilton Food was op zoek naar kennis en kunde in de 
vegetarische markt. We kunnen elkaar hier mooi in 
versterken,” vertelt Marian.
 
Een complex onderhandelingstraject
“Adagium heeft ons geholpen met de contracten 
en de invulling van de nieuwe rolverdeling. Han 
kent onze markt en weet hoe het er in een food-
bedrijf aan toe gaat. Dat kwam goed van pas en 
vond ik ook belangrijk. Het draait voor mij namelijk 
niet alleen om de rekensommen, het gevoel moet 
goed zijn. De emotionele componenten zijn, net 
als de rationele momenten, van belang. Ik wil echt 
een relatie aangaan in een samenwerking,” vertelt 
Marian. “Waar je tegenaan loopt, wanneer je met 
een Engelse partij in onderhandeling bent, is dat 
veel dingen anders zijn dan hier in Nederland. Een 
directie steekt daar anders in elkaar bijvoorbeeld. 
Dat wist ik niet. Maar ook dat we te maken kregen 
met Autoriteit Consument & Markt, een onafhan-
kelijke publieke toezichthouder. Dit vroeg extra 
aandacht en tijd om met onze advocaten goed 
door te nemen. Dat is ook goed, want we verkoch-
ten tenslotte toch 50% van onze aandelen,” vult 
Marian aan.

Een goede rolverdeling met Adagium
“We hadden een goede rolverdeling en zijn samen 
goed opgetrokken tijdens het proces. Adagium kon 
soms hard zijn op het zakelijke, waardoor ik zacht 
kon zijn met het oog op het behoud van de relatie 
voor de toekomstige samenwerking. Ik merkte dat 
een aandelenovername voor mij geen dagelijkse 
kost was. Je ziet dat er een duidelijk verschil zit 
tussen een zakelijke en relationele kant, daar had ik 
vooraf niet over nagedacht. Dan is het fijn dat je een 
ervaren adviseur naast je hebt. Adagium heeft me 
de ruimte gegeven om mijn eigen mening te blijven 
vormen en om mijn verantwoordelijkheid te nemen 
waar wenselijk. Ik ben heel tevreden over hoe het is 
verlopen,” vertelt Marian.
 
Verder op de eerder ingezette koers
Hilton Food heeft 50% van de aandelen overgeno-
men en Marian blijft aan als algemeen directeur. “Ik 
sta 100% achter de keuzes die we hebben gemaakt. 
Hierin is het voortraject erg belangrijk geweest, 
waarin we echt de tijd hebben genomen. Ik wilde 
continuïteit op de lange termijn voor het bedrijf 
realiseren en ook zelf een bijdrage in de vormgeving 
hiervan behouden. Dit zie ik dan ook als een positieve 
bevestiging van de keuzes die we hebben gemaakt. 
We gaan namelijk door op de koers die we al eerder 
hebben ingezet,” vertelt Marian.  

DEAL – Dalco Food B.V.

v.l.n.r. Jochem Palubski / Hanneke Pepers
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Kanters 
Special
Products
Kanters Special Products is een onderneming gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, produceren en distribueren van diergezondheidsproducten 
voor de intensieve veehouderij. De huidige directeur Rogier van Sambeek 
schakelde Adagium in voor begeleiding bij de aandelenoverdracht en 
de verkoop van het onroerend goed. We spreken met Rogier over deze 
intensieve periode en hoe het hem vandaag de dag vergaat.

Innovatieve producten in de veehouderij
Rogier: “Ik heb agrarische bedrijfskunde gestudeerd, 
met de richting marketing. Ik heb bij een marketing-
bureau gewerkt en ben nog vertegenwoordiger 
geweest in de Tuinbouw. In 2002 ben ik door 
oprichter Ad Kanters gevraagd om een sales functie 
binnen zijn bedrijf te vervullen. Het innovatieve en 
het internationale karakter van het bedrijf sprak me 
aan. Inmiddels zijn we in meer dan 60 landen actief. 
Daar heb ik een flinke bijdrage aan geleverd.”
 
Het verbeteren van diergezondheid
“Wij maken voedingssupplementen voor de 
veehouderij voor koeien, kippen en varkens.
We ondersteunen de diergezondheid door onder 
andere het antibioticagebruik terug te dringen. 
Dat doen we door onze voedingssupplementen 
in het water te integreren. Zieke dieren hebben 
een verminderde eetlust, maar drinken namelijk
nog wel. Zo krijgen dieren de juiste voedingstoffen 
binnen en help je ze er sneller bovenop of voorkomen 
we dat ze ziek worden. Het zorgt er voor dat hun 
weerstand, darmgezondheid en vertering verbetert,” 
legt Rogier uit.

Van medewerker naar algemeen directeur
Oprichter Ad Kanters was in 2009 al aan het naden-
ken over zijn pensioen en hoe hij de continuïteit van 
het bedrijf kon waarborgen. “Hij vroeg in 2011 of 
ik interesse had om een gedeelte van de aandelen 
over te nemen. Toen ben ik ingestapt en is de bal 
gaan rollen. De kans ontstond binnen het bedrijf om 
alle aandelen over te nemen. Een mogelijkheid die 
ik met beide handen wilde aangrijpen, onder andere 
vanwege het groeiende internationale karakter van 
het bedrijf,” vertelt Rogier.
 
Laat je goed informeren bij een 
aandelenoverdracht
“Ik werd vanuit mijn netwerk getipt om met Adagium 
te gaan praten, want het was me wel duidelijk dat het 
verstandig is om je goed te laten informeren over een 
aandelenoverdracht. Door te praten met verschillende 
mensen kun je eenvoudiger de juiste beslissingen 
nemen. Nadat ik met Albert in contact was gekomen 
bleek dat Adagium zaken vanaf het eerste moment 
snel en voortvarend oppakte. Dat maakte voor mij 
de keuze makkelijk om met Adagium in zee te gaan,” 
vertelt Rogier. 

“Dankzij de aandelenover-
dracht kunnen we ons richten 
op internationalisering”
– Rogier van Sambeek – Kanters Special Products B.V. 
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Een drukke en intensieve periode
“Laat ik voorop stellen dat het een intensieve
 periode is geweest. Er komt namelijk zoveel op je 
af en er moeten veel beslissingen genomen worden. 
Daarnaast loopt de normale bedrijfsvoering gewoon 
door en dat vraagt uiteraard ook je aandacht. 
Adagium heeft alles mee begeleid en mij op alle 
gebieden goed ondersteund. Van gesprekken met de 
uit te kopen aandeelhouders tot aan de gesprekken 
met de bank in verband met de verkoop van het 
pand. Deze was namelijk nog in het bezit van de 
oud-eigenaar,” vertelt Rogier. Er volgden vier drukke 
maanden. “Je merkt direct dat Adagium dit dagelijks 
doet. Ze weten bijvoorbeeld hoe bepaalde informatie 
goed aangeleverd dient te worden bij de bank en 
investeerder. Daar heb ik veel aan gehad,” vult Rogier 
aan.
 
Je leert veel tijdens een bedrijfsovername
“Mocht ik ooit weer in een dergelijke situatie komen, 
zorg ik ervoor dat ik meer tijd aan de overdracht 
kan besteden. Als ik er zo op terugkijk merk ik dat 
mijn aandacht verdeeld was over meerdere vlakken, 
het bedrijf groeide namelijk ook hard door. Je leert 
veel tijdens zo’n bedrijfsovername, door mee te 
kijken naar de verschillende aspecten. Nu weet ik 
beter waar ik op zou moeten letten, waardoor ik in 
de toekomst beter mee kan praten en op sommige 
vlakken meer zelf de lead zou kunnen nemen,” 
vertelt Rogier.

Continuïteit richting de medewerkers gegeven
“Het mooiste aan ondernemen vind ik om kleine 
dingen uit te bouwen en groot te maken. Dat gecom-
bineerd met een stukje maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, drijft mij. Ik vind het belangrijk om een 
goede bijdrage te leveren waar we allemaal iets aan 
hebben,” vertelt Rogier. “Het bedrijf blijft zelfstandig 
en niemand hoeft voor zijn baan te vrezen. Daarmee 
hebben we een stuk continuïteit aan de mensen 
gegeven. Daar reageerden de mensen ook goed op. 
Op dit moment bestaat ons team in Nederland uit 28 
mensen en hebben we in Italië een verkoopkantoor 
met twee mensen en een dierenarts in Oost-Europa,” 
vult Rogier aan.
 
De toekomst van Kanters Special Products
“Het is mijn doel om verder te internationaliseren
Dat betekent dat ik onze positie in de landen waar 
we zitten verder ga uitbouwen, maar ook activiteiten 
in nieuwe landen opstart. In West-Europa gaat het 
al best goed met het reduceren van het antibiotica-
gebruik in de veehouderij. Hoe verder hier vandaan, 
is er duidelijk nog veel progressie te boeken. Het is 
ons doel om dit antibioticagebruik op boerderijen in 
Europa tot een minimum te beperken of helemaal te 
laten verdwijnen. Nederland loopt hierin wereldwijd 
voorop, daar mogen we best wel trots op zijn. Ik 
vind het dan ook niet terecht dat de media vaak een 
verkeerd beeld over onze boeren neerzetten,” besluit 
Rogier.  

“Het mooiste aan 
ondernemen vind ik 

om kleine dingen uit te bouwen 
en groot te maken”
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