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Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer een nieuw magazine 
uitgegeven in de huidige vorm. Niet meer drie keer per jaar een 
dun exemplaar maar jaarlijks één extra dikke uitgave waarin we 
vooruitkijken en terugblikken. Zo kijken we in deze editie graag 
met u terug naar het afgelopen jaar. 
Wat een geweldig jaar hebben wij bij Adagium gehad in 2019. 
Het begon al in januari 2019 toen een deal van ons werd uit-
geroepen tot Deal of the Year bij de DCFA. Aan het einde van 
het jaar werd ons kantoor bij BROOKZ genomineerd voor 
Overnamekantoor van het jaar. Ondanks dat we deze prijs (nog) 
niet wisten te behalen zijn we hier enorm trots op. Nu is het 
winnen van prijzen geen doel op zich maar erkenning is altijd 
prettig. Ons doel is en blijft een tevreden klant. En zoals ons 
adagium is: Ieder bedrijf een goed vervolg. En juist daar zijn 
we goed in geslaagd. In het afgelopen jaar hebben wij 27 deals 
mogen begeleiden voor ondernemers die hun trots ook met u 
willen delen. 
Werken voor, met en ten behoeve van tevreden klanten is 
TOPSPORT in optima forma. De vergelijking topsport en het 
realiseren van tevreden klanten gaat écht op. Tijdens onze bij-
eenkomst bij de basketball topsporters van Heroes Den Bosch 
werd nogmaals duidelijk dat aandacht voor details het verschil 
maakt. 
Elke dag willen wij verbeteren om voor onze klanten een nog 
beter resultaat te bereiken. En als dat wordt opgemerkt door 
collega’s en relaties/klanten, wie weet winnen we dan eind dit 
jaar wel weer een prijs. Maar de belangrijkste prijs is en blijft 
erkenning door onze klanten.

Wij wensen u veel leesplezier!

Team Adagium
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VoorwoordColofon
Ons Adagium is een uitgave van Adagium 

Corporate Finance B.V. en verschijnt één

keer per jaar.

Redactie

Adagium

Albert Dominicus, Simone van Bree

Creatie Maakt Alles

Hanneke Pepers, Jochem Palubski

Vormgeving

Creatie Maakt Alles

Ana-Maria Marin

Fotografie

Creatie Maakt Alles

Adagium

Istockphoto

Externe bronnen

Druk

Bek

Adagium Corporate Finance B.V. 

Marshallweg 5 

5466 AH Veghel

Tel. (0413) 22 50 10

E-mail info@adagium.nl

Kijk ook eens op www.adagium.nl

Inhoud

Deal – Stolwijk Philipsen B.V.

Deal – BSU.IT B.V.

Rondetafelgesprek – Advocaten

3 tot 5 Jaar Later – Theater Markant N.V.

4
7
8
12
14
17
20
22
25
26
30
33
34
38
41
42
45
48
50
53
56
58
61
64
67
68

Interview - Frank Schuurmans

Nominatie - Overnamekantoor

Deal - Topking Fingerfood B.V.

Event - Heroes Den Bosch

Deal - Stolwijk Philipsen B.V.

Deal - CAD Accent B.V.

Artikel - Fusies en overnames

Deal - BSU.IT B.V.

Do's and Don'ts - Opvolgingsvraagstuk

Deal - Taxi van Dijk B.V.

Deal - Megaflex Bladel B.V.

Do's and Don'ts - Personeelsparticipatie

Rondetafelgesprek - Advocaten

Deal - Altavilla B.V.

Do's and Don'ts - Waardebepaling

3 tot 5 jaar later - Theater Markant N.V.

Deal - Easy-Plan Contractcatering B.V.

Artikel - Sfeer binnen familiebedrijven

Deal - Bosch & Van Oers Bouwkundigen B.V.

Deal - KVDK Architecten B.V.

Artikel - Complexiteit van het opvolgingsvraagstuk

Deal - EVC (Verpakking) B.V.

Deal - Estillon B.V.

Deal - Wijgergangs Medical B.V.

MVO - Triathlon Groep Gemert

Deal - Installatiebedrijf Frans Govers B.V.



4 5

ONS ADAGIUM – Editie #19 – 2020Interview – Adagium – Frank Schuurmans

v.l.n.r. Albert Dominicus, Han Galema, 
Frank Schuurmans

“Vol vertrouwen bepalen wij 
de juiste koers voor 2020”
– Frank Schuurmans – Adagium

Een volgroeid team Adagium
“2018 was het beste jaar ooit 
en in 2019 zijn we verdubbeld”, 
stelt Frank tevreden. “De 
naamsbekendheid van Adagium 
is verder gegroeid. Wij zijn nog 
meer gevestigd in de regio 
Oost-Brabant en Noord-Limburg. 
Daarnaast hebben we het werk 
ook kunnen verzetten omdat het 
team volgroeid is. Wij hebben 
een stabiel en op elkaar inge-
werkt team, waarbij iedereen zijn 
toegevoegde waarde naar voren 
brengt. Begin 2019 wonnen we 
de DCFA Deal of the Year Award 

Adagium kende in 2019 in meerdere opzichten een prachtig jaar. 
Met senior partner Frank Schuurmans blikken we kort terug en 
kijken we vooral ook vooruit naar wat 2020 gaat brengen. 
“Belangrijk is dat we de continuïteit van Adagium gewaarborgd 
hebben. Ik kijk ernaar uit om naast het senior partnerschap ook 
als Adagium aandeelhouder de ingezette koers met het team 
verder voort te zetten”, vertelt Frank. 

en eind 2019 werden we geno-
mineerd voor Overnamekantoor 
van het jaar. Een waardevolle 
erkenning voor ons werk, maar 
tevreden klanten is waar het 
uiteindelijk om gaat”.

Verschuiving naar overnames 
met een hogere dealwaarde
De marktomstandigheden 
zijn op dit moment goed voor 
Adagium. “Bedrijfsovernames 
blijven aan de orde van de 
dag. Ondernemers blijven 
ondernemen en private equity, 
financiers en bankiers zijn bereid 
om te investeren. Er is enorm 
veel geld beschikbaar. Dat heeft 
ertoe geleid dat wij grotere 
transacties doen en opschuiven 
naar een hogere dealwaarde. 
Mijn verwachting is dat deze 
omstandigheden in de meeste 
sectoren gunstig blijven. Er zal 
hoogstens uitstelgedrag en 
een strikter financieringsbeleid 
ontstaan zodra de markt minder 
wordt”, vertelt Frank.

Stijging in internationale 
overnames
Het is een interessante ontwik-
keling dat buitenlandse bedrijven 
steeds vaker in Nederland kopen. 
Frank: “In 2019 hebben we 27 
transacties gedaan met een totale 
dealwaarde van 160 miljoen euro. 
Dat is gemiddeld 6 miljoen euro 
per deal. We zien een verschuiving 
naar grotere nationale deals, maar 
we krijgen ook steeds meer een 
internationaal karakter. 40% van 
de grotere verkooptransacties 
was met een buitenlandse partij. 
Zo hebben we vorig jaar zaken 
gedaan met bedrijven uit diverse 
Europese landen. Het vinden van 
internationale kopers kan daarmee 
ook prima op ons bordje liggen. 
In een internationale bedrijfs-
overname heb je nog meer met 
cultuurverschillen en een andere 
regelgeving te maken. In dit type 
overnames ontkom je er niet aan 
om een specialist in te schakelen”.

“Ondernemers blijven 
ondernemen en private 

equity, financiers en 
bankiers zijn bereid om 

te investeren”
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Lees meer: Lees meer:

Interview – Adagium – Frank Schuurmans

Overname
kantoor

2019

“Adagium 
feliciteert DRV 
Corporate 
Finance”
De nominatie voor Overnamekantoor van het
jaar 2019 is een geweldige erkenning voor het 
jaar dat Adagium heeft gekend. 

Fusie & Overname Jaarcongres
Jaarlijks vindt het Fusie & Overname Jaarcongres 
plaats, georganiseerd door Brookz en Dealsuite. Dit is 
het belangrijkste netwerkevent voor alle professionals 
in de MKB-overnamemarkt. Tijdens dit congres zijn 
de Fusie & Overname Awards 2019 uitgereikt. Onder 
de genomineerden voor Overnamekantoor van het 
Jaar (categorie medium) behoorden Adagium, DRV 
Corporate Finance, Dutch Dream Group, Florijnz 
Corporate Finance en Inter Actus tot de kanshebbers.

Team Adagium feliciteert DRV Corporate Finance
DRV Corporate Finance ging welverdiend met de award 
naar huis. 
Onze dank gaat uit naar alle mensen die op Adagium 
hebben gestemd en een speciale dank naar Peter 
Rikhof, algemeen directeur van Brookz, voor de goede 
organisatie.  

Mensen doen zaken met 
partijen die ze kennen, 
waarderen en vertrouwen
“In onze markt is het cruciaal 
om top of mind te blijven”, legt 
Frank uit. “Daar ligt ook in 2020 
onze focus op. We willen dat 
mensen ons kennen, waarderen 
en vertrouwen. Ons motto is dat 
iedere tevreden klant en relatie 2 
nieuwe klanten oplevert, terwijl 
iedere niet tevreden klant ons 5 
klanten kost. Vandaar dat wij in 
iedere stap onze toegevoegde 
waarde willen tonen. Het draait 
allemaal om tevreden klanten. 
Een belangrijk onderdeel hierin 
is vertrouwen en integriteit”. 

Verlengstuk van dienstverle-
ning voor intermediairs
“Het doel van Adagium is onze 
regio, Oost-Brabant en Noord-
Limburg, nog verder aan ons 
te binden”, verklaart Frank. 
“Vandaar dat wij ons sterker 
als een onafhankelijk overna-
mekantoor willen profileren bij 
onze intermediairs. Zodat zij 
Adagium zien als een verleng-
stuk van hun dienstverlening. 

De kracht van Adagium komt 
naar voren in het zoekproces 
naar de juiste overnamekandi-
daat, de onderhandelingen én 
de volledige uitwerking van alle 
details in het overnamecontract. 
De risico’s die door een niet 
goed uitgewerkt detail kunnen 
ontstaan zijn ontzettend groot, 
dat kan een ondernemer 
duizenden euro’s kosten. 
Daar moet je een klant voor 
behoeden”.

Focus op de klantbehoefte
“Wij zijn extreem eager om 
onze klant maximaal te be-
dienen. Niet zozeer om een 
transactie te closen, maar juist 
om de behoefte van onze klant 
zo goed mogelijk te vervullen. 
Daarin blijven wij wel eerlijk en 
geven we het ook aan wanneer 
iets niet goed is. Dat nuchtere 
karakter behouden we”, licht 
Frank toe. “Daarbij blijven we 
met het vaste team op dezelfde 
manier werken. Er is alle ruimte 
om te leren en voor plezier, 
maar we blijven ons werk goed 
doen en dat werkt en loont”. 

Ieder bedrijf een goed vervolg
“Ook komend jaar blijven wij 
ondernemers begeleiden bij 
belangrijke fases in hun leven; 
de verkoop of aankoop van een 
onderneming, een personeelsparti-
cipatie binnen het bedrijf of nieuwe 
verdeling van de aandelen. In 2020 
blijven wij ons maximaal inzetten 
om binnen het gehele proces de 
beste resultaten voor onze klanten 
te behalen”, beëindigt Frank zijn 
verhaal.  

“In onze 
markt is het 
cruciaal om 
top of mind 
te blijven” 

Adagium genomineerd 
voor Overnamekantoor 
van het jaar 2019!

Overnamekantoor 2019
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“Door de overname blijft 
de eigen identiteit van onze 
merken als Vlammetjes 
behouden”
– Edwin Hak – Topking Fingerfood B.V. 

Topking 
Fingerfood
Topking Fingerfood B.V. maakt sinds 1982 naam binnen de Nederlandse 
food industrie. Met onder andere hun Vlammetjes, VlamTosti’s en KaasTen-
gels zijn zij een gevestigde naam in de snack markt. Het bedrijf besloot in 
2019 om het heft in eigen hand te nemen om de continuïteit van de mer-
ken en het personeel voor de lange termijn te waarborgen. Directeur Edwin 
Hak vertelt over het overnameproces en hoe zij in Signature Foods B.V. de 
gewenste koper hebben gevonden.

Een eigenzinnig familiebedrijf
“Topking Fingerfood kent een prachtige historie. 
Wat aan de keukentafel begonnen is, is inmiddels 
uitgegroeid tot een strak geleid productiebedrijf dat 
aan de hoogste eisen voldoet”, stelt Edwin. “Bert 
Roubos richtte ruim 37 jaar geleden Topking, gestart 
als ‘Indoking’, op. In eerste instantie met een focus 
op Indische snacks. Zodra Bert de combinatie van 
pittig gehakt en Singaporese flensjes uitprobeerde 
op de verjaardag van zijn zoon bleek hij een vlam-
mend succes in handen te hebben. De Vlammetjes 
waren geboren en betekenden de doorbraak voor 
het bedrijf. In de jaren daarna volgden hits als 
VlamTosti’s en KaasTengels, veranderde de naam 
naar Topking en werden de recepturen verbeterd. 
Zo werd de gehele productie voortaan lokaal en 
semi-ambachtelijk uitgevoerd”. 

De juiste koers bepalen voor Topking 
Fingerfood B.V.
“Onze snacks zijn nu niet meer weg te denken aan 
de borreltafel, daar zijn we trots op”, licht Edwin 
toe. “Bert heeft tot 10 jaar geleden een mooie route 
afgelegd waarbij Topking, met name door autonome 

groei en eigen ontwikkelde producten, ijzersterke 
eigen merken voert. Topking nam in 2008 Euro Saté 
uit Bleiswijk over en de afgelopen jaren hebben we 
dit gefaseerd overgebracht naar Schiedam. In 2010 
nam ik het stokje over van Bert en sindsdien neem ik 
de dagelijkse leiding op mij. Dit heeft geresulteerd in 
een verdere groei, maar in 2019 stonden we op een 
kruispunt: welke richting willen we met Topking op? 
Gaan we eten of worden we uiteindelijk gegeten? 
Het was voor ons duidelijk dat we in de driver’s seat 
wilden zitten en de toekomst van Topking op de 
lange termijn wilden verzekeren”. 

Samen de verkoopvoorwaarden opgesteld
“Door de jaren heen zijn we regelmatig door grote 
partijen uit de snack industrie en private equity 
benaderd om Topking te verkopen”, legt Edwin uit. 
“Waar we dat voorheen afhielden, was het moment 
aangebroken om dit serieus te behandelen. Bert was 
inmiddels 70 en hoewel we autonoom nog konden 
groeien, wilden we deze in een stroomversnelling 
brengen. Vervolgens heb ik contact opgenomen met 
Adagium om naar een geschikte overnamekandidaat 
te zoeken. Een van de partners van Adagium ken ik
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Lees meer:

al sinds mijn 23e, hij was directeur bij mijn 1e 
werkgever en we hebben altijd contact onder-
houden. Samen met Adagium hebben wij onze 
voorwaarden vastgesteld waar de overname voor 
ons aan zou moeten voldoen. Hierin was een 
goede prijs één ding, maar het behouden van onze 
vrijheid en het voortbestaan van onze merken en 
personeel was belangrijker”. 

De perfecte snacks voor bij het 
borrelmoment
Al vrij snel verscheen Signature Foods B.V. op 
het toneel. Edwin: “Ik raakte in gesprek met de 
directeur van Heksenkaas, waarbij hij vertelde in 
wat voor positieve flow zij terecht kwamen nadat 
Signature Foods hun bedrijf had overgenomen. 
Daarnaast focust Signature Foods zich met name 
op het borrelmoment. Dat is iets waar Topking vol-
ledig bij past. Vandaar dat ik samen met Adagium 
het gesprek aanging met Erik Bras, CEO Signature 
Foods. Daaruit bleek dat we op dezelfde lijn zaten. 
Topking zou een stand-alone bedrijf blijven waarbij 
we zowel onze merken konden blijven voeren als 
het personeel konden behouden. De basis was 
gelegd om het verdere traject vorm te geven”. 

Vertrouwen gedurende het proces
“Een overname was voor ons onbekend terrein en 
dat maakte het traject spannend”, vertelt Edwin. 
“Het feit dat we door Adagium stap voor stap bij 
de hand werden genomen gaf ons vertrouwen. 
Het ging toch over de toekomst van het bedrijf 
waar 37 jaar bloed, zweet en tranen in zat. Op 
ieder moment in het proces waren wij comfortabel 
om ons volledig over te geven aan de begeleiding 
van Adagium. Hierdoor verliep het overname-
proces vrij soepel. In mei 2019 vonden de eerste 
oriënterende gesprekken plaats en in juli van dat 
jaar kwamen we tot een Letter of Intent. Het Due 
Diligence onderzoek stemde Signature Foods 
tevreden. De kracht van het team van Adagium 
was dat zij alle disciplines in het traject uitstekend 
beheersen. Zowel in de voorbereidingen en 
het cijfermatige werk als in het voeren van de 
onderhandelingen”.

Profiteren van de synergievoordelen
“Over de overname ben ik heel open geweest rich-
ting het personeel. Er zijn medewerkers die hier al 
35 jaar werken. De overname betekent een einde 
van het familiebedrijf, dat was even slikken voor 

“Mijn primaire doel is om 
deze overdracht te laten slagen. 

Juist voor de medewerkers”

Deal – Topking Fingerfood B.V.

sommigen. Ze begrepen echter dat de toekomst van 
het bedrijf op deze manier gewaarborgd was en ze 
spraken vertrouwen uit in het zittend management. 
De overname brengt juist synergievoordelen met zich 
mee. Met name op het gebied van inkoop en kennis 
van processen en de markt. Daarbij blijf ik aan als 
algemeen directeur. Daar verandert dus niet zoveel, 
behalve dat mijn rol is verschoven van ‘ondernemer’ 
naar meer ‘ondernemend binnen een groep’”, stelt 
Edwin. 

Blijf de focus houden op je primaire doel
“In het proces loop je tegen verschillende belangen 
aan. Laat je niet onder druk zetten door tijd of door 
financiën maar blijf bij het basisprincipe; verlies je 
daily business niet uit het oog. Wij zijn tot op de
dag van vandaag bezig met de langetermijnvisie
van Topking. Ondanks de overname, bleven we 
op dezelfde manier handelen. De support van 
Adagium maakte dat wij ons gerust voelde en de 
materie beter begrepen”, licht Edwin toe. 

“Nu staan we aan de vooravond van de toekomst 
van Topking. Dat gaan we met vol vertrouwen tege-
moet. Onze slagkracht is vergroot en de continuïteit 
verzekerd. We bouwen verder aan onze naamsbe-
kendheid, ontwikkelen plannen voor vegetarische 
snacks en gaan ons richten op de internationale 
markt”, eindigt Edwin zijn verhaal. 

“Een overname was 
voor ons onbekend 
terrein en dat maakte 
het traject spannend” 



12 13

ONS ADAGIUM – Editie #19 – 2020Heroes Event – Adagium

Actiefoto Heroes Den Bosch - Feyenoord Basketball

Antio Sinterniklaas

Sprekers: Thomas van der Mars, Stefan Wessels en Bob van Oosterhout

Thomas van der Mars, Stefan Wessels, Albert Dominicus

Lees meer:

Heroes Event

De raakvlakken tussen 
topsport en ondernemen 
bij Heroes Den Bosch
Op donderdag 30 januari organiseer-
de Adagium voor haar relaties het 
Heroes Event in de Maaspoort Sport 
& Events. In het huis van basketbal-
club Heroes Den Bosch vertelden 
gastsprekers als voorzitter Bob van 
Oosterhout, oud-scheidsrechter 
Antio Sinterniklaas en Heroes-spelers 
Stefan Wessels en Thomas van der 
Mars over de raakvlakken tussen 
topsport en ondernemen. 

Aansluitend genoot het gezelschap van een 
voortreffelijk diner in de businessclub en zagen zij 
Heroes Den Bosch de basketbalwedstrijd met 91-
62 winnen tegen concurrent Feyenoord. Daarmee 
werd de avond in euforie afgesloten.

Adagium bedankt Bob van Oosterhout, Antio 
Sinterniklaas, Stefan Wessels, Thomas van der 
Mars, Heroes Den Bosch, Maasport Sport & 
Events en alle aanwezigen voor deze geweldige 
ervaring.  

“Mijn fanatisme in basketbal heb ik 

doorgezet in Triple Double, mijn bedrijf in 

sportmarketing. Ondernemen zou topsport 

moeten zijn. Iedere dag weer hard en op 

een slimme manier werken om de beste te 

zijn in wat je doet, met maximaal oog voor 

de kleinste details. Want deze kleine details 

geven uiteindelijk de doorslag om écht 

succesvol te zijn. Hoe ver wil je gaan om 

echt een doel te bereiken? 

Hoe zet je die laatste beslissende stap? 

En hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter 

maakt?”

 – Bob van Oosterhout –

“Je intrinsieke motivatie, de drive om dag in dag uit het beste uit jezelf te halen is 

doorslaggevend om aan de top te blijven. Dat gevoel moet je onder elkaar versterken”

 – Stefan Wessels –

“Je kunt jouw doelen halen als je scherp bent. Vandaar dat je voor 

jezelf een veilige omgeving moet creëren waarin je altijd in balans bent. Deze ideale 

situatie zorgt ervoor dat je later geen problemen hoeft op te lossen”

 – Antio Sinterniklaas –

“Er zijn ook dagen dat het minder 
gaat en je tegenslagen ondervindt. 

Ook dan hoor je er te staan. 
In ieder moment maximaal 

willen presteren”

 – Thomas van der Mars –
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“Bewuste samenwerking 
onder de naam Stolwijk
Philipsen”
– Stolwijk Philipsen B.V. 

15

Stolwijk 
Philipsen
Vanaf 1 januari 2020 is Philipsen Accountants | Adviseurs aangesloten bij 
Stolwijk Kennisnetwerk en is het accountantskantoor uit Wijchen verder
gegaan onder de naam Stolwijk Philipsen. Jack van Oosterhout, partner bij 
Stolwijk Philipsen, vertelt dat ze begin 2019 actief op zoek zijn gegaan naar 
een samenwerkingspartner om de beoogde groei van de organisatie kracht
bij te zetten.

Gegroeid naar een stabiel allround 
accountancykantoor
“In 2007 hebben Rianne Sengers, Hans Nijenkamp en 
ik de organisatie overgenomen van de oud-eigenaar 
en naamgever Piet Philipsen. Vanaf 1 januari 2012 
is Roland van Boekel als partner toegetreden tot de 
organisatie”, vertelt Jack. “We richten ons op accoun-
tancy, belastingadvies en salarisadministratie. De 
accountancy werkzaamheden bestaan uit het samen-
stellen van jaarrekeningen, opstellen van tussentijdse 
cijfers en prognoses en het uitvoeren van (wettelijke) 
controle- en andere assurance opdrachten. Naast 
advisering ligt onze focus op het bijstaan van de 
MKB-ondernemer in de regio. Door de jaren heen zijn 
we stabiel gegroeid naar 30 mensen in vaste dienst”.

De juiste manier om toekomstbestendig te 
worden 
Jack: “Een belangrijk vraagstuk dat al een aantal jaren 
binnen Philipsen Accountants | Adviseurs speelde 
was de vraag: hoe kunnen we onze organisatie ver-
beteren en toekomstbestendig maken? Op een aantal 
plekken binnen de organisatie wilden we een betere 
bezetting, daarnaast zochten we ook naar betere en 
bredere advisering. Vandaar dat we in december 2018 
op zoek gingen naar een samenwerkingspartner”.

Voorbereiding op een samenwerking
“Om ons goed voor te bereiden op een samenwer-
king hebben we geïnformeerd bij collega-kantoren 
die een soortgelijk proces hebben doorlopen”, stelt 
Jack. “Wij zijn zelf vaak betrokken bij het technische 
aspect van fusies en overnames, maar nu waren we 
op zoek naar waardevolle inzichten over valkuilen 
in het proces en met name ook de ‘softe’ kant van 
het proces. We voerden gesprekken met diverse 
Corporate Finance kantoren en kozen bewust voor 
Adagium. Zij hebben affiniteit met accountancy en 
spreken onze taal. Ik geloof persoonlijk dat wanneer 
er sprake is van een klik, dit de samenwerking ten 
goede komt. En dat was bij Adagium”. 

Duidelijk formuleren wat we zelf wilden
Jack: “Adagium vroeg ons duidelijk wat we als 
organisatie en persoon wilden. Wat zochten wij? 
Daarbij hebben we een lijst met wensen en eisen 
opgesteld en een shortlist met bedrijven die daarbij 
pasten. Daarnaast zijn we samen met Adagium
aan de slag gegaan met de cijfers en informatie 
van onze organisatie. Het advies van Adagium was 
om bij meerdere bedrijven die op onze shortlist 
stonden het gesprek aan te gaan over een potentiële 
overname”. 



16 17

Rubriek – Adagium – Voornaam Achternaam

“Voor ieder 
gesprek werd 
duidelijk de 

insteek, setting 
en het doel 
bepaald”

Deal – Stolwijk Philipsen B.V. ONS ADAGIUM – Editie #19 – 2020Deal – CAD Accent B.V.
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Een klik met Stolwijk Kennisnetwerk
“Het feit dat er vanaf het eerste moment een klik 
was, was ook hier medebepalend”, licht Jack toe. 
We merkten dat zij qua dienstverlening en klantrelatie 
hetzelfde denken en handelen. De cultuur en kern-
waarden liggen dicht bij elkaar. De lastigste vraag 
was uiteindelijk hoe kunnen we de samenwerking het 
beste inrichten? Dit heeft Adagium prima voorbereid 
en uitgewerkt. Met dit voorstel is de samenwerking 
tussen Philipsen Accountants | Adviseurs en Stolwijk 
Kennisnetwerk vormgegeven. Het voorstel bleek een 
schot in de roos”. 

Bewust gekozen voor open communicatie
“In januari 2019 hebben we al naar onze mede-
werkers gecommuniceerd dat we op zoek gingen 
naar een samenwerkingspartner. We wilden onze 
medewerkers bewust betrekken in het proces. We 
vertelden ze met welk wensenlijstje we de markt op 
gingen. De medewerkers vonden het aangaan van 
een samenwerking ook een logische keuze. Zij zagen 
dat een samenwerking de organisatie en daarmee 
ook henzelf nieuwe kansen bood”, vertelt Jack. 

Waardevolle ondersteuning in de 
onderhandelingen
“Zonder de begeleiding van Adagium zouden we dit 
traject niet zo eenvoudig doorlopen hebben”, stelt 

Jack. “Zij hebben naar onze organisatie gekeken en 
een informatiememorandum en waardering opge-
steld. Daarbij kwam hun inhoudelijke kennis goed 
naar voren. Zij hebben ook goede ondersteuning 
gegeven bij de voorbereiding op de gesprekken. 
Daarnaast kwam hun ervaring in het proces en het 
onderhandelingstraject zeker van pas. Wat doe je 
wel of niet tijdens een 1e of 2e gesprek? Wat is het 
effect bijvoorbeeld als je in een gesprek niet tegen-
over elkaar gaat zitten? Juist ook in dat soort kleine 
dingen zijn ze ontzettend sterk en geven ze sturing 
aan het proces”. 

Een duidelijke toekomstvisie
Jack: “Mensen zochten elkaar al op voordat de sa-
menwerking officieel gestart was. Er ontstond direct 
een wisselwerking. Wij maken gebruik van elkaars 
kennis en kunde. Voor het Stolwijk Kennisnetwerk is 
het werkgebied Nijmegen, Maas en Waal interessant, 
zeker ook vanuit de personeelswerving. Wij als 
Stolwijk Philipsen blijven een zelfstandig opererend 
kantoor in Wijchen. Qua dienstverlening naar onze 
relaties zal veel bij het oude blijven, wel is ons ken-
nisnetwerk enorm uitgebreid. Het managementteam, 
vanaf 1 januari 2020 bestaande uit Rianne, Roland en 
mijzelf, blijft richting geven aan de organisatie”.

Let op de emotionele componenten
“Als organisatie ben je erg gefocust op cijfers, finan-
ciën en rationele dingen maar in dit proces draait 
het juist om het gevoel en de persoonlijke kant”, 
legt Jack uit. “Zowel richting je eigen mensen als de 
samenwerkingspartners. Dat zijn belangrijke factoren 
die goed moeten zijn. Dat is in dit traject duidelijk 
gebleken en dat voelt Adagium uitstekend aan. Het 
feit dat alle betrokken teamleden van Adagium het 
dossier kenden en er snel geschakeld werd zorgde 
ervoor dat zij de vaart erin hielden”.  “Als ondernemer dien je 

kansen te herkennen”
– Peter van Houwelingen – CAD Accent B.V.



 

“Mijn primaire doel is om deze 
overdracht te laten slagen. 

Juist voor de medewerkers”
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In 2019 verkocht algemeen directeur Peter van Houwelingen zijn 
onderneming CAD Accent B.V. aan het Franse Arkance Systems. 
In dit artikel vertelt Peter het verhaal van CAD Accent B.V. als 
toonaangevende leverancier in CAD-oplossingen en zijn besluit 
om de regie in eigen hand te houden waarmee de toekomst van 
CAD Accent B.V. en haar medewerkers veilig is gesteld. 

Groot in CAD met een accent op Bouw en 
Infrastructuur
“Als Gold Partner van Autodesk ontwikkelen wij 
CAD-softwareoplossingen en begeleiden we 
onze klanten met de digitale transformatie naar 
BIM. Naast deskundig advies en het leveren van 
software is CAD Accent actief in het verzorgen van 
implementaties, het bieden van ondersteuning en 
het opleiden van nieuwe ontwerpers. Met een focus 
op de bouw- en infrasector”, steekt Peter van wal. 
“Dankzij onze CAD expertise in combinatie met 
onze partnership met Autodesk zijn wij al jarenlang 
een gerenommeerde partij in de wereld van CAD en 
BIM”. 

De geleidelijke groei in een specialistische 
markt
“In 1998 ben ik als zelfstandige op de zolderkamer 
begonnen. Puur vanuit mijn passie voor AutoCAD 
en techniek”, vertelt Peter. “Het werk nam toe, de 
business groeide en er kwamen mensen in dienst. 
In 2010 maakten we de switch van het ontwikkelen 
van maatwerk softwareoplossingen naar het ont-
wikkelen van standaard software. Daaruit ontstond 
InfraCAD; een applicatie gericht op ondergrondse 
kabels en leidingen met de functionaliteit voor de 
Nederlandse CAD standaard (NLCS) om geografi-
sche Kadaster informatie te verwerken. Daarmee 
is InfraCAD uitgegroeid tot een succesvolle op-

lossing die door alle toonaangevende aannemers, 
ingenieursbureaus, overheden, gemeenten en 
waterschappen gebruikt wordt”. 

De regie over de toekomst van het bedrijf in 
eigen hand houden
“CAD Accent draaide goed en er was voldoende 
toekomstperspectief. Echter, ik wilde als on-
dernemer zelf aan zet blijven en ik herkende de 
ontwikkelingen die zich in de markt ontplooiden”, 
licht Peter toe. “Voor Autodesk-partners werd het 
steeds ingewikkelder om aan alle eisen te voldoen 
omdat de lat door Autodesk steeds hoger werd ge-
legd. Hoewel we als CAD Accent nog ruimschoots 
aan alle eisen voldeden, wilde ik vooruitdenken 
en de toekomst van het bedrijf en alle mensen 
waarborgen. Die situatie moet je herkennen als 
ondernemer. Vandaar dat ik ging nadenken over 
een eventuele verkoop of fusie”.

De keuze viel logischerwijs op Adagium
Peter vertelt: “Nadat ik een seminar over bedrijfs-
overdrachten had bezocht trok ik de conclusie 
dat CAD Accent zo goed als verkoopklaar was en 
dit de beste optie was. Mijn accountmanager bij 
mijn bank gaf vervolgens diverse namen door van 
mogelijke adviseurs bij een bedrijfsoverdracht. 
Bij twee partijen had ik een goed gevoel en de 
keuze is op Adagium gevallen. Eén van de partners 

CAD Accent
binnen Adagium kende ik via een gemeenschappe-
lijke vriend. We konden snel schakelen en sparren 
indien dat nodig zou zijn. Daarbij had ik ook goede 
verhalen gehoord over Adagium”.

Samen gezocht naar een strategische partner
“Voor een waardebepaling en informatiememoran-
dum hebben we Adagium van alle relevante input 
voorzien”, stelt Peter. “Samen hebben we naar 
een overnamekandidaat gezocht. Voor mij was het 
belangrijk om voor een strategische partner te gaan 
die kennis en gevoel heeft bij de nichemarkt waarin 
CAD Accent zich bevindt. Dat zou, naar mijn idee, 
de toekomst van de onderneming en het personeel 
ten goede komen. In december 2018 werden de 
nieuwe eisen van Autodesk bekend en die zorgden 
voor nogal wat opschudding binnen de branche. 
Met als gevolg dat ik door meerdere bedrijven 
werd benaderd voor een overname. Samen met 
Adagium heb ik diverse partijen aangeschreven en 
gesproken”.

Er is een klik, vertrouwen en soortgelijke 
visie
Peter: “Een aantal mensen bij Arkance ken ik al jaren 
en heb ik een echte klik mee. Zij kennen de business 
en onze manier van werken. Uiteindelijk bleek dat we 
in hoofdlijnen op dezelfde lijn zaten en hebben we 
een Letter of Intent opgesteld. Gedurende het traject 
kwam ook de kwaliteit van Adagium duidelijk naar 

voren. Zij wisten precies hoe te handelen in situaties 
en waren juist ook op persoonlijk vlak sterk. Op het 
moment dat er tijdens onderhandelingen wrijving 
ontstond dan stuurden zij door middel van een grap-
je of kleine nuances het gesprek de juiste richting op 
zonder het doel uit het oog te verliezen”.

Een uiterst professionele uitvoering
“Om je bedrijf letterlijk te verkopen, dat is niet niks. 
Daar komt zoveel op je af waar je geen weet van 
hebt, dat kun je niet zelfstandig”, vertelt Peter. “In 
de onderhandelingen willen beide kanten tot een 
overeenstemming komen, maar wel het liefst zonder 
zelf te veel toe te geven. Adagium pakte daarin de 
perfecte rol en zij zetten telkens de juiste sfeer neer. 
Na afloop kreeg ik ook van Arkance terug dat zij 
onder de indruk waren van Adagium. Zij hebben 
meerdere aankopen van bedrijven gedaan, maar 
geen enkele is zo professioneel uitgevoerd als deze”.

Verzamel de juiste mensen om je heen
“Terugkijkend ben ik blij dat ik de juiste mensen om 
mij heen had verzameld. Ik vond het verkooptraject 
een complex proces. Het koopcontract was ont-
zettend dik, vol jargon. Je hebt zelf geen zicht op 
alle fiscale, juridische en economische aspecten. 
Daarnaast moet de dagelijkse business gewoon 
doorgaan. Het team van adviseurs, advocaten en 
accountants nam gelukkig veel werk en zorgen bij mij 
weg”, besluit Peter.  
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Zoek naar een match en neem de tijd 
voor het integreren van bedrijfsculturen
Culturele integratie is een belangrijk onderwerp 
binnen een bedrijfsovername. Albert Dominicus: 
“Ieder bedrijf heeft zijn eigen bedrijfscultuur en 
daarbij is het van belang dat de twee bedrijven op 
dit vlak enigszins matchen met elkaar. In de ideale 
situatie verloopt het met elkaar samenvoegen van 
twee ondernemingen vlekkeloos en past iedereen 
zich snel aan elkaar aan. In de praktijk is dit lang 

“Een realistische
kijk op fusies en 
overnames”
– Albert Dominicus – Adagium

niet altijd een vanzelfsprekendheid. Peil vooraf dan 
ook altijd of er qua bedrijfscultuur genoeg raakvlak-
ken met elkaar zijn en calculeer voldoende tijd in 
om na de overname volledig te integreren”. 

Bekijk realistisch alle factoren en maak 
back-up scenario’s 
Een belangrijke aanleiding voor ondernemers om 
zich actief bezig te houden met fusies en overnames 
is schaalvoordeel. Albert vertelt: “Ondernemers 
spreken vaak over lagere kosten en synergievoor-
delen. Er zitten echter nog veel haken en ogen aan 
fusies en overnames waardoor je op voorhand 
niet kunt spreken van een gegarandeerd succes. 
Bedrijven verschillen vaak sterk in businessmodel en 
bedrijfscultuur. Zorg ook dat je de schaalvoordelen 
realistisch inschat en verwacht een tegenreactie van 
concurrenten, klanten en leveranciers. Hoe handel 
je als blijkt dat de verwachtingen achteraf niet 
uitpakken zoals ze vooraf zijn ingecalculeerd? Het 
is verstandig om naar alle facetten te kijken en om 
meerdere scenario’s uit te werken”.

Probeer na de overname direct alle onze-
kerheden weg te nemen
Behandel alle relevante factoren tijdens de onder-
handelingen. “Veel ondernemers leggen hun focus 

Een fusie of overname gaat gepaard met 
de nodige risico’s en onzekerheden. Ben 
jij je als ondernemer of investeerder aan 
het oriënteren om een andere onderne-
ming over te nemen of om te fuseren? 
Zorg voor een gedegen voorbereiding met 
een realistische kijk naar alle relevante 
facetten in het proces. Schaalvoordelen, 
personeelsbehoud, culturele integratie 
en het beloningsbeleid zijn bijvoorbeeld 
zaken om rekening mee te houden. 

Artikel – Fusies en overnames

op de waardebepaling van de betreffende onder-
neming en richten zich op het onderhandelen over 
de prijs. Dat is uiteraard een belangrijk onderdeel 
binnen het traject, echter zijn er ook tal van concre-
te andere zaken die besproken dienen te worden. 
Hoe ga je om met de naam van de onderneming? 
Hoe zit het met de toekomst van het personeel en 
het bedrijfspand? Wat verandert er bijvoorbeeld in 
het beloningsbeleid? Deze vragen zijn met name 
voor het personeel van groot belang. Neem dit dan 
ook altijd mee in de onderhandelingen en probeer 
na het akkoord van de overname zo snel mogelijk 
alle onzekerheden bij de betrokkenen weg te 
nemen”, legt Albert uit.

Schakel tijdig de juiste deskundigheid in
Het is raadzaam om ter voorbereiding aan een 
dergelijk fusie- of overnametraject informatie in 
te winnen bij een deskundige adviseur. Gezien de 
complexiteit van de materie is het verstandig om je 
ook gedurende het gehele traject bij te laten staan.  

   

“Zorg dat je de schaalvoordelen realistisch 
inschat en verwacht een tegenreactie van 
concurrenten, klanten en leveranciers”
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Als ondernemer maak je meerdere fases door tijdens de groei van 
je onderneming. Zo ook Thijs Jongkind, algemeen directeur van IT-
onderneming BSU uit Veghel. Lees het verhaal over de groei van zijn 
onderneming en de prettige samenwerking met investeerder Kees 
van Middendorp. De partners versterkten elkaar door de jaren heen 
en lieten de onderneming floreren. Maar wat als de verhoudingen 
binnen de organisatie na verloop van tijd veranderen? Hoe zorg je dat 
deze samenwerking op respectvolle wijze de gepaste afsluiting krijgt?

BSU

Het scheiden van onze wegen
Adagium heeft IT-onderneming BSU begeleid in 
een belangrijke aandelentransactie. De drie aan-
deelhouders van BSU, Thijs Jongkind, Kees van 
Middendorp en Bas Mélotte, concludeerden dat 
een nieuwe aandelenverdeling nodig was. “We 
hebben gezamenlijk BSU opgebouwd tot wat het 
vandaag de dag is. Daarin heeft Kees door de 
jaren heen absoluut een bepalende rol gespeeld. 
De laatste jaren verdween de actieve rol van Kees 
en werd hij een stille aandeelhouder. Bas en ik 
trokken de kar en gaven al onze energie om BSU 
verder te brengen. De tijd was daar om zonder 
Kees verder te gaan. Dat wilden we vooral op een 
respectvolle manier realiseren waarbij iedereen 
er met tevredenheid uit zou komen. Vandaar dat 
Adagium ons in dit traject heeft begeleid”, vertelt 
Thijs. 

Van een jongensclub naar een professione-
le organisatie
Los van de zakelijke connectie is er door de jaren 
heen ook een echte vriendschap ontstaan tussen 
Kees en Thijs. “In 2000 heb ik THC Consultancy 
opgericht en ben ik als 20-jarige zzp’er gestart. 
Ik verhuurde mezelf aan bedrijven om ICT-
werkzaamheden uit te voeren. Al snel regelde 

ik de hele ICT voor bedrijven en zo ontstond THC 
Automatisering. De onderneming groeide door en 
inmiddels had ik ambitie en een helder businessplan. 
Kees kwam in 2007 aan boord en leverde de beno-
digde investering. Hij nam zijn ondernemerservaring 
mee en zorgde dat onze jongensclub kon doorgroei-
en naar een professionele organisatie”, legt Thijs uit.

Het maken van keuzes om groei te realiseren
“We groeiden naar dertien mensen en wilden een 
managementlaag inbouwen. Kees en ik namen 
vervolgens samen BSU, IT-onderneming uit Uden, 
over en gingen onder deze naam verder. Sinds 2013 
kent BSU een stabiele groei, daar hebben we met 
elkaar voor gezorgd. In 2012 heb ik Bas Mélotte, die 
al binnen BSU werkte, gevraagd om de operationele 
aansturing op zich te nemen. BSU draaide en Kees 
besloot in 2014 om meer de achtergrond op te 
zoeken. Dat leidde in 2016 tot een aandelentransactie 
waarbij Kees een gedeelte van zijn aandelen verkocht 
aan Bas en mij. Deze transactie heeft Adagium ook 
begeleid”, vertelt Thijs.

De best mogelijke transactie voor alle partijen
“Het was een no-brainer om nu wederom Adagium 
in te schakelen”, stelt Thijs. “Adagium kent onze 
business, zij kennen de spelers en zitten in de 

“Een respectvolle afsluiting van 
een bijzondere samenwerking”
– Thijs Jongkind – BSU.IT B.V.
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materie. Daarbij hebben we alle drie juist ook een 
vriendschappelijke relatie die we na deze aande-
lentransactie graag wilden behouden. Daar heb je 
een onafhankelijke adviseur voor nodig die precies 
weet hoe te handelen. Adagium zorgde ervoor dat 
we niet als tegenpartijen aan tafel zaten, maar juist 
vanuit een respectvolle gedachte de best mogelijke 
transactie voor ons allemaal probeerde te realiseren. 
Dat is trouwens bijzonder goed gelukt”.

Handelen vanuit de belangen van BSU
“We zijn Kees ontzettend dankbaar voor alles wat 
hij voor BSU heeft gedaan maar Bas en ik wilden 
door, de volgende stap zetten”, legt Thijs uit. “Hierbij 
wilden we een team dat volledige commitment kon 
geven aan BSU. Dat kon Kees niet meer. Bas en ik 
wilden dit graag ook op een goede manier bespre-
ken en tot een passend slot brengen. Adagium heeft 
op harmonieuze wijze hun rol gepakt en onze belan-
gen geformuleerd. Vervolgens zijn zij met Kees gaan 
zitten om zijn standpunten mee te nemen. Hierin 
streefden zij het belang van BSU na. Daardoor werd 
de emotie uit de besprekingen gehaald, dat ervaar-
den wij allen als bijzonder prettig”. 

Afsluiten met een positief gevoel
“Soms moet je elkaar ruimte en tijd geven om aan 
het idee te wennen. Ik heb me daarin overgegeven 
aan de adviezen van Adagium. Vanuit rust en 

ervaring pakten zij dit zakelijk maar toch ook heel 
warm aan. We zetten alles op een rijtje. Hoe is Kees 
ingestapt? Wat is er vervolgens op financieel vlak 
gebeurd? We hebben gekeken wat Kees door de jaren 
heen tekort is gekomen of juist teveel heeft gekregen. 
Dat was de basis voor het gesprek. Beide partijen 
moesten tevreden zijn met de deal en de balans moest 
gevonden worden. Dat leidde uiteindelijk tot een 
voorstel waarbij wij alle drie akkoord waren met de 
voorwaarden om uit elkaar te gaan”, licht Thijs toe.

Mijn advies? Geef de ingeschakelde adviseur 
de ruimte 
“In een dergelijke transactie of overname is het 
belangrijk dat je een onafhankelijke adviseur aan tafel 
hebt die jou en je business begrijpt”, stelt Thijs. “Geef 
vervolgens zo’n adviseur ook de ruimte om zijn werk 
te doen. Doordat ieder zijn rol pakte ontstond er een 
mooie dynamiek om samen tot het gewenste resultaat 
te komen. Het is fijn als iemand de kastanjes uit het 
vuur kan halen en heel zakelijk kan zijn. Zo hield ik de 
positieve flow aan de achterkant. Onze vriendschap 
bleef centraal staan, maar indien nodig konden we met 
de vuist op tafel slaan om elkaar op bepaalde dingen 
te wijzen”. 

Het sterke fundament van BSU verder laten 
groeien
“Het siert Kees dat hij nooit het onderste uit de kan 
wilde halen en mij altijd de ruimte heeft gegeven. 
Gedurende een samenwerking krijg je nieuwe inzich-
ten en voor Kees was het op een bepaald moment 
genoeg. Het fundament van BSU IT en BSU Connect 
blijft groeien en we staan aan de vooravond van nog 
betere cijfers. Het is mijn taak om nieuwe technologie-
en op te zoeken, te testen en om daar een business-
model van te maken. De kunst van IT is om zoveel 
mogelijk van de werkzaamheden te automatiseren, 
daar richten we ons dan ook op”, besluit Thijs.    

“Het is mijn 
taak om nieuwe 
technologieën 
op te zoeken”

Do’s and Don’ts

Do’s and Don’ts 
bij een opvolgings-
vraagstuk
Voor veel ondernemers verandert het toekomst-
beeld van de onderneming zodra er kinderen 
in het spel zijn. Het opvolgingsvraagstuk dat 
vervolgens ontstaat is iets dat veel ondernemers 
bezighoudt. Terecht ook, want de mogelijkheid 
ontstaat om de onderneming naar de volgende 
generatie over te dragen.

Maak het bespreekbaar en laat kinderen oriënteren
Het is natuurlijk de vraag of kinderen de onderneming 
willen overnemen of niet. Ga met kinderen zitten en 
maak het bespreekbaar. Bespreek het familiestatuut 
met elkaar en peil regelmatig bij kinderen wat hun 
betrokkenheid is bij de onderneming. Je hebt kinderen 
die in eerste instantie niet voor bedrijfsopvolging open 
staan, maar hier later op terugkomen. Of juist anders-
om. 

Stel een overdrachtsdatum vast
Laat kinderen bewust kiezen, maar ben wel helder over 
het neerzetten van een overdrachtsdatum. Je kunt als 
ouder niet blijven wachten. Daardoor komt de focus te 
veel op de familie te liggen en komt de continuïteit van 
de onderneming in het geding. 

Betrek externen bij het proces
Het is verstandig om een vertrouwenspersoon in te 
schakelen om als klankbord en spiegel te gebruiken. 
Dit hoeft niet altijd een adviseur te zijn, maar kan ook 
een goede vriend zijn. Iemand die de helikopterview 
hanteert, kritische vragen stelt en advies geeft. 

Zet in het beginsel een kleine groep aan tafel
Zorg dat de vertrouwelijkheid binnen de familie niet in 
het gevaar komt. Zodra er te veel mensen aan tafel 
zitten groeit de kans op tegenstrijdige belangen binnen 
de familie.  
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“Mijn doel is altijd geweest 
om vanaf mijn 60e meer 
vrijheid te hebben”
– Sjel van Dijk – Taxi van Dijk B.V.

Taxi 
van Dijk
Sjel van Dijk, eigenaar van Taxi Van Dijk, heeft met zijn 43 actieve jaren in de 
taxiwereld zijn sporen dubbel en dwars verdiend. Jaren geleden sloot hij een 
pact met zichzelf om op zijn 60e uit de taxibranche te stappen om meer de 
vrijheid op te zoeken. Sjel hield woord en per 1 mei 2019 is Taxi van Dijk 
overgenomen door Van Driel Groep. 

Een heldere verkoopdeadline
“Mijn vrouw en ik namen ons voor om vanaf mijn 
60e wat meer de rust op te zoeken. Met minder 
verplichtingen en druk”, vertelt Sjel. “Via iemand 
uit mijn netwerk kwam ik bij Adagium terecht en 
ben ik het eerste gesprek aangegaan. Ik moet wel 
bekennen dat ik voor de daadwerkelijke start van 
het verkooptraject mijn twijfels had om de verkoop 
door te laten gaan. Het bedrijf draaide namelijk 
goed en had ontzettend positieve vooruitzichten. 
Uiteindelijk besloot ik, na een periode van
bezinning, om er toch mee door te gaan en heb 
ik de gesprekken met Adagium voortgezet”.

Een leven lang in de taxibranche
“Mijn ouders hadden vroeger al een eigen taxi-
bedrijf, je kunt dus wel stellen dat het mij met de 
paplepel is ingegoten”, schetst Sjel. “Op mijn 17e 
stapte ik in het taxibedrijf dat mijn moeder destijds 
runde. Na een korte break ben ik in 2001 Taxi van 
Dijk gestart. In anderhalf jaar tijd groeide de onder-
neming naar 35 voertuigen, mede dankzij zeven 
overnames van kleine taxibedrijven van oud-con-
cullega’s. Rond 2006 reden er 100 voertuigen rond 
met een constant hoge bezettingsgraad. Daarnaast 
merkten we een groei in de vraag naar touringcars.

Ondanks dat Taxi van Dijk van 2001 tot en met 2019 
een stabiele groei kende, had ik mezelf de deadline 
opgelegd om in 2019 te stoppen”.

Volledige focus op de beste kandidaat
“In mijn ogen waren er twee opties”, stelt Sjel. “De 
onderneming vrij de markt op zetten en kijken wie 
er langskomt of juist de onderhandelingen richten 
op één geschikte kandidaat. De koper moest dan 
wel de beste kandidaat binnen mijn regio zijn. Mijn 
voorkeur ging uit naar dat laatste en het duurde 
niet lang voordat mijn oog op Van Driel Groep viel. 
Samen met Adagium sprak ik af dat we Van Driel 
Groep gingen benaderen en dat, mocht het op niets 
uitlopen, het back-up plan zou zijn om alsnog de 
vrije markt op te gaan. Adagium legde het contact 
met Van Driel Groep. Gelukkig zagen zij een rol als 
kopende partij direct zitten en zijn we gestart met de 
vervolggesprekken”.

Alle cijfers altijd op orde, dat was uniek
De gesprekken met Adagium zijn in juli 2018 gestart 
en na een half jaar was de overname al zo goed als 
rond. Sjel: “De overname is soepel en snel verlopen. 
Beide partijen hadden de intentie om deze overna-
me te laten slagen. Zo zijn we de onderhandelingen 
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“Het is in de onderhandelingsfase 
juist goed om af en toe dingen 
te laten rusten om het wat tijd 

te gunnen”

Weet jij wat er 
nog aan schort? 
Scan dan de QR code
of kijk op adagium.nl/bbq-master

Lees meer:

ingegaan. Met daarbij een uitkomst waar iedereen 
zich in kon vinden.Door de jaren heen heb ik altijd 
mijn administratie strak bijgehouden. Vandaar dat 
ik direct alle benodigde cijfers en papierwerk kon 
aanleveren. Ik begreep later van Adagium dat dit 
redelijk uniek was”.  

Een bedrijfsverkoop is een complex traject
Sjel: “De verkoop van je bedrijf is niet iets dat je 
dagelijks doet. In het verleden heb ik zelf enkele 
kleine overnames gedaan, dat ging echter over 
kleinere bedrijven en bedragen. Onze eigen 
overname was een complex traject waar natuurlijk 
veel op het spel stond. Zoiets moet goed gebeu-
ren en de ondersteuning van een ervaren adviseur 
is daarbij meer dan welkom. Op het gebied van 
boekhouding en administratie komt er ook veel 
bij kijken. Alle documentatie moet namelijk in 
orde zijn. Daarnaast werden er heldere afspraken 
vastgelegd, zo konden er geen misverstanden 
ontstaan”. 

Adagium vormde een goede sparringpartner
“Ik merkte direct dat Adagium kennis van zaken 
had en precies aanvoelde hoe er in een bepaalde 
situatie het beste gehandeld moest worden”, 
vertelt Sjel. “Zo is het in de onderhandelingsfase 
juist goed om af en toe dingen te laten rusten om 
het wat tijd te gunnen. Terwijl je als ondernemer 
vaak geneigd bent om direct actie te ondernemen. 

Adagium vormde een echte sparringpartner en daar 
leerde ik vervolgens weer van. Het is wat dat betreft 
net als bij ondernemen, je loopt iedere dag weer 
tegen nieuwe dingen aan”. 

Schakel een deskundige en onafhankelijke 
adviseur in
“Het is haast niet mogelijk om dit allemaal zelf in 
goede banen te leiden”, tipt Sjel. “Vandaar dat 
ik iedere ondernemer bij een dergelijk traject de 
begeleiding van een ervaren adviseur aanraad. 
Adagium was daarbij altijd bereikbaar en stond 
klaar met goede raad. Een ander aspect waar ik van 
houd is dat zij alle gemaakte afspraken volledig zijn 
nagekomen. Het heeft ervoor gezorgd dat de be-
drijfsoverdracht, voor zowel koper als verkoper, naar 
volle tevredenheid is verlopen. Dat is voor een groot 
deel op het conto van Adagium te schrijven”. 

De cirkel is nu weer rond
“De handtekeningen zijn gezet en de overname is 
rond. Op de achtergrond zet ik mij nog steeds voor 
het bedrijf in, maar dat zal naar verloop van tijd gelei-
delijk afnemen. Voor mij is het leven als ondernemer 
met personeel écht voorbij. Ik wil niet meer zoveel 
omhanden hebben en niet meer de druk ervaren van 
alles wat daarbij komt kijken. Op dit moment richt 
ik mij op enkele vastgoedprojecten, dit wil ik blijven 
doen. Daarnaast ga ik nu ook meer van mijn vrijheid 
genieten”, sluit Sjel af.  
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“Het was de juiste 
oplossing om het bedrijf 
over te dragen”
– Bart van Limpt en Jan van Limpt – Megaflex Bladel B.V.

Megaflex
Bladel
Megaflex Bladel B.V., specialist in de productie van zelfklevende 
etiketten, is onderdeel van Optimum Group. Adagium begeleidde de 
directie van Megaflex, bestaande uit vader Jan en zoon Bart van Limpt, 
bij deze overname. 

Al 25 jaar gespecialiseerd in het produceren 
van etiketten 
“Megaflex bestaat binnenkort 25 jaar. Het bedrijf is 
destijds opgericht door mijn vader, Jan van Limpt, 
en een compagnon”, steekt Bart van wal. “Tot op de 
dag van vandaag produceren we etiketten voor aller-
lei industrieën, zoals logistiek, voedingsmiddelen en 
retail. In 2009 zette mijn vader Megaflex alleen voort. 
Het mooie was dat wij in de economische crisis 
juist gestaag zijn gegroeid. Zelf heb ik in 2009 mijn 
studie Bedrijfseconomie afgerond en heb ik ervaring 
binnen het bedrijf opgedaan. Inmiddels stuur ik de 
afdeling verkoop binnendienst aan”.

Geen bedrijfsopvolging vanuit de familie
“Mijn vader en ik hebben door de jaren heen regel-
matig gespard over de toekomst van het bedrijf”, 
stelt Bart. “Hierbij hebben we opvolging vanuit de 
familie ook uitgebreid besproken. Naast mijzelf, 
werken mijn twee zussen ook binnen het bedrijf. 
De conclusie was echter dat geen van ons drieën 
de onderneming over wilde nemen. Mijn vader heeft 
jarenlang hard gewerkt en bereikt over enkele jaren 
zijn pensioenleeftijd, vandaar dat hij langzaam wilde 
gaan afbouwen. Vanuit ons netwerk zijn we bekend 
met Adagium en zijn we een oriënterend gesprek 
aangegaan”.

Concrete tips om het bedrijf verkoopklaar 
te maken
“Dit eerste gesprek vond één jaar geleden plaats 
en Adagium gaf ons concrete tips om onze onder-
neming eerst verkoopklaar te maken. Daar zijn we 
mee aan de slag gegaan. Het bedrijf was nog te 
veel afhankelijk van enkele personen. Vandaar dat 
we op diverse posities binnen Megaflex mensen 
hebben aangenomen zodat we als bedrijf sterker 
staan. We werken nu met ploegleiders op de 
productievloer, hebben iemand extra op perso-
neelszaken en iemand die onze grotere offertes 
calculeert”, vertelt Bart.

Bewust voor deskundige begeleiding 
gekozen
“We werden door enkele bedrijven benaderd die 
interesse hadden om Megaflex over te nemen. 
Vervolgens zijn wij met Adagium in gesprek gegaan 
en hebben we het projectteam ontmoet. We wilden 
namelijk goed voorbereid zijn en een waardebepa-
ling van het bedrijf op laten stellen. Vooraf hadden 
we geen beeld van hoe Megaflex gewaardeerd zou 
worden ten opzichte van de markt. Gelukkig werd 
dit stap voor stap helder uitgelegd door Adagium”, 
legt Bart uit.
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Do’s and Don’ts

Do’s and Don’ts 
Personeelsparticipatie
Als ondernemer zoek je continu naar manieren om 
je onderneming te versterken. Een interessante optie 
hierbij is om je top werknemers aan het bedrijf te 
binden middels personeelsparticipatie.

Het binden van je beste werknemers
Een veel gehoorde reden van ondernemers om werkne-
mers te laten participeren in het bedrijf is om de binding 
van het personeel met de onderneming te vergroten. Het 
introduceren van personeelsparticipatie is een aantrek-
kelijke oplossing. Werknemers profiteren namelijk mee 
van de successen en tegelijkertijd zijn ze verbonden aan 
de onderneming, dus wordt het risico dat zij vertrekken 
verkleind. 

Verhoog de betrokkenheid van personeel
Door het personeel meer verantwoordelijkheid te geven, 
krijgen ze meer directe invloed. Over het algemeen werkt 
dit motiverend onder werknemers. Dit maakt het daarnaast 
ook mogelijk om als directie meer managementtaken te 
delegeren. Wanneer het goed gaat met de onderneming, 
dan profiteren de participerende werknemers daar direct 
van maar dat betekent ook dat ze eventuele negatieve 
gevolgen ook meer voelen. 

Breng alle mogelijkheden, risico’s en voorwaarden in kaart
Een adviseur helpt een ondernemer om personeels-
participatie op een juiste manier binnen de onderneming 
te introduceren. Zonder nog over cijfers te praten is het 
belangrijk om uit te leggen wat participatie in het bedrijf 
precies inhoudt. Welke rechten krijg je en wat is er veran-
derd ten opzichte van een ‘gewone’ werknemer.   

Deal – Megaflex Bladel B.V.

“Mijn vader en ik hebben 
regelmatig gespard over 

de toekomst van het bedrijf ”
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De keuze voor één van de drie
Bart licht toe: “Vervolgens hebben we met de drie 
belangstellende bedrijven, allen afkomstig uit de eti-
kettenbranche, een gesprek gehad. Wij voorzagen 
ze van de nodige informatie en aansluitend brach-
ten zij een bod uit. Samen met Adagium hebben we 
geïnventariseerd met welk bedrijf wij de gesprekken 
serieus wilden voortzetten. Met deze partij hebben 
wij de verdere onderhandelingen gevoerd”.

De intentie om de deal rond te maken
“We stelden een Letter of Intent op waarin we 
uitspraken dat we allemaal de intentie hadden 
om deze deal rond te maken. Hierna vond het 
boekenonderzoek plaats waar de kopende partij tot 
in detail vragen stelde om het bedrijf beter te leren 
kennen en om de risico’s in kaart te brengen. Dat 
duurde wat lang naar ons idee, maar het hoort erbij 
om alles tot in de puntjes te regelen. Door goede 
afspraken te maken en deze ook vast te leggen, 
weet je dat het ook voor de toekomst goed zit”, 
vertelt Bart.

Snelle en heldere communicatie
“We hebben bewust gekozen om het traject snel af 
te ronden”, legt Bart uit. “Het was dan ook prettig 
dat Adagium er goed de vaart in hield. Ze zaten 
er kort bovenop en onze accountant hielp ons alle 
informatie en cijfers aan te leveren. Er waren hele 

korte lijnen met Adagium en zij legden telkens
iedere stap nauwkeurig uit zodat wij continue 
wisten waar we aan toe waren. We hadden con-
stant het gevoel dat alles in goede handen was. 
Ook juridisch was alles goed afgetimmerd”.

De toekomst van Megaflex is veiliggesteld 
“Voor Megaflex was dit een logische stap”, legt 
Bart uit. “Mijn vader en ik willen blijven bijdragen 
aan de toekomst van Megaflex, maar zijn nu 
niet meer eindverantwoordelijk. Megaflex blijft 
als zelfstandig bedrijf opereren in dit pand en al 
het personeel is overgenomen. Dat was ook erg 
geruststellend voor alle medewerkers. Optimum 
Group richt zich met deze overname op product-
verbreding en schaalvergroting, ze willen een 
verdere groei met Megaflex realiseren”.

Begeleiding door een specialist betaalt zich 
dubbel en dwars terug
“Bij de overdracht van een middelgrote onder-
neming komen vaak veel dingen kijken waar je 
vooraf geen weet van hebt. Schakel daarom altijd 
een deskundige partij in die je volledig begeleidt. 
Adagium had een hele nuchtere aanpak en ont-
zorgde ons volledig van begin tot eind. Het traject 
liep natuurlijk op de achtergrond door, maar wij 
konden ons richten op de dagelijkse werkzaamhe-
den”, sluit Bart af.  
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Roald Subnel

M: “Bij fusies en overnames 
zit uiteraard ook emotie, maar 
ondernemers kijken wel vanuit 
een commerciële gedachte naar 
de wereld. Hierdoor kun je als 
advocaat veel meer sturen op 
commerciële effecten en in die 
zin wegblijven uit de emotie en 
objectiever zijn. Zo kun je samen 
de voor- en nadelen bespreken, 
zodat je samen een afweging kunt 
maken”.

M&A (Mergers and 
Acquisitions) is topsport
M: “Zelf heb ik jarenlang topsport 
gedaan, M&A is een soortgelijk 
traject. Voorbereiden, rustig naar 
een climax toewerken. Dan gaat 
het tempo langzaam omhoog 
en vlak voor overdracht moet je 
pieken. Dat is je wedstrijd. De 
nachtelijke uurtjes horen daarbij. 

Naast de inhoudelijke kant moet 
het ook in je karakter zitten om er 
alles aan te willen doen om je doel 
te bereiken”.
R: “Je moet tegen deadlines 
kunnen en het proces ongelofelijk 
goed in de gaten houden. Het 
helpt om een flink aantal kilome-
ters op de teller te hebben. Als je 
het slim speelt haal je voordeel ten 
opzichte van de partij die tegen-
over je zit, dat is een leuk aspect. 
Daarnaast kan M&A ontzettend 
breed zijn en kun je met veel 
verschillende rechtsgebieden te 
maken krijgen”. 
A: “Het geeft een kick. Je werkt 
naar een moment toe. Dat vind 
ik heerlijk, dat die mailbox over-
stroomt en dan is het gewoon 
gaan. Na afloop ben je bekaf 
en moet je even bijkomen. Wij 
advocaten zitten vaak in de staart 
van een overnametraject waar veel 
druk op zit. Het geeft voldoening 
als het vertrouwen dat je met een 
klant opgebouwd hebt goed is en 
deze je de ruimte geeft om je werk 
te doen”.

Is het een gebrek aan planning?
R: “Het ligt ook aan de rol die je 
naar je toe kunt trekken. Zodra je 
in de driver’s seat zit, dan houd je 
de timing meer in de gaten. Dan 
is het eenvoudiger om te zeggen 
dat deadlines niet haalbaar zijn. 
Je moet een planning realistisch 
maken. Daarbij, ‘it takes two to 
tango’. Er moet iemand tegenover 
je zitten die het spel snapt. Er zijn 
helaas ook collega’s die over-
namebegeleiding er ‘zo maar even 
bij doen’ en op alle slakken zout 
leggen. Dat kost veel tijd en kan 
frustratie opleveren”.
A: “Een belangrijke factor in het 
halen van deadlines is ook de 
grootte van het dealmaking team. 
Bij grotere overnames heb je te 
maken met accountants, advoca-
ten, corporate finance adviseurs, 
een notaris en de bank. Je kunt 
niet plannen wanneer iedereen 
zijn taken af heeft en vaak past dit 
niet in een 9 tot 5 mentaliteit. Het 
stomme is, het komt altijd goed”. 
M: “Op een gegeven moment 
gaat het knopje om, dan moet het 

“Topsport is in algemene 
zin niet gezond. Dat zijn 

fusies en overnames eigenlijk 
ook niet. We doen elkaar 

wel iets aan, altijd alles op 
het laatste moment, 

terwijl dat niet hoeft”

Rondetafelgesprek:
Advocaten aan het woord
In het speelveld van bedrijfsoverdrachten zijn meerdere spelers 
betrokken. Bij iedere overdracht is de aanwezigheid van een advocaat 
gewenst.Adagium organiseerde een rondetafelgesprek met ervaren 
ondernemingsrecht advocaten. Roald Subnel (LXA The Law Firm), 
Annelies Jansen (Bernhaege Advocaten) en Mustafa Sahan (DVAN 
Advocaten) schuiven aan bij Albert Dominicus. Onderwerp van gesprek: 
hun ervaringen en visie met betrekking tot bedrijfsoverdrachten.

Wat maakt ondernemings-
recht zo interessant voor 
jullie? 
R: “Het appelleert aan een stuk-
je ondernemerschap dat bij mij 
ook aanwezig is. Ik houd ervan 
om het recht zoveel mogelijk in 
dienst te stellen van onderne-

mers die iets willen toevoegen, 
in plaats van vanuit een ivoren 
toren het recht toe te passen”.
A: “De standaard verkoper in 
overnames gaat vaak na lang 
werken zijn of haar ‘kindje’ 
verkopen of iemand gaat de 
uitdaging aan om een bedrijf 

te kopen. Om dat te mogen 
begeleiden vind ik prachtig. De 
dynamiek die er in zit, dat maakt 
ondernemingsrecht zo mooi. De 
manier hoe dit type klant proble-
matieken aanvliegt dat past mij 
beter, omdat ik zelf ondernemer 
ben”. 
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Lees online verder: 
De advocaten delen onder 

andere hun tips voor Adagium

Rondetafelgesprek – Advocaten aan het woord – Annelies Jansen, Mustafa Sahan, Roald Subnel

Lees meer:

M: “De combinatie van advocaten 
en corporate finance adviseurs 
versterkt elkaar. Beiden willen we 
een mooie deal sluiten voor onze 
gezamenlijke klant. Wij als juristen 
hebben echter geen kennis van 
het maken van bedrijfswaarderin-
gen. Dat is een studie op zich. Het 
begin van het traject en het daarin 
afgesproken financiële plaatje 
hoort goed in elkaar te steken 
en is ontzettend belangrijk voor 
het slotstuk van de deal. Als het 
begin klopt, wordt het werk voor 
advocaten aan het eind enigszins 
eenvoudiger”. 

70% van de overnames blijken 
op termijn niet succesvol te 
zijn. Wat zegt dat? 
R: “Alle betrokkenen maken een 
inschatting. Van fiscalisten, advo-
caten, corporate finance adviseurs 
tot aan specialisten uit het bedrijf. 
Hierbij speelt ook verwachtings-
management een rol. Wat voor 
beeld heeft een koper bij een over-
name? Wanneer is deze overname 
in zijn ogen succesvol? Heeft hij er 
wel goed over nagedacht en is het 
door hem gestelde doel of dienst 

verwachting realistisch? Wat nou 
als het niet uitkomt? Daarbij is 
het vragen om problemen als het 
integratieaspect met bijvoorbeeld 
verschillen in bedrijfsculturen 
verkeerd zijn ingeschat. Het is 
van groot belang om hierover te 
sparren met de ondernemer”.
M: “Het opstellen van een goed 
contract draagt nog niet per 
definitie bij aan een succesvolle 
overname. Dat heeft te maken met 
het managen van verwachtingen. 
Daarnaast zit het ook in het zo 
simpel mogelijk uitleggen van de 
risico’s van datgeen dat nu be-
dacht wordt. Neem de klant mee 
in het gedachteproces en leg hem 
uit wat het precies inhoudt. Dat 
voorkomt discussie na afloop”.
A: “Tijdens het Due Dilligence 
onderzoek krijgen kopers inzicht 
in het bedrijf en worden risico’s 
geanalyseerd. Maar wat koop je 
nu eigenlijk? Heb je daadwerkelijk 
met je poten in de klei gestaan en 
het DNA van het bedrijf gevoeld 
na lezing van tig rapporten van 
adviseurs? Dat is waar het naar 
mijn idee vaak misgaat. De koper 
heeft er niet het juiste gevoel bij en 

niet goed ingeschat wat de risico’s 
en gevolgen zijn. Het is lastig, 
omdat de overname in deze fase 
geheim dient te blijven”.

Vanuit vertrouwen werken 
naar een gezamenlijk doel
R: “Adagium heeft de gave om 
iedereen in de waarde te laten en 
te versterken. Zij zorgen dat er 
naar een gezamenlijk doel gewerkt 
wordt”. 
A: “De DNA van de klant stroomt 
door jullie aderen. Adagium heeft 
zich zo ingevreten bij de klant 
en is een partij die maximaal de 
belangen van hun klant behartigt. 
Daar gaan jullie extreem ver in om 
dat te bereiken. Klanten mogen 
heel dankbaar zijn als ze Adagium 
inschakelen en zij voor hen de 
begeleiding te verzorgen”.
M: “In de aanloop naar de deal 
bouwt Adagium de relatie met de 
klant zodanig op dat deze jullie 
blind vertrouwd. Daarin zijn we 
allemaal bezig om de deal voor 
de klant te maken. We kunnen 
inhoudelijk sparren, jullie weten tot 
hoe ver je kunt gaan en wat wel en 
niet werkt”.   

traject aan te vliegen en hoe het 
bedrijf zijn positie in de markt kan 
versterken. Daarnaast is er de 
vraag vanuit de ondernemer hoe 
dit gaat vallen bij andere mededin-
gingsautoriteiten. De ondernemer 
kan daarin, dankzij onze geheim-
houding, vrij over praten”. 
M: “Juristen zijn niet gebonden 
aan specifieke regelgeving, 
advocaten wel. Juristen kunnen 
daarom sneller geneigd zijn om het 
eigen belang mee te laten wegen, 
wat niet altijd gelijk loopt met het 
belang van de klant. Bij ons zit er 
altijd een spanning op. Wij moeten 
onze weg vinden tussen partijdig-
heid betreft het volledig voor je 
klant staan en onafhankelijkheid 
door geen spreekbuis van je klant 
te zijn. Dit betekent dat wij ook 
tegen een klant moeten kunnen 
zeggen: dit is zo onredelijk, doe dit 
niet of dat schrijf ik niet op”.
R: “Binnen een overname draait 
het om meer dan enkel een mooi 
contract opstellen. Je moet 

open staan voor compromissen 
en creatieve oplossingen om zo 
uiteindelijk een zeker evenwicht 
in de belangen van partijen in het 
contract te krijgen en de deal te 
kunnen sluiten. Daarvoor is wel 
noodzakelijk dat je in ieder geval 
de totstandkoming van de deal 
ook begrijpt. 

Vertrouwen en gedegen 
begeleiding in het hele traject
A: “Als advocaten zijn wij er voor 
de kleine lettertjes. Wij hebben 
geen netwerk met kopers en 
verkopers die we met elkaar in 
contact brengen. Adagium heeft 
dat wel. Zij zitten op de bok en
nemen de klant mee bij de hand 
gedurende dit complexe traject. 
Zij hebben daardoor ook het 
vertrouwen van de klant van het 
begin tot het einde. Dat komt 
van pas gedurende alle facetten 
van dealmaking. Dat vertrouwen 
moeten advocaten in het slotstuk 
van het traject nog creëren”. 

gewoon gebeuren. Hoe langer het 
duurt, hoe duurder het ook wordt. 
Je hebt daarnaast te maken met 
andere factoren. Je kunt vanuit 
jouw kant nog zoveel druk zetten, 
het levert ook reacties op aan de 
andere kant. En ergens stopt het, 
dan blijkt dat er te weinig uren in 
een dag zitten”.

Wat is het verschil tussen een 
advocaat en een jurist bij een 
accountantskantoor?
A: “Je ervaring in de rechtszaal 
brengt duidelijk meerwaarde. 
Daarnaast hebben advocaten 
een beroepsgeheim en juristen 
niet. Het is belangrijk om even off 
the record met elkaar te kunnen 
praten. Om net even op het juiste 
punt te duwen om er toch uit te 
komen, zonder dat je het risico 
loopt dat dit naar buiten komt”. 
R: “Vaak als een deal groter is 
komt er ook mededingingsrecht 
om de hoek kijken. We adviseren 
onze cliënt ook hierin hoe het 
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Altavilla
In mei 2019 heeft Altavilla B.V. een bewuste stap gemaakt in de 
uitbreiding van twee naar vier aandeelhouders. Deze transitie kwam
niet zomaar uit de lucht vallen. Maarten de Groot, John van Dinteren 
en Sascha Jost vertellen over de totstandkoming van deze beslissing 
en hoe dit proces is verlopen.

Toonaangevende projecten door heel 
Nederland
Altavilla B.V. is een ingenieurs- en adviesbureau 
gespecialiseerd in bouwmanagement en brandvei-
ligheid. Zij leiden en begeleiden totale bouw- en 
renovatieprocessen en geven brandveiligheidsadvies 
voor zowel bestaande als nieuwe huisvesting. Het 
team van Altavilla B.V. bestaat uit 15 professionals 
die dagelijks werken aan toonaangevende gebouwen
in diverse branches, door heel Nederland. 

Vaste bedrijfsadviseur
Oprichters Maarten de Groot en Roland Simons zijn 
ruim 13 jaar geleden Altavilla B.V. gestart. Roland 
Simons kent Albert Dominicus vanuit zijn netwerk 
en bespreekt regelmatig ondernemersvraagstukken 
met hem. “Door de jaren heen is Adagium onze vaste 
bedrijfsadviseur geworden, zij weten hoe we onder-
nemen en waar onze behoefte ligt. We zijn al bij het 
bereiken van verschillende mijlpalen goed begeleid”, 
vertelt Maarten. “Denk aan het instellen van de 
medewerkersparticipatie zo’n vier jaar geleden, toen 
zochten we naar een oplossing om medewerkers 
meer aan het bedrijf te binden. De afgelopen twee 
jaren speelde een continuïteitsvraagstuk, met de 
vraag: hoe kunnen we het bedrijf Altavilla borgen 
voor de lange termijn? Dat bracht ons weer aan tafel 
bij Adagium”.

Van nauwe samenwerking naar aandeelhouder
Binnen Altavilla B.V. staat men steeds vaker stil bij 
de kwetsbaarheid van de onderneming. Met de 
komst van John van Dinteren, senior brandveilig-
heidsadviseur, is daar verbetering in gebracht. John: 
“Ik werd steeds actiever ingehuurd door Altavilla, 
waardoor de samenwerking al snel nauwer werd. 
Dat heeft mij tot denken aangezet over de situatie 
en toekomst van mijn eigen bedrijf waarin ik alleen 
werkzaam was. Zo zijn de gesprekken met Adagium 
voor mij gestart, om te bekijken hoe we de positieve 
samenwerking op een andere manier gestalte 
konden geven”.
“Klopt”, zegt Maarten, “samen met Adagium hebben 
we verschillende modellen en bedrijfsstructuren 
uitgetekend om alle mogelijkheden te beoordelen. 
In dat proces kwam ook de rol van Sascha Jost, als 
certificaathouder, naar voren. Ook zijn deelname en 
betrokkenheid in het bedrijf wilden we vergroten. Zo 
kwamen we tot de conclusie dat we zowel John als 
Sascha als partner in Altavilla wilden laten instap-
pen. Daardoor werd de bedrijfsconstructie voor ons 
logisch en eenvoudig. De puzzelstukken vielen op 
hun plek”.

Samen de stip aan de horizon zien
John: “We zijn dit proces gestart met als doel om
de samenwerking te versterken. We wisten alleen 

“Continuïteit in de organisatie 
brengen door te groeien 
in aandeelhouders”
– John van Dinteren, Sascha Jost, Maarten de Groot – Altavilla B.V. 
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“We hebben meerdere 
ingroeiscenario’s bekeken, maar een 

gelijkwaardige instap had bij ons 
allen de voorkeur”

Deal – Altavilla B.V.
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niet hoe. Zonder stip aan de horizon was het wat 
meer zoeken. Die stip werd helder toen we besloten 
dat we als vier gelijkwaardige aandeelhouders wilden 
ondernemen. Vanaf dat moment zag iedereen het 
duidelijk voor zich”.

Sascha Jost, sr. projectmanager, haakt hierop in: 
“Ik vond het in het begin, vanuit mijn eigen situatie, 
moeilijk om te zien hoe we daar zouden komen. 
We hebben meerdere ingroeiscenario’s bekeken, 
maar een gelijkwaardige instap had bij ons allen 
de voorkeur. Omdat ik de Duitse nationaliteit draag 
moest ik hiervoor wat meer voorbereidingen treffen 
en uitzoeken hoe ik dat het beste kon regelen. Daar 
heb ik goede begeleiding van Adagium in gekregen”.

Niets zonder een goede adviseur
We vroegen de heren van Altavilla B.V. naar de 
leerpunten in het proces dat zij hebben doorge-
maakt. John: “Ik heb al vaker dit soort processen 
meegemaakt, dat was niet nieuw voor mij. Wat ik in 
dit traject erg goed vond is dat Adagium een onaf-
hankelijke positie in het proces innam. Zij hebben op 
een juiste manier gefilterd, ons gespiegeld en altijd 
geadviseerd vanuit wat het beste voor het bedrijf is”. 
Maarten bevestigt dit: “Ik ken Albert al enkele jaren 
en ik wist vanaf de eerste minuut dat hij dit soort 
processen goed weet aan te pakken. Hij komt dan in 
een objectieve stand waarbij hij respect houdt voor 

alle partijen aan tafel. Door Albert ben ik een betere 
ondernemer geworden. Hij stelt altijd goede vragen 
en achterhaalt wat belangrijk is voor ons”. Sascha: 
“Als ik terugkijk op het traject dan zou ik de volgende 
keer al in een eerder stadium een goede adviseur 
inschakelen die mij direct zou begeleiden op het 
Nederlands-Duitse onderdeel. Dat is namelijk erg 
specialistisch, vooral het fiscale gedeelte”.

Een robuuster bedrijf neergezet
Maarten, John en Sascha zien de toekomst van 
Altavilla B.V. met vertrouwen tegemoet. “We hebben 
een fundament geslagen en een robuuster bedrijf 
neergezet. Met vier ondernemers zijn we ieder vanuit 
de inhoud betrokken bij projecten. Dat is sterk”, 
aldus Maarten. Zowel Sascha als John beamen dit 
en kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan.

Wat adviseer je andere ondernemers?
John: “Neem een onafhankelijke adviseur in de 
hand die op de juiste manier de spiegel voorhoudt”. 
Maarten sluit zich hierbij aan: “Wie deze adviseur is, 
heeft alles met vertrouwen en een persoonlijke klik 
te maken”. Sascha: “Het vertrouwen in de adviseur 
is inderdaad erg belangrijk. Dat was voor mij in 
dit proces niet zo moeilijk. Ik had al ervaring met 
Adagium vanuit de eerdere medewerkersparticipatie. 
Dat hebben zij destijds ook heel goed begeleid”.  

Do’s and Don’ts

Do's and Don'ts  
Beïnvloeden waarde 
onderneming
Ben je van plan om op korte termijn jouw onder-
neming te verkopen of ga je fuseren? Dan is het 
noodzakelijk om je bedrijf te laten waarderen. Op 
basis van de waarde van jouw onderneming kun je 
de verdere onderhandelingen in gaan om naar een 
positieve uitkomst te werken.

Hoe berekenen wij de totale waarde van een onderneming?
Je verkoopt de aandelen van de onderneming. Om tot 
de waarde van de eigen aandelen te komen trekken we 
de schulden van de totale waarde van de onderneming 
af en tellen we daar de liquiditeit, de euro’s die aan 
de linkerzijde van de balans staan, bij op. Vervolgens 
delen we de geprognosticeerde geldstromen binnen de 
onderneming door het risicopercentage (WACC) dat het 
bedrijf loopt. Denk hierbij aan risicocomponenten als; 
crediteurenrisico’s, financiële risico’s en valutarisico’s. 
Ook risico’s op de afzetmarkt of aan de inkoopzijde van 
uw onderneming kunnen hierbij een rol spelen. 
Daarbij geldt de regel: hoe hoger het risico, hoe lager 
de waarde van de onderneming. 

Binnen een waardering houden wij rekening met risico-
profielen. Daarbij kijken we naar 20 facetten om deze 
risico’s te benoemen. De mate van risico’s zijn altijd 
situatie-, branche- en bedrijfsafhankelijk. Een onderne-
ming in de voedingsmiddelenindustrie loopt bijvoorbeeld 
minder risico dan een onderneming in de bouw. Daarbij 
werken wij op basis van wetenschappelijk vastgestelde 
kengetallen.

Verlaag de risico’s binnen jouw onderneming
Als ondernemer kun je de toekomstige winstverwach-
ting verhogen door meer omzet te maken en door 
kosten te verlagen. In de praktijk kan dit een complexe 
opgave zijn, terwijl het voor ondernemers vaak eenvou-
diger zou moeten zijn om risicocomponenten te verla-
gen. Waardemanagement is ook risicomanagement. 
Zodra je het risico verlaagt, neemt de waarde van de 
onderneming toe.  
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“Mijn grote zorg 
gedurende de 

onderhandelingen
was dat de culturele

waarde 
ondergesneeuwd 
zou raken door 

commerciële 
doeleinden”

was eigenlijk de eerste stap naar een volledige 
outsourcing van de theaterexploitatie in de vorm van 
een Concessieovereenkomst met Heven Group B.V.. 
Dat betekende dat de N.V. overgedragen diende te 
worden aan een nieuwe aandeelhouder. Vanwege 
diverse bestuurlijke verschillen van inzicht had de 
aandeelhouder geen Raad van Commissarissen 
kunnen formeren, waardoor ik er als bestuurder 
alleen voor stond. Vandaar dat ik Adagium aandroeg 
om mij bij te staan bij deze bedrijfsoverdracht. Ik 
kende Han Galema vanuit het Udense netwerk en 
Adagium had een goede reputatie in de regio. De 
gemeente stemde hiermee in en in deze hoedanig-
heid zijn we het overnametraject ingegaan”, licht 
Marjorie toe.

Rust in een hectische periode
“Zo’n overdracht maak je maar één keer mee”, 
schetst Marjorie. “Er waren emoties bij het personeel 
en dat raakte mij ook. Ik had daarnaast natuurlijk 

Marjorie van Geenhuizen

ook mijn eigen gevoelens, ik ben 21 jaar bij het the-
ater betrokken geweest. Het was knap hoe Adagium 
situaties voorzag en scenario’s schetste. Ze hielden 
de lijnen strak in de gaten en wisten wanneer en op 
welke wijze te handelen. Ik vertrouwde Han volledig 
als hij namens het theater aan het woord was in de 
onderhandelingen. Het was een gecompliceerde 
situatie waarbij naast zakelijke ook politieke belan-
gen een rol speelden. Alles rondom het theater was 
publiek belang en de regionale kranten stonden er 
dagelijks vol van. Op de momenten dat ik het zelf 
niet meer overzag, was daar Adagium die vanuit hun 
ervaring telkens de juiste stap zette. Dat gaf mij rust 
in deze hectische periode”.

Op het juiste moment het schaakstuk 
verzetten
Marjorie: “Waar ik een bijzonder goede herinnering 
aan heb is het feit dat Han de kwaliteit had om 
mijn persoonlijke coach te zijn. Hij leerde mij welke 

“Diverse lessen vanuit 
de overdracht pas ik nu 
nog steeds toe”
– Marjorie van Geenhuizen – Theater Markant N.V.

In 2011 is Theater Markant N.V. in 
Uden overgedragen van de gemeente 
Uden naar de Heven Group B.V.. Marjo-
rie van Geenhuizen is 15 jaar directeur-
bestuurder geweest van deze imposante 
schouwburg en schakelde destijds 
Adagium in voor begeleiding en persoon-
lijke coaching tijdens dit overnametraject.
Nu enkele jaren later vertelt Marjorie over 
de schouwburg, de overdracht en haar 
leven in de culturele sector.

gemeente heb ik zes jaar lang de ontwikkeling van 
Theater Markant begeleid en na oplevering in 1996, 
werd ik in korte tijd de derde directeur-bestuurder”.

Theater Markant: veelbesproken en succesvol
In de 15 jaar die Marjorie vervolgens aan het roer 
stond bij de schouwburg groeide Theater Markant 
N.V. uit tot een uiterst succesvolle onderneming. 
“Het theater deed het ronduit uitstekend. We 
hadden een prachtige programmering met de grote 
musicals, opera’s, concerten en alle grote namen 
uit het entertainment, die jaarlijks 60.000 bezoekers 
trok. Door dit succes ontwikkelde ik met onze 
hoofdsponsor, de Heven Group BV waarvan Cor van 
der Heijden algemeen directeur is, een plan om een 
extra zaal voor commerciële doeleinden te bouwen. 
Dit om meer winstgevend te exploiteren”.

Een goede reputatie in de regio
Dit plan legde Marjorie samen met Heven Group B.V. 
voor bij de gemeente, die naast subsidient tevens 
aandeelhouder was van het theater. “Heven Group 
B.V. kocht direct naast het theater vastgoed aan om 
de plannen gestalte te geven. Ons voorstel, waarbij 
Heven Group B.V. zou investeren in de uitbreiding 
en wij een nauwe samenwerking zouden aangaan, 
werd door de gemeente niet omarmd. Het voorstel 

Ondernemend in cultuur
Marjorie en cultuur zijn al jaren nauw met elkaar 
verbonden. “Oorspronkelijk ben ik gestart als 
kunstenaar”, vertelt Marjorie. “Al snel merkte ik 
dat ik meer talent had voor het organiseren van 
exposities, het adviseren over kunstaankopen en 
-opdrachten. Altijd vanuit de vraag; hoe brengen 
we de kunst bij het publiek? Ik kom uit een onder-
nemersfamilie en heb diverse cultuur gerelateerde 
functies bekleed bij onder andere de Brabantse 
Kunst Stichting en gemeente Uden. Vanuit de 
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“Met vernieuwde focus Easy-
Plan verder uitbouwen”
– Edward Bulte – Easy-Plan Contractcatering B.V.

“Uiteindelijk heeft de overname
 voor mij veel gebracht, want

 het opende ook weer onverwachte 
nieuwe deuren”
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impact mijn houding en gedrag op anderen had. 
‘Ga even drie trapjes hoger staan en overzie het 
speelveld’, dat is een les waar ik tot op de dag 
van vandaag profijt van heb. Het vermogen om 
van perspectief te wijzigen om dingen anders te 
bekijken. Adagium was in staat om juist op de 
menselijke kant mijn verbeterpunten aan te pakken 
en leerde mij mijn sterke punten effectief in te 
zetten. Om het schaakstuk op het juiste moment 
verzetten. Ik gebruik het nu ook in mijn advies aan 
anderen”.

Een verschil in inzicht
Uiteindelijk leidde de overname niet tot een 
gelukkige samenwerking en gaat Marjorie weg 
bij het theater: “Mijn grote zorg gedurende de 
onderhandelingen was dat de culturele waarde 
ondergesneeuwd zou raken door commerciële 
doeleinden. Ik ben er trots op dat, mede dankzij 
Adagium, de culturele prestatie goed vast was 
gelegd en daardoor de subsidie van de gemeente 
werd gehandhaafd. Al tijdens de overname bleek 
dat de winstdoelstelling van mij en de nieuwe
aandeelhouder niet met elkaar rijmden. Dat ver-
schil in inzicht werd een jaar later zo groot dat we 
besloten uit elkaar te gaan. In die mogelijkheid had 
Adagium voorzien als onderdeel van de overname. 

Op dat moment was het een zware beslissing, maar 
het was kennelijk tijd om het stokje over te geven 
aan anderen. Uiteindelijk heeft de overname voor mij 
veel gebracht, want het opende ook weer onver-
wachte nieuwe deuren”.

Advies in strategie en fondsenwerving binnen 
de culturele sector
“Nu werk ik al enkele jaren, onder de naam 
‘Ondernemend In Cultuur’, als adviseur in strategie 
en fondsenwerving binnen de culturele sector. 
Opmerkelijk genoeg ben ik als ervaringsdeskundige 
ook al diverse keren om advies gevraagd als ge-
meenten problemen hadden met hun schouwburg. 
Heel bijzonder om te ervaren dat al mijn bagage, 
met daarbij ook de negatieve ervaringen, heeft 
bijgedragen aan mijn professionaliteit, waardoor ik 
nu in staat ben anderen te adviseren”.

“De deskundigheid in complexe situaties, zoals bij 
een bedrijfsoverdracht, is onbetaalbaar. Maar met 
name ook de empathie voor het menselijke aspect, 
dat is juist erg waardevol. Situaties aanvoelen, de 
juiste positie innemen en altijd aandacht hebben 
voor de persoon. Dat is voor mij typisch Adagium”, 
eindigt Marjorie haar verhaal.    
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“We willen iedere dag 
weer zoveel mogelijk mensen 

van heerlijk eten 
laten genieten”
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Easy-Plan
Cateringbedrijf Easy-Plan uit Doesburg vierde in 2019 haar 
10-jarig bestaan. Er vond dat jaar een verschuiving plaats 
binnen de aandelen, dat maakt dat Edward Bulte, oprichter 
en eigenaar van Easy-Plan Contractcatering B.V., met 
vernieuwde focus en frisse energie het cateringbedrijf verder 
is gaan uitbouwen. 

Stapsgewijs doorgroeien naar een stabiel 
cateringbedrijf
Na jaren binnen de horeca alle facetten gezien te 
hebben, start Edward in 2009 met vier anderen uit 
het vak een cateringbedrijf. “Met Easy-Plan wilden 
we zoveel mogelijk bedrijven van goede catering 
voorzien”, legt Edward uit. “Al vrij snel hadden 
we een grote klantenkring met enkele namen als 
TNT, Rabobank en Whirlpool. We waren blij dat 
we het eerste jaar break-even draaiden. Vanuit 
daar hebben we Easy-Plan uitgebouwd tot een 
gerenommeerd landelijk cateringbedrijf met een 
diversiteit aan klanten”.

Na verloop van tijd veranderden de 
verhoudingen
“Binnen Easy-Plan was er een heldere rolver-
deling”, stelt Edward. “Ik was verantwoordelijk 
voor de operationele leiding en was iedere dag 
vol overgave met het bedrijf bezig. De andere 
vier aandeelhouders waren in mindere mate en 
op afstand betrokken bij Easy-Plan. Waar in de 
beginfase deze verhoudingen voor iedereen goed 
werkte, merkten we na zo’n vijf jaar dat we echt uit 
elkaar groeiden. We zaten niet meer op dezelfde 
golflengte. Daardoor kwamen we op het gebied van 
samenwerking op een breukvlak te zitten”.

Reden genoeg om eens met Adagium te 
gaan praten
“De andere aandeelhouders presenteerden 
tijdens een vergadering hun visie tot de aan-
delenverdeling en zetten in op een mogelijke 
transactie”, vertelt Edward. “Als echte praktijkman 
heb ik geen verstand van cijfers en juridische 
zaken. Via mijn vrouw ben ik met een adviseur 
in contact gekomen. Hij adviseerde mij na een 
goed gesprek om Adagium in te schakelen bij de 
aandelentransactie”.

Op basis van vertrouwen proactief handelen
Edward zegt over de eerste ontmoeting: “Ik wilde 
zeker zijn dat er een goede match was, je kunt 
zo’n traject namelijk maar één keer goed doen. 
Het vertrouwen was aanwezig, waarbij ik me ook 
bewust was van het feit dat ik aan tafel, tijdens de 
onderhandelingen, pas écht zou ondervinden of dat 
Adagium op Champions League niveau speelde. 
Dit werd al snel duidelijk toen Adagium direct het 
heft in handen nam. We schreven een brief waarin 
we kenbaar maakten dat wij zelf alle aandelen 
wilden kopen. Geen afwachtende houding, maar 
juist proactief handelen”.

Voorkomen dat er verrassingen boven tafel 
kwamen
“Het was een emotioneel proces, mijn hart en ziel 
ligt in het bedrijf. Dat kwam op het spel te staan”, 
schetst Edward. “Adagium had een duidelijke 
rolverdeling waarbij de ene adviseur zijn ervaren-
heid in de onderhandelingen tentoonstelde, terwijl 
de andere juist alle details en juridische zaken voor 
zijn rekening nam. Om te zorgen dat er tijdens de 
gesprekken geen konijnen uit de hoge hoed kwa-
men wilde Adagium precies weten wat er gebeurd 
was, wat er speelde en hoe de onderlinge relaties 
waren. Dat gaf me tijdens dit traject een bemoedi-
gend gevoel”.

Het officieel afronden van de transactie 
hebben we even gevierd
“In februari 2019 zijn we gestart en ik was erg 
opgelucht nadat het traject na vier maanden was 
afgerond. Er valt toch een last van je schouders.
Ik wilde niet te vroeg juichen, want een deal kan 
wel mondeling rond zijn, er zijn vervolgens nog 
genoeg stappen die in het proces gezet moeten 
worden. Zodra bij de bank de lening officieel rond 
was, had ik de bevestiging dat de aandelentrans-
actie door ging. Dat heb ik vervolgens wel even 
gevierd met ons eigen clubje mensen”, vertelt 
Edward. 

Maak van aandelentransacties geen 
dagelijkse kost
“Zo’n aandelentransactie is een absurd zwaar 
traject dat je écht niet moet onderschatten. Iedere 
dag geef ik alles voor het bedrijf, dat maakte de 
gesprekken zo emotioneel beladen. Daarnaast heb 
ik samen met mijn team echt flink door moeten 
trekken om alle gaatjes dicht te lopen. Ik hoop zo’n 
traject nu nog maar één keer in mijn leven mee te 
maken, dat is op het moment dat ik met pensioen 
wil gaan”, legt Edward uit.

Met een klein team vertrouwd verder 
bouwen
Inmiddels is het bedrijf actief op 35 locaties. 
Edward: “Mijn ambitie is om te groeien in opdrach-
ten, maar niet zozeer in mensen. Een klein bedrijf 
met korte lijntjes en waarbij ik iedereen bij naam 
ken is voor mij een must. We blijven iedere dag 
alles geven om alle mensen binnen de bedrijven, 
waar wij de catering voor onze rekening nemen, blij 
te maken met lekker en verantwoord eten”.

Kies voor een adviserende partij die je 
vertrouwt
“Heb je een hart voor jouw zaak en wil je het beste 
resultaat voor de onderneming, kies dan voor een 
partij als Adagium. Ik sta iedere dag op voor mijn 
passie voor catering. Dat merk ik ook bij Adagium, 
zij hebben ook liefde voor hun vak”, besluit 
Edward.  
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Solidariteit binnen het familiebedrijf
Albert: “Bij een overname van een familiebedrijf 
zie je vaak dat de directeur van de onderneming 
een goed vervolg voor het personeel uiterst 
belangrijk vindt. Dat blijkt ook uit de gesprekken 
die wij voeren met ondernemers tijdens bedrijfs-
overnames”. Deze sterke band tussen managers 
en medewerkers met het familiebedrijf uit zich ook 
in solidariteit. Het blijkt namelijk dat 41% van de 
managers op zoek gaat naar een andere baan zo-
dra een externe partij het familiebedrijf overneemt. 
Dit is bij niet-familiebedrijven met 22% beduidend 
minder. 

Bedrijfsovername van een familiebedrijf
Een van de kenmerkende factoren van een familie-
bedrijf is dat de familieleden zowel zakelijk als privé 
sterk met elkaar verbonden zijn. Zo speelt vanaf de
dag dat de nieuwe generatie geboren is het opvol-
gingsvraagstuk binnen het familiebedrijf. Vaak zijn 
de kinderen gemotiveerd om de toekomst van de 
opgebouwde familieonderneming voort te zetten. Dat 
brengt een hoge betrokkenheid met zich mee.   

“Binnen veel familiebedrijven is sprake van 
een hoge betrokkenheid bij de onderneming 

en een gevoel van solidariteit”

Vaak een goede sfeer binnen 
familiebedrijven
Albert: “Binnen familiebedrijven zie je vaak een 
gemoedelijke sfeer en een meer persoonlijke 
aanpak. Dit heeft een positieve uitwerking op de  
medewerkers. Een typisch kenmerk binnen een 
familiebedrijf is een gevoel van trots en loyaliteit. 

“Een goede werksfeer 
binnen familiebedrijven 
zorgt voor solidariteit”
– Albert Dominicus – Adagium

Bij niet-familiebedrijven is de binding met de 
organisatie en dit gevoel van trots in verhouding 
toch iets minder prominent aanwezig”. In het on-
derzoek komt naar voren dat de sfeer binnen het 
familiebedrijf inderdaad uitstekend is. 91% van de 
managers en 88% van de medewerkers hebben 
zich hier namelijk positief over uit gelaten. Binnen 
niet-familiebedrijven zie je een duidelijk verschil in 
waardering tussen de managers en het personeel: 
87% ten opzichte van 79%. 

Een hoge binding van werknemers aan 
het familiebedrijf
Albert: “Over het algemeen zie je dat wanneer de 
werksfeer goed is, dit de binding van het perso-
neel met het bedrijf vergroot. De tevredenheid 
stijgt en dit levert een positieve bijdrage op binnen 
de organisatie”. Binnen veel familiebedrijven 
is sprake van een hoge betrokkenheid bij de 
onderneming en een gevoel van solidariteit. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat 75% van de 
ondervraagden zich erg betrokken voelt binnen 
het familiebedrijf. Dit tegenover 67% bij mede-
werkers van niet-familiebedrijven. 84% van de 
ondervraagde werknemers zegt dat de solidariteit 
en het saamhorigheidsgevoel binnen de organisa-
tie groot is. 

De loyaliteit en saamhorigheid bij 
managers en medewerkers binnen
familiebedrijven ligt hoog. Er heerst 
over het algemeen een goede sfeer en 
dit draagt bij aan de solidariteit van de 
medewerkers. De binding die zij heb-
ben met het familiebedrijf is groter dan 
bij werknemers bij niet-familiebedrijven. 
“Vanuit onze ervaring in het begeleiden 
van bedrijfsovernames komen wij in 
contact met een grote diversiteit aan 
bedrijven. Binnen familiebedrijven is 
het vaak zo dat er sprake is van een 
uitstekende sfeer en een loyale band”, 
vertelt Albert Dominicus, senior partner 
bij Adagium. Dit wordt bevestigd in het 
onderzoek dat Fambizz.nl, platform 
voor familiebedrijven, heeft uitgevoerd.

Artikel – Sfeer binnen familiebedrijven
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Bosch &
van Oers
Bosch & Van Oers Bouwkundigen B.V. is een gerenommeerd bouw-
kundig tekenbureau in het zuiden van het land. Tweeëntwintig jaar 
geleden gestart door Wilson Bosch en Peter van Oers en opgebouwd 
tot een stabiele club met vijftien mensen dat gave woningbouwprojecten 
uitvoert. De partners hadden zichzelf het doel gesteld om op hun 
vijftigste de onderneming te verkopen om onafhankelijk te zijn. 

Gericht toegewerkt om onder de juiste 
omstandigheden te verkopen
“Laat ik vooropstellen dat we door de jaren heen 
onszelf binnen de onderneming graag doelen 
stelden om gericht naar toe te werken”, vertelt 
Wilson. “Peter heeft altijd gezegd dat hij op zijn 
vijftigste het bedrijf wilde verkopen om meer vrij-
heid te hebben. Dat idee hebben we de afgelopen 
vijf jaar concreet handen en voeten gegeven. Het 
was voor ons duidelijk dat we niet zomaar wilden 
verkopen. We wilden het bureau overdragen aan 
een partij met een toekomstvisie, waar we de 
juiste klik mee hadden en die zowel het personeel 
en de naam als het kantoor over zouden nemen”.

Gegroeid naar een stabiele onderneming 
met vaste gezichten
In 1997 startten Wilson en Peter samen hun te-
kenbureau Bosch & Van Oers in Heeswijk-Dinther. 
“We zijn allebei opgeleid tot technisch tekenaar 
en gingen samen fulltime aan de slag. Na drie 
jaar kochten we een bedrijfspand en namen we 
onze eerste werknemer in dienst. In 2007 kochten 
we een groter pand in Heeswijk-Dinther, daar zit 
Bosch & Van Oers vandaag de dag nog steeds 

gevestigd. Inmiddels zijn er vijftien mensen in 
dienst; een vaste club met weinig verloop”, legt 
Wilson uit.

Eerst de interne opties onderzocht
“In eerste instantie vroegen we of medewerkers 
het bedrijf over wilden nemen", licht Wilson toe. 
"Die interesse was er, dus onderzochten we of 
zij in vijf jaar in deze nieuwe rol konden groeien. 
Rabobank heeft ons daar in eerste instantie 
bij begeleid. Al snel bleek dat de medewerkers 
in loonfunctie wilden doorgroeien maar geen 
aandeelhouder wilden worden. Vandaar dat 
we verder zijn gaan kijken en op advies van 
Rabobank zijn we met Adagium gaan praten”.  

Zoeken naar de juiste match
“Het eerste gesprek met Adagium verliep bij-
zonder prettig”, stelt Wilson. “Zij vertelden een 
logisch en praktisch verhaal. Ondernemen met 
gezond boerenverstand, daar herkenden wij 
ons in. We dachten dat het traject best veel tijd 
in beslag zou nemen, je moet namelijk eerst de 
juiste kandidaat vinden. We zochten een kapi-
taalkrachtige partij die paste bij het type werk 

“Onafhankelijkheid door op je 
vijftigste je onderneming
 te verkopen”
– Peter van Oers en Wilson Bosch – Bosch & van Oers
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dat we deden. Daarbij vonden we een goede klik 
ook belangrijk, want de toekomst van Bosch & 
Van Oers moest gewaarborgd blijven”.

Een serieus bod van ambitieuze onderne-
mers sprak ons aan
“Ondertussen ging de dagelijkse bedrijfsvoering 
gewoon door. Na enige tijd kwam Adagium met 
een serieus bod van een ambitieuze partij die 
zocht naar een senior tekenbureau in het zuiden 
van het land. De Brevo Group wordt gedreven 
door twee jonge ondernemers, Robbin en Herwin, 
met serieuze uitbreidingsplannen”, vertelt Wilson.

Zij zochten naar senioriteit, wij naar een 
partij met management skills
Wilson voegt toe: “Zo’n eerste gesprek vonden 
Peter en ik spannend. Het kan zomaar zijn dat je 
met de toekomstige kopers van je onderneming 
aan tafel zit. Gelukkig was er direct een goede 
klik. Zij, Robbin en Herwin, vertelden een duidelijk 
verhaal over hun bedrijfsvoering en toekomstvisie. 
Zij zochten echt senioriteit om hun team met 
jonge medewerkers aan te vullen, wij zochten 
een partij die qua management sterk was en 
feeling met onze business had. Toen Peter en ik 
weggingen na het gesprek zeiden we tegen elkaar 

dat dit exact was wat we zochten. Het was direct 
duidelijk dat zij het personeel, de naam Bosch & 
Van Oers en het kantoor wilden behouden”.

Altijd op ons gemak dankzij onze adviseurs
“De begeleiding van Adagium was op niveau”, 
schetst Wilson. “Zij stelden duidelijke kaders en 
waren direct in hun communicatie. Zo werd er 
bijvoorbeeld direct gevraagd of de financiering 
haalbaar was. Dat bleek gelukkig het geval te zijn. 
Vervolgens werden we door Adagium gedurende 
het proces aan de hand meegenomen. Hierdoor 
voelden wij ons tijdens de gesprekken altijd op 
ons gemak”.

Alle onzekerheid werd direct weggenomen
“Vervolgens kwam het Due Diligence onderzoek 
en gingen we dieper in op de details", vertelt 
Wilson. "We mochten het intern pas bekend 
maken toen de onderhandelingen in een ver-
gevorderd stadium waren en de Letter of Intent 
getekend werd. Toen de deal rond was, was het 
schrikken voor de meeste medewerkers. Hierbij 
moet ik mijn complimenten geven aan Robbin en 
Herwin hoe zij op een heldere manier rust in de 
tent brachten en ze iedereen hebben meegeno-
men in hun plannen”. 

Mijn advies: schakel altijd een deskundige 
adviseur in!
“We zijn blij dat we tijdig externe deskundigheid 
hebben ingeschakeld”, legt Wilson uit. “Je mist 
bepaalde kennis en ervaring om tot in detail de 
juiste juridische en financiële zaken uit te zoeken. 
Daarbij is de verkoop van je onderneming iets dat 
je niet vaak in je leven doet. Van begin tot eind 
heeft Adagium ons strak begeleid met duidelijke 
taal waardoor alles was te begrijpen”.  

“Een fusie waarmee 
beide partijen hun 
continuïteit waarborgen”
– KVDK Architecten – 

“We zijn blij dat 
we tijdig externe 
deskundigheid 

hebben 
ingeschakeld”
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“Het geeft een prettig gevoel dat we nu 
over alle mogelijke scenario's goede 

afspraken hebben vastgelegd”
Lees meer:

KVDK 
Architecten
Begin 2019 slaan de twee architectenbureaus RAAK Architecten en 
KVDK Architecten hun handen ineen en gaan zij verder onder de naam 
KVDK Architecten. Al in de eerste gesprekken concludeerden zij dat ze 
de perfecte aanvulling zijn op elkaar. Aan het woord Wytse de Winter, 
partner bij KVDK Architecten en medeoprichter van RAAK Architecten.

Verjonging en groei bracht ons samen
RAAK Architecten was het architectenbureau van 
studievrienden Wytse de Winter en Wiebe van Houten. 
Dit jonge architectenbureau besloot om te fuseren 
met het ervaren KVDK Architecten van Arie Korbee en 
Ruud van der Kroft. Wytse licht toe: “KVDK Architecten 
zocht naar verjonging binnen hun onderneming. Wij 
wilden juist groei realiseren en onze organisatie daar 
klaar voor maken. Dit vormde de basis voor de eerste 
gesprekken die we voerden”. 

Bij groei in medewerkers komt organisatorisch 
veel kijken
“RAAK Architecten heb ik met Wiebe van Houten 
opgericht. We zijn samen afgestudeerd en wilden 
samen écht iets op te bouwen. Na verloop van tijd 
besloten we om met personeel te gaan werken 
zodat we grotere opdrachten konden uitvoeren”, 
legt Wytse uit. “Het hebben van medewerkers, 
bracht organisatorisch een grote impact op het 
bedrijf. Dat is een onderdeel waar onze expertise 
niet lag en waar we weinig energie van kregen. In de 
periode dat dit speelde zochten we actief naar een 
manier om dit op te lossen. Dat was voor ons één 
van de hoofdredenen om de gesprekken met KVDK 
Architecten te starten, zij hadden hun organisatie op 
dit vlak al goed ingericht”.

Eerste stap naar de toekomst is gezet
“Voor Arie en Ruud, de ondernemers achter KVDK 
Architecten, was het belangrijk voor de dynamiek 
van hun onderneming om te verjongen”, verduidelijkt 
Wytse. “Door het aantrekken van nieuwe partners 
wilden zij hun organisatie verstevigen en hun kennis 
verbreden. Met het oog op de toekomst zorgde ver-
jonging binnen de organisatie ook voor de continuïteit 
van de onderneming. We spraken met elkaar over het 
eventueel samengaan van onze architectenbureaus. 
Deze eerste aftastende gesprekken werden zonder 
adviseurs gevoerd”.

Andere specialisaties die elkaar versterken
“KVDK Architecten en RAAK Architecten vullen elkaar 
perfect aan”, stelt Wytse. “KVDK Architecten werkt 
namelijk veel binnen de Bollenstreek met vaste op-
drachtgevers. Daarbij hebben zij veel kennis over BIM, 
een interessante werkmethodiek in de bouwsector. Iets 
dat voor Wiebe en mij een relevante toevoeging is. Wij 
voeren meer herontwikkelingsprojecten buiten deze 
regio uit en brengen veel in op het gebied van verduur-
zaming en energieprestatie. Deze voordelen, samen 
met de klik die er vanaf de eerste minuut tussen ons 
aanwezig was, maakte dat zowel Arie en Ruud als 
Wiebe en ik vertrouwen hadden om dit traject verder in 
te gaan”.

De begeleiding van een onafhankelijke 
adviseur
“We beseften ons al snel dat we voor de verdere 
uitwerking van deze fusie de expertise van een 
onafhankelijke adviseur moesten raadplegen. We 
zijn architecten en alhoewel we best een beetje 
boerenverstand hebben, zijn we zeker geen bedrijfs-
economen. Adagium heeft ons in de beginfase van 
RAAK Architecten geholpen om onze eerste stappen 
te zetten. Vandaar dat we hen wederom inschakelden, 
dit keer om deze fusie te laten slagen”, licht Wytse toe.

De belangen van zowel RAAK als KVDK 
werden meegenomen
“In grote lijnen waren we er redelijk snel uit. Toen 
moest alles achter de komma nog geregeld worden. 
De kennis en ervaring van Adagium heeft deze 
fusie gevormd en in goede banen geleid. Je ziet dat 
Adagium precies weet wat er op welk moment in een 
overname of fusie gevraagd wordt. Ze luisterden niet 
alleen puur naar onze belangen, maar zorgden ervoor 
dat alle partijen werden gehoord om tot een goede 
uitkomst voor iedereen te komen. Dat gaf ons het 
vertrouwen dat deze fusie goed zou uitpakken,” legt 
Wytse uit.

Alles in één keer goed tot in detail 
afgesproken
“Als ik eerlijk ben hebben we de omvang van de fusie 
wel onderschat”, bekent Wytse. “Het juridisch sa-
menvoegen van twee organisaties is vrij complex. De 
deskundigheid van Adagium kwam hier écht tot zijn 
recht. Zo hebben we allerlei afspraken gemaakt over 
onvoorziene situaties waar wij zelf niet aan dachten. 
Wat spreek je bijvoorbeeld af rondom het uitstappen 
van één van de partners? Het geeft een prettig gevoel 
dat we nu over alle mogelijke scenario’s goede 
afspraken hebben vastgelegd. Daarmee kunnen wij 
ons met een gerust hart blijven richten op onze core 
business”.

Wat adviseert Wytse aan andere ondernemers 
in een soortgelijke situatie?
“Het is in eerste instantie belangrijk dat het juiste 
gevoel aanwezig is. Kijk vervolgens ook naar de 
hoofdlijnen en zorg dat je daarmee op dezelfde golf-
lengte zit. De verdere uitwerking van de details komt 
later wel”, vertelt Wytse. “Schakel daarnaast iemand in 
die over de juiste kennis en ervaring beschikt. Op een 
gegeven moment raakte ik het overzicht kwijt, gelukkig 
legde Adagium alles goed uit en wisten zij helder te 
adviseren”.  
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Het proces dat bedrijfsopvolging heet
Zodra er binnen een ondernemende familie de 
geboorte van een zoon of dochter wordt gevierd, 
is daarmee in feite het opvolgingsvraagstuk geboren. 
Opvolging binnen het familiebedrijf is geen op zich-
zelf staande gebeurtenis. Bedrijven die van generatie 
op generatie worden overgedragen beschouwen de 
opvolging eerder als een proces dat uit verschillende 
fasen bestaat. Elke fase leidt naar een moment 
dat cruciaal is voor de uiteindelijke besluitvorming. 
Simpel gezegd bestaat het proces van bedrijfsop-
volging uit een oriëntatiefase, voorbereidingsfase, 
overdrachtsfase en nazorgfase.  De oriëntatie begint 
vaak al vroeg, aangezien kinderen op jonge leeftijd 
starten met meewerken in het familiebedrijf.

“Hoe om te gaan met 
de complexiteit van het 
opvolgingsvraagstuk”
– Albert Dominicus – Adagium

Familie versus het bedrijf
Bedrijfsopvolging binnen de familie is een lastige 
kwestie. De belangen zijn groot om zowel de 
continuïteit van de onderneming te waarborgen 
als de familieverhoudingen in goede vrede te 
bewaren. Het bedrijfsbelang hoort behartigt te 
worden om voort te blijven bestaan. De familie-
dynamiek en eventuele opvolging dient door de 
jaren heen duidelijk besproken te worden. Zo weet 
iedereen binnen de familie continue waar zij aan 
toe zijn en blijft het toekomstperspectief helder. 
Daarmee wordt voorkomen dat binnen de familie 
meningsverschillen, onrust of zelfs ruzies ontstaan. 

De invloed van de huidige generatie
De kans op ruis, onenigheid en conflicten vanwege 
emotionele aspecten binnen een familiebedrijf is 
altijd aanwezig. Je hebt namelijk ook met fami-
liebelang te maken en dat rijmt niet altijd met de 
belangen van de onderneming. Binnen het opvol-
gingstraject kan de opvolger met allerlei emoties 
vanuit de huidige generatie te maken krijgen. 
Denk hierbij aan tegenzin om afstand te doen,
jaloezie en rivaliteit of het niet kunnen kiezen 
tussen kinderen. Dit kunnen serieuze obstakels zijn 
voor de huidige ondernemers. Uiteindelijk kan dat 
de goede voorbereiding van de nieuwe generatie, 

Van alle bedrijven in Nederland draagt 
zo’n 70% de stempel ‘familiebedrijf’. 
Deze familiebedrijven krijgen vroeg of 
laat te maken met het opvolgingsvraag-
stuk. Dit is zonder twijfel een enerverende 
periode binnen zowel het bedrijf als in de 
familie. Zeker door het grote emotionele 
component dat hierbij speelt, maakt dat 
dit een veelbesproken en gevoelig onder-
werp is.

Artikel – Complexiteit van het opvolgingsvraagstuk

die benodigd is, in de weg staan. Dit gezien het 
feit dat de huidige generatie nog altijd een grote 
invloed heeft op hun opvolgers.

Voorbereiding van de nieuwe generatie
Een goede voorbereiding is voor een opvolger 
cruciaal. Er zijn diverse vragen die door de opvol-
ger beantwoord dienen te worden. Hoe financier ik 
de overname? Wie verzamel ik om me heen? Hoe
bind ik onze huidige klanten en netwerk aan mij en 
mijn team? In hoeverre betrek ik mijn familie hierbij 
en in welke mate trek ik mijn eigen plan?  

In de praktijk blijkt dat opvolgers zich al snel
gevangen voelen tussen enerzijds de loyaliteit 
richting de familie en anderzijds de gewenste 
onafhankelijkheid om zelf beslissingen te nemen 
in het belang van het bedrijf.   

“Simpel gezegd bestaat het proces 
van bedrijfsopvolging uit een oriëntatiefase, 

voorbereidingsfase, overdrachtsfase 
en nazorgfase”
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“Neem je eigen onderneming 
serieus en zorg dat je zelf 
aan zet blijft”
– Huub Kuijpers – EVC (Verpakking) B.V. 

EVC 
Verpakking 
Rasondernemer Huub Kuijpers heeft in 2019 zijn onderneming EVC 
(Verpakking) B.V. overgedragen. Er diende zich een potentiële koper 
aan waardoor het verkoopproces werd versneld. “Als ondernemer 
vind ik het prettig om keuzes zelf in de hand te hebben. Hoewel de 
overdracht eerder is gekomen dan vooraf gepland, ben ik zeer tevre-
den met de uitkomst”, vertelt Huub.

Het vereenvoudigen van verpakkingsprocessen
EVC (Verpakking) B.V. is gespecialiseerd in het opti-
maal inrichten, door middel van ergonomisch verant-
woorde werkplekken en andere handige hulpmiddelen, 
van verpakkingsafdelingen. Huub: “In 2001 zag EVC 
het daglicht. We zijn gespecialiseerd in het verhuren en 
verkopen van wikkelmachines met bijbehorende folie. 
Daarbij hebben we de gehele engineering, productie, 
montage, assemblage en installatie op locatie van de 
werkplekken, veelal inpaktafels genoemd, in eigen 
beheer. Daardoor hebben we een buitengewone 
goede reputatie opgebouwd en zijn we de laatste 15 
jaar harder gegroeid dan een gemiddeld MKB bedrijf. 
Sinds 2013 zitten we in dit pand in Uden, dat we zelf 
gebouwd hebben, waardoor we alles onder één dak 
hebben”.

Nagedacht over de toekomst van het bedrijf
“Nu na zo’n vijf á zes jaar is het tijd voor de volgende 
fase', licht Huub toe. "Vanaf mijn 18e ben ik al actief 
als ondernemer. Ik heb diverse bedrijven gehad en ben 
in meerdere firma’s actief geweest als aandeelhouder. 
Ik ben nu halfweg 50 en dacht al enkele jaren na over 
de toekomst van EVC en van mijzelf. Ik wist dat er een 
tijd zou komen om afscheid te nemen en dan is het 

de kunst om dat op een goede manier te doen. Dat 
ik nu door een potentiële koper werd benaderd zag ik 
als een kans die op mijn pad kwam. Ik hoefde niet te 
verkopen, het bedrijf draaide goed en ik heb het nog 
steeds naar mijn zin. Nu had ik echter alles zelf nog 
in de hand. Vandaar dat ik besloot om Adagium in te 
schakelen om een goede waardebepaling voor EVC 
op te stellen”.

Het bedrijf klaarmaken voor een overdracht
“Het was voor mij een prioriteit dat EVC een stand-
alone bedrijf zou blijven”, schetst Huub. “Ik wilde graag 
dat het bedrijf zijn eigen identiteit zou behouden en dat 
de mensen die hier rondliepen de ruimte kregen om 
hun werk voort te zetten. Het draaide niet alleen om 
mijn eigen toekomst, ik was ook medeverantwoordelijk 
voor het personeel. Naarmate ik er langer over nadacht 
wilde ik het traject doorzetten. Mocht het met deze 
kandidaat niet rondkomen, dan wilde ik met Adagium 
verder zoeken naar een nieuwe potentiële koper”.

Transparantie en bescherming
“In het begin vond ik het lastig om alles direct open en 
bloot op tafel te leggen over het bedrijf, dat was wel 
vereist in dit verkooptraject”, legt Huub uit. “Adagium 
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“Professionele begeleiding bij een 
bedrijfsoverdracht biedt de kopende 

partij meer transparantie 
en de verkopende partij 

meer bescherming”

Deal – EVC (Verpakking) B.V.
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heeft dat in de juiste banen geleid. Daarbij hadden ze 
ook een heldere taakverdeling waarbij je zag dat ieder 
zijn expertise had. De gesprekken vorderden en we 
kwamen in mei 2019 tot een Letter of Intent. Er werden 
hele duidelijke en juridisch kloppende afspraken 
gemaakt die vervolgens ook goed vastgelegd zijn. 
Dat gaf mij wel een bepaalde zekerheid gedurende 
het traject”.

Een slimme oplossing zorgde voor een 
stroomversnelling
“Tijdens het overnametraject moesten we ontzettend 
veel vragen beantwoorden en zaken schriftelijk 
aanleveren. Dat kostte ons zoveel werk dat het ons 
iets te veel werd. Dat loste Adagium slim op door de 
accountants en begeleiding van de kopende partij 
op mijn kantoor uit te nodigen zodat ze al hun vragen 
in een interview konden stellen. Hierdoor raakte het 
proces in een stroomversnelling. Daarbij vond ik de 
flexibiliteit van Adagium erg prettig. Ze verschenen 
zelfs heel vroeg op mijn kantoor, omdat er die dag
écht iets geregeld moest worden en mijn agenda
een ander tijdstip niet toe stond”, vertelt Huub.

Een uitkomst waar iedereen mee kon leven
“Na het tekenen van de Letter of Intent ging het snel”, 
schetst Huub. “Binnen twee maanden is het due 
diligence onderzoek opgeleverd en zijn alle details 
uitgewerkt. Het hielp enorm dat alles duidelijk werd 
besproken en vastgelegd in de dataroom. Hierdoor 
werkten we echt stapsgewijs naar het einddoel. Op 

5 juli was de overname volledig afgerond. Zowel ik als 
de nieuwe eigenaar zijn tevreden met de gemaakte 
afspraken. De nieuwe eigenaar is een grotere speler 
in de branche, maar wel met een focus op een andere 
doelgroep. Het is natuurlijk mooi dat het personeel 
straks het bedrijf zelf voort kan zetten met behulp van 
de nieuwe eigenaar”.

Mijn focus ligt op het opbouwen van nieuwe 
ondernemingen
“We hebben de afspraak gemaakt dat ik tot 31 
december 2020 aan EVC verbonden blijf”, licht Huub 
toe. “Ik draag mijn kennis over aan mijn opvolger en 
ga langzaam afbouwen. Mijn passie ligt uiteindelijk bij 
het opzetten en uitbouwen van nieuwe ondernemingen 
en niet zozeer bij het waarborgen van de continuïteit 
van een gezond en goedlopend bedrijf. Vandaar dat ik 
een paar honderd meter verderop een nieuw pand ga 
bouwen voor een nieuwe onderneming”.

Neem een overnametraject serieus
“Als ondernemer in het MKB is het belangrijk om voor 
jezelf helder te hebben hoe lang je door wil werken. 
Wat wil je in het leven? Er is een tijd dat je zelf niet 
meer aan het roer moet gaan staan. Daarnaast zou 
je als ondernemer niet zelf een overnametraject in 
moeten gaan. Het is dermate complex en het gaat 
ten koste van je dagelijkse focus en uiteindelijke 
overnamesom. Neem je onderneming en het over-
nametraject serieus en schakel ervaren begeleiding 
in”, eindigt Huub.  

“Hoe de verkoop van een 
onderneming nieuwe 
kansen biedt”
– Richard Bosveld – Estillon B.V.
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Estillon B.V.
Zodra je een kijkje in de wereld van ondertapijten en ondervloeren 
neemt passeert Estillon B.V. al snel de revue. Het bedrijf heeft ruim 50 
jaar internationale ervaring in ontwikkeling, advies en productie binnen 
deze markt. Directeur Richard Bosveld legt uit hoe de verkoop van zijn 
onderneming aan de continuïteit van zijn succesvolle onderneming 
bijdraagt en dit Estillon B.V. nieuwe kansen biedt. 

Specialist in ondervloeren
“Estillon is in 1965 opgericht door de heer Lokin. De 
‘til’ uit Estillon verwijst naar Tilburg, de stad waar 
het bedrijf oorspronkelijk ontstaan is”, legt Richard 
uit. “Mijn vader kocht eind jaren ’80 Estillon met zijn 
groothandelsbedrijf Bohama. Zelf ben ik sinds 1996 
actief binnen het bedrijf en heb ik in 2004 het stokje 
van mijn vader overgenomen. Estillon is sinds jaar en 
dag gespecialiseerd in ondervloeren voor alle typen 
vloerbekleding: van PVC, vinyl en linoleum tot aanw 
tapijt, laminaat en karpetten. Gevestigd in Uden, 
maar wij leveren wereldwijd aan groothandels, retail 
ketens en projectinrichters. Onze ondervloeren vind 
je terug bij mensen thuis en in kantoren, casino’s, 
theaters, hotels en cruiseschepen”.

“Een ondervloer is een belangrijk onderdeel in een 
vloerinstallatie. In de ontwikkeling van onze produc-
ten houden we rekening met comfort, geluidsreduc-
tie, brandwerendheid en het optimale effect voor 
vloerverwarming. We hebben een eigen productielijn 
van ondervloerplaten en werken samen met andere 
fabrikanten om ondertapijten te produceren. Hierin 
houden wij als co-maker de regie en stellen we in de 
ontwerpfase de kaders op”, vertelt Richard.

Interesse vanuit de markt
Er was voor Richard geen directe aanleiding of 
noodzaak om zijn onderneming te verkopen.

“De resultaten en vooruitzichten van Estillon waren 
goed. Een aantal jaren terug heb ik juist mijn andere 
bedrijf verkocht om mij volledig op Estillon te richten. 
Daarmee was een bedrijfsverkoop voor mij ook 
niet aan de orde. Totdat ik op een dag benaderd 
werd door Rodney Martin, een Mergers & Aquisition 
adviseur van Victoria PLC. Internationaal een toonaan-
gevend bedrijf en fabrikant van vloerproducten met 
een wereldwijd netwerk. Hij legde uit dat de Victoria 
Group verregaande interesse had om Estillon over te 
nemen. Daarop besloot ik om het eerste gesprek met 
Rodney aan te gaan”, licht Richard toe.

De juiste drijfveer en ambitie
“Door de verkoop van mijn vorige onderneming, 
Forinn, had ik al ervaring met een bedrijfsverkoop”, 
vertelt Richard. “Destijds verzorgde Adagium hierin 
ook de begeleiding, naar volle tevredenheid overigens. 
Uit dat vorige traject was gebleken dat het ontzettend 
belangrijk is om te weten wat de motivatie van de 
overnemende partij is. Wat is de drijfveer van deze 
partij en welke toekomstplannen hebben zij? Aan 
de eerste gesprekken met Rodney hield ik een goed 
gevoel over. Al direct stelde Victoria PLC dat er zeker-
heid voor het personeel zou zijn en er juist een groei in 
werknemers en omzet zou ontstaan. Daarbij hadden 
zij voor mij een positie in de Board of Directors voor 
ogen. Reden genoeg om samen met Adagium aan 
mijn zijde de verdere onderhandelingen te voeren”. 

Een goed op elkaar ingespeeld team
Richard: “De financiële componenten binnen de 
deal heb ik samen met Adagium uitgewerkt. Hierin 
kwam duidelijk de meerwaarde van het team van 
Adagium naar voren. Waarbij de senior adviseur écht 
de materie kende, maar ook de ondersteunende 
adviseurs precies van de hoed en de rand wisten. 
Dat was een op elkaar ingespeeld team dat snel en 
gretig acteerde en de vaart goed in het proces hield. 
In het voortraject, waar alle details werden uitge-
zocht, werkte Adagium als een geoliede machine. 
Daarnaast wist Adagium aan tafel het juiste gesprek 
te voeren en drukte zij op de juiste knoppen. Daarbij 
was het ook prettig dat we aan de overzijde van de 
tafel ook met een professional te maken hadden. Aan 
beide kanten was het duidelijk wat er moest gebeu-
ren en wanneer het ook wat harder gespeeld moest 
worden. Dat was ook prima, het blijft namelijk een 
onderhandeling waarbij beide partijen hun belangen 
maximaal proberen te behartigen”. 

Profiteren van synergievoordelen
“De bedrijfsoverdracht is voor beide partijen interes-
sant”, stelt Richard. “Victoria PLC is onder andere 
een fabrikant in ondertapijten. Zij willen hun produc-
tieproces van deze ondertapijten nu naar Nederland 
verplaatsen. Hierdoor spelen zij in op de onzekerheid 
die de Brexit nog altijd met zich meebrengt. Via de 
nieuwe locatie in Nederland kunnen zij eenvoudig 

hun producten verschepen binnen Europa. Vandaar 
dat we hier in Uden nu ook aan de slag gaan met de 
bouw van een nieuw distributiecentrum. Anderzijds 
is deze overdracht voor Estillon relevant omdat we 
op deze manier evolueren van landelijke groothandel 
in ondertapijten naar een internationale fabrikant. 
Hierdoor hebben we nu de gehele productie van 
ondervloeren en ondertapijten in eigen hand”.

Estillon B.V. zit nu nog steviger in het zadel
“Naar verwachting zal de omzet van Estillon met 
25% groeien dankzij deze overname. Inmiddels 
heb ik twee keer de vergadering van het Board 
of Directors bijgewoond. Daarbij verwacht ik dat 
Victoria PLC en Estillon elkaar goed zullen aanvullen. 
Zij hebben een echt productiegericht bedrijf, waarbij 
Estillon veel meer vanuit de marktbehoefte kijkt. Door 
de overdracht ziet er de toekomst van het bedrijf er 
nu nog rooskleuriger uit en zitten we nog steviger 
in het zadel. Dat stemt mij vanzelfsprekend zeer 
tevreden”, sluit Richard af.   

“Naar verwachting zal de omzet 
van Estillon met 25% groeien 

dankzij deze overname”
Lees meer:
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Wijgergangs 
Medical
Wijgergangs Medical B.V. levert landelijk medische disposables, instrumenten 
en apparatuur aan professionele zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. Na 
dertig jaar ondernemen vond Michel Wijgergangs zijn opvolger, Robin van 
der Pol, binnen zijn organisatie. 

Het ontstaan van Wijgergangs Medical B.V.
Michel: “Nadat ik enkele jaren naar volle tevre-
denheid bij een importeur in medische apparatuur 
had gewerkt, ben ik in 1989 voor mezelf begon-
nen. Ik probeerde een vaste klantenkring op te 
bouwen en stap voor stap te groeien. In het derde 
jaar ben ik met personeel gestart. Vandaag de 
dag zijn we met een team van vijf personen”. 
Robin: “Inmiddels ben ik elf jaar aan boord bij 
Wijgergangs Medical. Ik heb al jaren een allround 
functie. In een klein team is dat nu eenmaal zo. 
De beginperiode was daarom wel pittig, omdat ik 
veel nieuwe productkennis moest opdoen. Ik ben 
echt in het bedrijf gegroeid en vind de dynamiek 
van een klein team erg prettig. Er staat een goed 
team en iedereen is gelijk”.

Een bekend paard heb je nooit te duur
Michel: “Wijgergangs Medical is in feite een 
medische vakhandel. Wij leveren medische 
apparatuur, disposables en instrumenten aan 
huisartsenpraktijken en diagnostische centra.
De afgelopen dertig jaar heb ik Wijgergangs 
Medical geleidelijk aan opgebouwd. Ik wilde 
eerst binnen mijn hechte team een overname 
bespreken”.

De toekomst veilig stellen
Robin: “In de jaren dat ik bij Wijgergangs Medical 
werk heb ik echt mijn plek gevonden en is de wens 
ontstaan om het bedrijf in de toekomst over te 
nemen. Op een gegeven moment ben ik op Michel 
afgestapt omdat ik wist dat hij bij een eventuele 
verkoop dit eerst aan één van de medewerkers 
wilde verkopen. Vanaf dat moment is het balletje 
gaan rollen”.
Michel: “Zelf heb ik geen ervaring in bedrijfsover-
drachten. Een vriend vanuit het bankwezen tipte mij 
Adagium als mogelijke partner in het begeleiden van 
deze overdracht. Zo is Frank Schuurmans bij ons 
aan tafel gekomen. We hadden snel een klik. Mijn 
belangrijkste wens was dat het bedrijf gewoon door 
kon gaan en dat extern er niemand iets van zou 
merken”.

Binnen zes maanden was de overdracht 
afgerond
Robin: “Adagium behartigde voor ons beiden de 
belangen, voor zowel koper als verkoper. Dat zorgde 
ervoor dat het proces snel verliep en dat we goed 
op de hoogte waren van de voortgang. Daarbij heeft 
Frank mij goed bijgestaan rondom de financiering 
met de bank. Daar waren wat strubbelingen, maar 

“Het was een voordeel dat 
één adviseur beide 
partijen begeleidde”
– Michel Wijgergangs en Robin van der Pol – Wijgergangs Medical B.V.
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“We presteren 
nu uitstekend 
met een klein 

team”

Deal – Wijgergangs Medical B.V.

Lees meer: Lees meer:

dankzij de kennis en inzet van Adagium is dit hele-
maal goed gekomen”.
Michel: “Als ik een overname vooraf zou kunnen 
plannen, dan had ik het zo gepland. Het verliep pri-
ma. Daarbij werkte het voor ons prettig dat Adagium 
als bemiddelaar optrad tussen ons, in plaats van dat 
er echt twee partijen tegenover elkaar stonden met 
eigen adviseurs. Nu konden we snel schakelen en 
veel dingen met elkaar afstemmen”.

Een overnametraject is complex
Robin: “Tijdens zo’n proces komt er zoveel op je af. 
Dan is het prettig dat er een ervaren specialist aanwe-
zig is die precies weet hoe zo’n proces begeleid moet 
worden en zich op de juiste dingen richt. Daarmee 
voorkom je ook mogelijke wrijving onderling. Je wilt 
namelijk ook na de overdracht op goede voet met 
elkaar door”. 
Michel: “Er zit meer in zo’n proces dan je op voor-
hand denkt. Het is veel complexer dan een auto 
kopen. Er moeten aandelen overgedragen worden en 
alles moet op papier gezet worden. Daarbij was het 
voor ons zeker een voordeel dat Robin het bedrijf al 
goed kent”.

De continuïteit zo goed mogelijk doorzetten
Robin: “De afgelopen zes maanden ben ik in deze 
nieuwe rol gegroeid en heb ik aan het idee kunnen 

wennen om het bedrijf over te nemen. Het is prettig 
dat Michel voorlopig nog werkzaam is binnen het 
bedrijf. In een team van vijf verlies je direct 20% 
arbeidskracht zodra één persoon wegvalt. Daarbij kan 
Michel op deze manier belangrijke werkzaamheden 
en kennis overdragen”.
Michel: “Dit jaar werk ik nog door binnen Wijgergangs 
Medical. Dat was ook een goed advies van Adagium. 
Op deze manier kan ik Robin zo goed mogelijk 
begeleiden zodat hij de continuïteit van het bedrijf kan 
borgen”. 

Stap voor stap kijken naar de toekomst
Robin: “Op korte termijn wil ik geen veranderingen 
doorvoeren binnen het bedrijf. Als je direct het roer 
omgooit, dan is de kans ook groot dat je daarin 
verdrinkt. Vandaar dat ik eerst controle wil hebben om 
de stabiliteit van de afgelopen jaren voort te zetten. 
We presteren nu uitstekend met een klein team”.
Michel: “Sinds de overdracht ziet mijn leven er anders 
uit voor mij. Ik heb nog een onderneming waarmee 
ik in vastgoed actief ben. Maar ik wil voornamelijk 
genieten van de vrije tijd en van mijn kleinkinderen.
Ik wil leven zonder verplichtingen en enkel nog dingen 
oppakken die ik leuk vind”.  

Triathlon Groep Gemert
MVO

“Triathlon Groep Gemert loopt graag mee in de 
Krollenloop”
Sinds 2016 is Adagium hoofdsponsor van de Triathlon 
Groep Gemert (TGG). Mireille van Schijndel vertelt over 
de triatlon groep en hun jaarlijkse deelname aan de 
Krollenloop, een hardloopevent in Veghel. 

Successen in de Krollenloop
“Onze triatlon groep werd in 1987 opgericht en be-
staat uit zo’n 33 leden”, licht Mireille toe. “Dankzij onze 
samenwerking met de Gemerste Atletiek Club (GAC) 
en zwemvereniging Hydra kunnen onze leden als, 
duatleet of triatleet, met veel plezier op hun eigen niveau 
zwemmen, fietsen en lopen. Vanuit Adagium kwam het 
verzoek om deel te nemen aan de Krollenloop. In 2016 
hebben we met een team van vijf personen meegelopen 
en behaalden wij een mooie 2e plaats in onze Adagium 
shirts. Sindsdien doen wij jaarlijks mee en neemt de ani-
mo binnen onze gelederen steeds verder toe. Getuige 
de drie teams die in 2019 deelnamen. In de editie van 
2017 was de behaalde 1e plek van één van onze teams 
een absoluut hoogtepunt”.

Mireille: “Wij zijn dankbaar dat we inmiddels al 5 jaar 
gesponsord worden door Adagium en dat levert ook 
mooie momenten op. Het winnende team in 2017 won 
een dinerbon en ging heerlijk uiteten. Adagium heeft hier 
inmiddels een traditie van gemaakt waarbij alle deelne-
mers vanuit TGG op uitnodiging van Adagium jaarlijks 
kunnen genieten van een diner”. 

Ondersteunen van een goed doel 
“Jaarlijks wordt de meeropbrengst gedoneerd aan een 
goed doel. Zo was dat in 2019 voor de inrichting van 
een ruimte waar bezoekers van het PieterBrueghelHuis 
kunnen sporten. Het PieterBrueghelHuis richt zich op 
iedereen, met of zonder beperking, die op zoek is naar 
betekenisvolle activiteiten, tijd en aandacht voor elkaar. 
Een mooi gebaar dat wij uiteraard ondersteunen”, eindigt 
Mireille haar verhaal.  
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Frans Govers
Installatie-
bedrijf
Frans en Jeanne Govers hebben na 32 jaar ondernemen hun installatiebedrijf 
overgedragen en gaan nu genieten van hun welverdiende pensioen. “Al die 
jaren hebben we ons op werken gericht en hebben we alles voor de zaak 
gedaan. Het moment was aangebroken om te stoppen en we zijn blij dat 
we een opvolger hebben gevonden”, vertelt Jeanne Govers.

Al 32 jaar installatiewerkzaamheden met 
een vertrouwd team
Het installatiebedrijf richt zich op riolering, gas-, 
water- en energievriendelijke installaties, zoals 
warmtepompen, warmteterugwinning en zonne-
panelen voor de particuliere markt. 
Frans: “32 jaar hebben we ons volledig op het 
bedrijf gericht. Vanuit ons kantoor aan huis hebben 
we vele particulieren en boeren in de regio voor-
zien van installaties. Na twee jaar kwam de eerste 
monteur in dienst, die werkt hier nu bijna 30 jaar. 
Vervolgens zijn we stapsgewijs in medewerkers 
en opdrachten gegroeid. We hebben ons specifiek 
toegelegd op het hogere segment binnen de 
particuliere markt”.

Na jaren zonder toekomstbeeld, besloten 
we verder te kijken
Jeanne: “We keken niet echt naar de toekomst en 
hadden geen plannen uitgestippeld. Op een gege-
ven moment stelde ik de vraag: wanneer stoppen 
we ermee? Wat gaan we doen? Het belangrijkste 

voor mij was dat Frans er zelf aan toe was om een 
besluit te nemen”.
Frans: “Naarmate ik op leeftijd kwam heb ik intern 
geïnformeerd bij de monteurs, maar niemand 
wilde het bedrijf overnemen. Voor onszelf hadden 
we bepaald dat we eind 2019 het bedrijf verkocht 
wilden hebben”.

Vol vertrouwen in gesprek met Adagium
Frans: “Al vrij snel hadden we in de gaten dat een 
bedrijfsovername een ingewikkeld proces is en dat 
we er verstandig aan deden om hulp in te schake-
len. We hebben meerdere gesprekken gehad met 
een goede vriend en accountant die ons adviseer-
de Adagium in te schakelen. Hij had namelijk zelf 
via Adagium naar tevredenheid zijn onderneming 
verkocht en dat gaf ons veel vertrouwen”.
Jeanne: “Via deze vriend hebben we contact 
opgenomen. Dat eerste gesprek was voor ons 
spannend, maar verliep goed. Er was een duide-
lijke klik en we merkten direct dat ze verstand van 
zaken hadden”.
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Deal – Frans Govers Installatiebedrijf B.V.

“Na 32 jaar hard werken, 
is het nu tijd om van 
het leven te genieten”
– Jeanne en Frans Govers – Frans Govers Installatiebedrijf B.V.
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“Na een leven lang werken is 
het toch wel een grote stap om 

uiteindelijk je onderneming 
te verkopen”

Lees meer:

Greep uit onze 
actieve referenten

 

Voor meer referenten zie 
www.adagium.nl/referenties

Het gevoel dat we erbij hadden was 
doorslaggevend
Frans: “Het was voor ons van belang dat de nieuwe 
koper ook écht bij ons paste. Dat het iemand was 
met kennis van zaken en dat het een vertrouwd 
gevoel bij ons opriep. We wilden namelijk het perso-
neel, dat al zo lang bij ons werkte, goed achterlaten. 
Het duurde niet lang voordat Adagium met de eerste 
kandidaat kwam. Een ondernemer uit de regio die 
dezelfde werkzaamheden uitvoerde. Dat zagen wij 
direct zitten. Dat gevoel werd na het eerste gesprek 
alleen maar versterkt”.

Een prettig gevoel gedurende het hele traject
Frans: “De gesprekken vonden steeds plaats op 
neutraal terrein. Iedereen wist ook constant waar ze 
aan toe waren, dat heeft Adagium in goede banen 
geleid. Als je duidelijk weet wat je wil, dan is zo’n 
traject helemaal niet erg en juist leuk en gezellig. De 
koper is bij een aantal van onze projecten op locatie 
geweest, daarin hebben we écht een klik qua werk 
gevonden. Dat gaf ons een vertrouwd gevoel”.

De overname was eerder afgerond dan 
verwacht 
Frans: “Wij wisten wat we wilden en de kopende 
partij wist wat hij kon. Adagium zorgde vervolgens 
dat de juiste afspraken werden gemaakt en dat 
het tot achter de punten en komma’s klopte. 

Ze wisten precies hoe te handelen en daardoor 
verliep het traject snel en soepel. In mei 2019 zijn we 
de gesprekken met Adagium gestart en op 1 oktober 
2019 was de overdrachtsdatum”.

Je ziet snel genoeg wat voor vlees je in de kuip 
hebt
Jeanne: “Na een leven lang werken is het toch wel 
een grote stap om uiteindelijk je onderneming te 
verkopen. Vooraf hadden we er dan ook totaal geen 
verwachting van. We lieten het een beetje over ons 
heen komen. Maar we zijn iedere stap in de overname 
uitstekend begeleid”.
Frans: “Het is prettig dat alle afspraken ook netjes 
werden vastgelegd. Je hebt iets om op terug te vallen 
en daarbij weet je nu dat het juridisch gezien ook 
allemaal klopt. Daar waren wij zelf niet uit gekomen. 
Adagium hield het tempo erin, wat wij ook belangrijk 
vonden. Zodra het goed voelt dan is het ja of nee en 
vervolgens doorpakken. Niet te veel poespas”.

Durf als ondernemer om hulp te vragen
Frans: “De begeleiding van een professioneel bedrijf 
levert je uiteindelijk meer op. Een juiste overname-
kandidaat, kloppende afspraken én een goed gevoel. 
Daarnaast stort je je als ondernemer vaak op je werk, 
sta je niet stil bij dingen en ga je door tot het niet meer 
gaat. Maar het is oké om hulp te vragen”.   

Deal – Frans Govers Installatiebedrijf B.V.
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