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• Praktische punten

• Intro sprekers / webinar

• Ontwikkelingen Corporate Finance

• Organisatorische voorbereiding van verkoopklaar maken

• Financiële voorbereiding van verkoopklaar maken & het verkoopproces

• Afronding

Agenda
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• Als u met uw cursor naar rechts bovenin uw scherm gaat kunt u via de knop “view”

kiezen voor de optie “Side-by-side:speaker”. Vervolgens kunt u met de cursor de

omvang van de twee schermen aanpassen;

• Via deze balk kunt u tevens uw geluid en camera bedienen. Uw geluid staat standaard

op “Mute”;

• Indien u (technische) vragen heeft over Zoom, kunt u zich via de chat wenden naar

“Crowe Corporate Finance” (moderator van dit online event);

• Vragen graag via de chatfunctie. Vragen zullen achteraf persoonlijk worden beantwoord.

Praktische punten
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Opzet webinar

• 3 à 4x per jaar;

• Vast deel: update van de marktontwikkelingen;

• Variabel deel: specifiek onderwerp met gastspreker.
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Guus van Houts
Corporate Finance

+31 (6)48176740
g.houts@crowefoederer.nl

Sprekers

Jaap Schrover
Corporate Finance

+31 (6)19647173
j.schrover@crowefoederer.nl

Remco de Jong
Organisatieadvies

+31 (6)11137996
r.jong@crowefoederer.nl

mailto:g.houts@crowefoederer.nl
mailto:j.schrover@crowefoederer.nl
mailto:r.jong@crowefoederer.nl
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Recente ontwikkelingen 

in het Corporate Finance domein

Door: Jaap Schrover & Guus van Houts (Corporate Finance specialist & verkoopbegeleiding)
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Terugblik webinar maart 2021

• Besproken ontwikkelingen:

• Multiple ontwikkeling H2-2020

• Bijzondere overnames:

• Airtrade door KLM

• Overname en faillissement Miss Etam/Steps

• Energietransitie

• Ontwikkelingen financieringen / COVID-19

• WHOA
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Ontwikkelingen fusies en overnames

• Ontwikkelingen fusies en overnames H1-2021:

• Dealsuite “Corporate M&A in the 20’s:
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Ontwikkelingen fusies en overnames

• Ontwikkelingen fusies en overnames H1-2021:

• Het aantal transacties in H1-2021 lijkt verder door 

te groeien; 

• Door hoeveelheid beschikbaar geld neemt het 

aantal fondsen toe;  

• Ontwikkeling niet in alle branches zo (vooral IT / 

maakbedrijven), maar COVID-19 kan wel de 

aanjager zijn. 
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Ontwikkelingen fusies en overnames
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Bijzondere transacties en ontwikkelingen

NEWAYS / VDL
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Bijzondere transacties en ontwikkelingen

Luxaflex
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WHOA Update
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Verkoopklaar maken MKB
Wat is dat 

eigenlijk?
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• Verkoopklaar maken wordt vaak vergeten

• Belang van verkoopklaar maken:

• Waarde verhogen

• Rendement verbetering

• Risico verlaging

• Verkoopbaarheid verhogen

• Stabiliteit creëren

• Er zijn veel aspecten waaronder: financieel, fiscaal, HR, IT, organisatorisch…

• Focus vandaag op: organisatorisch & financieel

Verkoopklaar maken
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Beginnen bij het begin…

Bij de vraag:….waarom wil je verkopen?

Of bij de twijfel:…. 

• Wil ik eigenlijk wel verkopen? 

• Kan ik het wel verkopen?

• En wanneer dan wel (of niet)?

• En wat is het waard?
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Beginnen bij het begin… te plannen redenen in MKB

Bij de vraag:….waarom wil je verkopen?

Of bij de twijfel:…. 

• Wil ik eigenlijk wel verkopen? 

• Kan ik het wel verkopen?

• En wanneer dan wel (of niet)?

• En wat is het waard?

Ik wil toch een 

keer met 

pensioen !

Ik wil eigenlijk iets 

heel anders gaan 

doen in m'n leven!

Ik denk dat ik de 

passie kwijt ben…

Ik heb geen opvolger, dus wat 

nu…
We kunnen in 

deze vorm op 

termijn niet 

meer groeien…
Ik wil

nu geld !

Etc.
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Beginnen bij het begin… acute redenen in MKB

Ik wil toch een 

keer met 

pensioen !

Ik wil eigenlijk iets 

heel anders gaan 

doen in m'n leven!

Ik denk dat ik de 

passie kwijt ben…

Ik heb geen opvolger, dus wat 

nu…
We kunnen in 

deze vorm op 

termijn niet 

meer groeien…
Ik wil

nu geld !

Etc.

Er is een intern 

conflict ontstaan 

en ga zo niet 

verder…

De eigenaar is

zojuist 

overleden…

We zijn nu definitief 

weggeconcurreerd

…

Ik heb ongevraagd een mooi bod 

gekregen!

De 

organisatie 

heeft

nu geld

nodig!

Etc.
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Verkoopklaar maken

Te plannen redenen

Acute redenen

Daadwerkelijk 

verkooptraject

Wil en/of kan ik wel verkopen?

Jaar 1 Jaar 5Jaar 4

Organisatorische voorbereiding

Financiële voorbereiding

Jaar 3Jaar 2

Ik wil, kan of moet verkopen Het is verkocht

V E R K O O P K L A A R    M A K E N 
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Organisatorische voorbereiding

Door: Remco de Jong (Organisatieadvies & -begeleiding)
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Organisatorische voorbereiding

Wat valt er voor te bereiden?

Wat is een ‘organisatie’?
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Wat is een organisatie?

Een organisatie: 

• … bestaat uit verschillende delen…

• … die een gezamenlijk doel hebben…

• … en zich daarom in samenhang (dienen te) organiseren

Een organisatie is dus een samenwerking!

.. tussen organisaties 
(netwerksamenwerking)

.. tussen afdelingen 
binnen een organisatie 
(interne samenwerking)

.. tussen disciplines 
(multidisciplinaire samenwerking)

.. tussen personen 
(teamsamenwerking)
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Vereenvoudigde MKB organisatie

Operationeel / 
procesmatig

Strategisch

Beleidsmatig / 
tactisch

Hier een sterk vereenvoudigde klassieke 
MKB organisatiestructuur als voorbeeld

• Waar bevindt samenwerking zich in 
organisaties?

• Waar liggen organisatorische 
vraagstukken/verbetermogelijkheden?

Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk
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Samenwerking tussen de organisatielagen

Operationeel / 
procesmatig

Strategisch

Beleidsmatig / 
tactisch

Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk Hier een sterk vereenvoudigde klassieke 
MKB organisatiestructuur als voorbeeld

• Waar bevindt samenwerking zich in 
organisaties?

• Waar liggen organisatorische 
vraagstukken/verbetermogelijkheden?
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Samenwerking tussen de organisatiedomeinen

Operationeel / 
procesmatig

Strategisch

Beleidsmatig / 
tactisch

Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

Commercie Operatie
Bedrijfs
ondersteuning

Hier een sterk vereenvoudigde klassieke 
MKB organisatiestructuur als voorbeeld

• Waar bevindt samenwerking zich in 
organisaties?

• Waar liggen organisatorische 
vraagstukken/verbetermogelijkheden?
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Samenwerking binnen de organisatiedomeinen
Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

Commercie Operatie
Bedrijfs
ondersteuning
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Hier een sterk vereenvoudigde klassieke 
MKB organisatiestructuur als voorbeeld

• Waar bevindt samenwerking zich in 
organisaties?

• Waar liggen organisatorische 
vraagstukken/verbetermogelijkheden?
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Samenwerking binnen de organisatielagen
Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

CEO/
DGA

Commercie Operatie
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Hier een sterk vereenvoudigde klassieke 
MKB organisatiestructuur als voorbeeld

• Waar bevindt samenwerking zich in 
organisaties?

• Waar liggen organisatorische 
vraagstukken/verbetermogelijkheden?
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Verbeteren van de organisatie

Waar lopen organisaties dus tegenaan?
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Organisatieverbetering: typische praktijkvoorbeelden
Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

CEO/
DGA

Commercie Operatie
Bedrijfs
ondersteuning
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• Onvoldoende zicht op toekomstige marktontwikkelingen, waardoor onzekerheid over 
toekomstige concurrentiepositie en/of product/dienstontwikkeling

• Grote afhankelijkheid van één of enkele klanten, waardoor kwetsbaar in continuïteit 

• Toekomstige positie DGA of bestuur niet helder, waardoor stagnatie in strategie- en 
organisatieontwikkeling

• Hoge kosten, lange doorlooptijden en lage kwaliteit van operationele 
processen en professionals, waardoor onvoldoende aantrekkelijk voor klant 
/ competitief in de markt

• Grote afhankelijkheid van een verouderd personeelsbestand of één of 
enkele leveranciers, waardoor kwetsbaar in continuïteit 

• Gebrek aan (management)informatie, waardoor out of control

• Het niet geïmplementeerd krijgen van (strategisch) beleid, waardoor geen grip

• Beleid en rollen diffuus, waardoor gebrek aan inzicht en overzicht en effectieve 
(interne/externe) samenwerking

• Onvoldoende verbinding en samenwerking in MT, waardoor kernproces 
onvoldoende geborgd
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Organisatieverbetering: ieder niveau een eigen specialisme
Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

CEO/
DGA

Commercie Operatie
Bedrijfs
ondersteuning
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COO CFOCCO

Strategie & verandermanagement

Beleidsontwikkeling & -implementatie

Procesbeschrijving & -optimalisatie
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Organisatieverbetering: waarde creëren voor verkoop
Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

CEO/
DGA

Commercie Operatie
Bedrijfs
ondersteuning
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• Scherp zicht op toekomstige marktontwikkelingen

• Gespreide portefeuille van klanten

• Duidelijke keuzes positieontwikkeling DGA of bestuur

• Juiste verhouding kosten, doorlooptijden en kwaliteit

• Acceptabele afhankelijkheid van leveranciers en leeftijd personeelsbestand

• Adequate (management)informatie

• Duidelijke implementatieaanpak van (strategisch) beleid

• Eenduidig beleid met bijpassende rolindeling en organisatie inrichting

• Continue verbinding en samenwerking in MT
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Verbeteren van de organisatie

Hoe pak je ‘verbeteren’

concreet aan?



Ontwikkeling en implementatie

UITVOERING LOPENDE ORGANISATIE

FASE 1- BEELDVORMEN

‘Wat is de huidige en gewenste situatie van de organisatie?’
(periode)

FASE 3 - INRICHTEN 
UITVOERINGSPROGRAMMA

‘Dit is het concrete inrichting- & uitvoeringsprogramma!’
(periode)

INRICHTEN UITVOERINGSPROGRAMMA
Periode

UITVOERING
Periode  

BEELDVORMEN & VISIEVORMEN
Periode

FASE 2 - VISIEVORMEN

‘Dit is de nieuwe gezamenlijk geformuleerde toekomst van 
de organisatie!’

(periode)

FASE 4 - UITVOERING

‘De activiteiten zijn gestart en 
worden continu gemonitord en 

bijgestuurd’
(periode)
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UITVOERINGSPROGRAMMA
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• Organisatiebreed
beeldvormen

• Knelpunten en 
groeikansen 
destilleren

• Samenhang & 
impact duiden

• Conclusie & 
vervolgstappen 
aan verbinden

1

2

3

4

5 6
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• Op basis van 
resultaten 
beeldvorming

• Gewenste 
toekomst  
formuleren 

• Draagvlak en 
gezamenlijkheid 
in de top creëren

• Moet voldoende 
haalbaar zijn

Bijvoorbeeld:
• Gewenste omzet
• Nieuwe markten
• Uitfaserings-

strategie DGA
• Etc..
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Bedrijfs
ondersteuning

• Maximale fit 
toekomstbehoefte en 
organisatie inrichting

• Herinrichten en/of 
aanscherpen 
onderdelen 

• Beleidsprogramma & 
timeline maken

Bijvoorbeeld:
• Competenties MT versterken
• Nieuwe product/dienstontwikkeling
• Integratieplan business units
• Bedrijfsbreed procesoptimalisatie 

programma uitwerken
• Etc..
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(periode)

BEELDVORMEN & VISIEVORMEN
Periode

FASE 2 - VISIEVORMEN

‘Dit is de nieuwe gezamenlijk geformuleerde toekomst van 
de organisatie!’

(periode)

Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk
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COO CFOCCO

Bedrijfs
ondersteuning



Ontwikkeling en implementatie

UITVOERING LOPENDE ORGANISATIE

FASE 1- BEELDVORMEN

‘Wat is de huidige en gewenste situatie van de organisatie?’
(periode)

FASE 3 - INRICHTEN 
UITVOERINGSPROGRAMMA

‘Dit is het concrete inrichting- & uitvoeringsprogramma!’
(periode)

INRICHTEN UITVOERINGSPROGRAMMA
Periode

UITVOERING
Periode  

BEELDVORMEN & VISIEVORMEN
Periode

FASE 2 - VISIEVORMEN

‘Dit is de nieuwe gezamenlijk geformuleerde toekomst van 
de organisatie!’

(periode)

FASE 4 - UITVOERING

‘De activiteiten zijn gestart en 
worden continu gemonitord en 

bijgestuurd’
(periode)
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FASE 1- BEELDVORMEN

‘Wat is de huidige en gewenste situatie van de organisatie?’
(periode)

BEELDVORMEN & VISIEVORMEN
Periode

FASE 2 - VISIEVORMEN

‘Dit is de nieuwe gezamenlijk geformuleerde toekomst van 
de organisatie!’

(periode)

Toekomst

Intern: eigendom / privé

Extern: markt / zakelijk

CEO/
DGA

Commercie Operatie

Lo
gi

st
ie

k

MT MT MT MT MT MT MT MT MT
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COO CFOCCO

Bedrijfs
ondersteuning

• Uitvoeren 
beleidsprogramma

• Voortgang meten

• Actief bijsturen 
waar nodig

• Resultaten borgen 
in organisatie

Bijvoorbeeld:
• Verdigitalisering van processen is afgerond
• Effectieve overlegstructuur met relevante agenda’s 

en juiste informatievoorziening is geïmplementeerd
• Medewerkers worden bekwaam in hun nieuwe rol
• Juiste nieuwe mensen zijn aangetrokken
• Etc..
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Resumé 

Van verkoopgedachte tot verbeterde organisatie
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Resumé

Terug naar de kernvragen: wilde je eigenlijk wel verkopen? Is het organisatorisch gezien voldoende verkoopklaar? 

1. Door tijdig te beginnen

2. Organisatiebreed en integraal te werken

3. Volgens een structurele en gedegen aanpak

Weet je of het je lukt om:

1. Je organisatie op orde te krijgen

2. Daadwerkelijk extra verkoopwaarde te creëren

3. De juiste keuze en momentum te bepalen om te verkopen

Hiermee is de kans op een goede verkoop significant toegenomen! 
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Verkoopklaar maken

Financiële voorbereiding

Door: Jaap Schrover & Guus van Houts (Corporate Finance specialist & verkoopbegeleiding)
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Verkoopklaar maken

Te plannen redenen

Acute redenen

Daadwerkelijk 

verkooptraject

Wil en/of kan ik wel verkopen?

Jaar 1 Jaar 5Jaar 4

Organisatorische voorbereiding

Financiële voorbereiding

Jaar 3Jaar 2

Ik wil, kan of moet verkopen Het is verkocht

V E R K O O P K L A A R    M A K E N 
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Het optimaliseren van de waarde van de onderneming

• Verhogen van de cash flows / verbetering financiële resultaten

• Verlagen van de risico’s

Het kiezen van de optimale dealstructuur

• Pre-exit

• Fusie

• Earn-out

• Etc.

Financiële voorbereiding
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• Stabiliteit cijfers/bedrijf:

• Focus op netto werkkapitaal / balansposities;

• Beheersing van debiteuren;

• Focus op voorraadniveau (omloopsnelheden / oude voorraad);

• Optimaliseren betaaltermijn crediteuren;

• Investeringsniveau normaliseren;

• Rendementsverbetering:

• Focus op de kostenstructuur

• Omzet en brutomarge beoordeling per klant/contract

• Beoordeling van product bijdrage

Financiële voorbereiding
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• Afhankelijkheid afnemers/leveranciers;

• Afhankelijkheid marktsegmenten;

• Optimaliseren management team;

• Administratie op orde;

• Arbeidscontracten / pensioen / cao;

• Maandelijkse cijfers;

• Contracten met klanten en leveranciers;

• Herstructurering en financiering;

• Optimale financieringsstructuur

• Optimale fiscale structuur (positionering van bijvoorbeeld vastgoed)

Financiële voorbereiding
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Het verkoopproces

Hoe verloopt een verkoop?
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Fase 2

Fase 3 Fase 5

Voorbereiding 

verkooptraject

Fase 1

Indicatieve 

waardering

Opstellen 

verkoopdocumentatie

Fase 4

Benaderen 

potentiele kopers / 

gesprekken / 

biedingen 

Ondertekenen LOI

Fase 6

Begeleiding 

due diligence 

traject

Onderhandelingen 

koopcontract en 

closing

Fase 7

Fase 8
Post-closing

Voorbereiding

Uitvoering 

Afronding 

Fase 0

Verkoopklaar

maken

Het verkoopproces
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Samenvattend & concluderend
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Samenvattend & concluderend

• Maak actief werk van je organisatie:

• Helder toekomstbeeld & strategie

• Krachtige sturing & beleid

• Geoptimaliseerde activiteiten & operatie

• Zorg dat je organisatie financieel gezond en op orde is:

• Stabiliteit in cijfers

• Beheersbare afhankelijkheid

• Administratie & financieringen op orde

Maar bovenal: …begin op tijd & laat je helpen!

Daadwerkelijk 

verkooptraject

Wil en/of kan ik wel verkopen?

Jaar 1 Jaar 5Jaar 4

Organisatorische voorbereiding

Financiële voorbereiding

Jaar 3Jaar 2

Ik wil, kan of moet verkopen Het is verkocht

V E R K O O P K L A A R    M A K E N 
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• Er wordt contact opgenomen om gestelde vragen te beantwoorden

• Vervolg sessie: begin oktober

• Update vanuit de markt

• Speciaal Thema: Herfinanciering, financieringsstructuur en overnamefinanciering

• Sheets worden nagestuurd

• Evaluatie

Aanbod: 10 kosteloze sparsessies van uur: aanmelden via evaluatieformulier

Vervolg 
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Dank voor jullie aandacht en tot snel!

Guus van Houts
Corporate Finance

+31 (6)48176740
g.houts@crowefoederer.nl

Jaap Schrover
Corporate Finance

+31 (6)19647173
j.schrover@crowefoederer.nl

Remco de Jong
Organisatieadvies

+31 (6)11137996
r.jong@crowefoederer.nl

mailto:g.houts@crowefoederer.nl
mailto:j.schrover@crowefoederer.nl
mailto:r.jong@crowefoederer.nl

