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‘Het was  
al weer snel 
business  
as usual’
na een korte stilstand veerde de 
overnamemarkt de afgelopen maanden 
verrassend snel weer op. Vier ervaren 
overnameadviseur blikken alvast vooruit 
op het nieuwe jaar. Daarover zijn ze 
gematigd optimistisch: als de banken 
niet massaal het loket sluiten, kan 2021 
best een mooi overnamejaar worden.
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tekst PETER RIKHOF en WIETZE WILLEM MULDER / fotografie SIETSKE RAAIJMAKERS

Ook voor de mkb-overnamemarkt 
was 2020 een turbulent jaar, om 
het maar eens voorzichtig uit te 

drukken. Een razend druk eerste kwartaal, 
een kortstondige stilstand in het tweede 
kwartaal en een stevig opverende markt 
na de zomer. Hoe het laatste kwartaal 
van 2020 uiteindelijk gaat uitpakken, is 
ten tijde van dit gesprek - begin oktober 
- nog niet duidelijk, maar de stemming 
is in ieder geval (gematigd) optimistisch. 
We hadden overigens niet anders ver-
wacht, want voor een overnameadviseur 
is het glas nu eenmaal altijd halfvol. Aan 
tafel schuiven Tom Beltman (Marktlink 
Fusies & Overnames) Bas Brusche (Factor 
Bedrijfsovernames), Frank van Ee (Alfa 
Consultants) en Friso Kuipers (AenF Part-
ners). Vier ervaren overnameadviseurs, 
samen goed voor vele honderden deals in 
de afgelopen vijftien jaar. Als aftrap kijken 
we even terug op hoe het ze als kantoor is 
vergaan de afgelopen zes maanden.

Het was een bijzonder jaar met een 
lockdown, een flinke economische 
krimp en tot op de dag van vandaag 
veel onzekerheid over wat de toekomst 
gaat brengen. Hoe zijn jullie daar als 
advieskantoor doorheen gekomen?

Beltman: ‘Na de lockdown heerste er 
onzekerheid, niemand wist wat te doen. 
Ook op de overnamemarkt niet. We 
begonnen het jaar met een enorme porte-
feuille aan mandaten en het eerste kwar-
taal liep goed qua transacties. Maar door 
de coronacrisis werden veel opdrachten 
on-hold gezet en hield iedereen even zijn 
adem in. Na een aantal weken merkten wij 
dat de trajecten weer opgestart werden en 
kwamen er ook nieuwe mandaten binnen. 
Wij delen dus niet de getallen die je leest 
waarin de overnamemarkt met veertig 
procent is afgenomen in het eerste half-
jaar, we hadden het juist hartstikke druk.’

Van Ee: ‘Ik vond het een bizar beeld om 
te zien dat iedereen binnen onze organisa-
tie, landelijk zo’n duizend man, op die dag 
in maart met de laptop onder de arm naar 
huis is gegaan. Ik heb zelf zes weken lang 
vanaf de slaapkamer gewerkt en alleen 

maar klanten en collega’s via Microsoft 
Teams gezien. En ik moet bekennen, na 
anderhalve maand was ik het thuiswerken 
helemaal zat. Maar het was wel spannend, 
want wij zagen dat het werk de eerste 
weken opdroogde. Daar hebben wij best 
even over ingezeten. Maar daarna was het 
al weer snel business as usual en vanaf 
september weten wij ook echt niet hoe we 
het werk weggewerkt krijgen. De transac-
ties die stilgevallen waren, zijn bijna alle-
maal weer begonnen te lopen. Wel in een 
iets andere vorm, met een andere koper 
of met een andere financieringsstructuur. 
Maar daar hebben we inmiddels slimme 
oplossingen voor bedacht.’

Brusche: ‘Ik deel het voorgaande beeld. 
De eerste anderhalve maand in coronatijd 
vroeg iedereen zich af wat er ging gebeu-
ren. Daarna zagen wij de nieuwe opdrach-
ten weer binnenkomen. Dus we hebben 
deels een stuk inhaalwerk van trajecten 
die even on-hold werden gezet, plus de 
nieuwe trajecten. Maar bottom line komt 
dat goed uit voor dit jaar.’

Kuipers: ‘De eerste twee maanden van 
dit jaar waren voor ons fantastisch met 
tien afgeronde transacties. Half maart 
liep het echter met rasse schreden terug. 
Het was inderdaad een vreemd beeld 
toen in de derde week van maart opeens 
alle collega’s met hun computer en beeld-
scherm het kantoor uit liepen. Mijn part-
ner Alexander Boissevain en ik zijn iede-
re dag trouw op de fiets naar kantoor 
gegaan, want daar hadden we alle ruimte 
om te kunnen werken conform de richt-
lijnen.’ 

Onzekerheid en een sterk krimpende 
economie zijn geen ideale omstandig-
heden om een bedrijf te verkopen. Wat 
hebben jullie geadviseerd aan onder-
nemers die toen middenin een ver-
kooptraject zaten? 

Kuipers: ‘Dat hangt van de sector en het 
bedrijf af. Wij hadden een aantal bedrijven 
in portefeuille die actief waren in sectoren 
die flink werden geraakt. Denk aan de 
medische congreswereld, de party-cate-
ring en een organisator van evenemen-

ten. Die adviseer je om toch maar even te 
wachten met die bedrijfsverkoop. Bij tra-
jecten die wel doorgingen, daar zagen wij 
af en toe afslagen op van kopende partij-
en. Dat is voor een verkopende partij wel 
even slikken, maar in deze omstandighe-
den is dat onvermijdelijk als je tot een deal 
wilt komen.’

Beltman: ‘Als jij een horeca-groothan-
del in de verkoop hebt die vijftig pro-
cent minder omzet behaald en je wilt dat 
bedrijf het liefst verkopen aan één van de 
grotere spelers die zelf ook met een omzet-
daling van dertig procent kampen, dan is 
er nu toch geen andere keus dan dat tra-
ject on-hold te zetten? Die overname gaat 
gewoon niet gebeuren.’

Brusche: ‘Wij hadden ook een aantal 
ondernemers die zeiden: schuif dat ver-
koopmandaat maar door naar 2021. Dan 
hebben we een weer een normaal jaar in 
de boeken en hoeven we niet te praten 
over 2020.’ 

In zijn algemeenheid geldt toch dat als 
je niet hoeft te verkopen het in crisistijd 
niet zo’n goed idee is om met je bedrijf 
de markt te gaan.

Kuipers: ‘Je ziet een duidelijke schei-
ding. Rond maart werden veelal trajecten 
stopgezet, maar sinds begin augustus zie 
je weer de start van nieuwe trajecten. Er 
zijn ook bedrijven die profiteren van deze 
crisis, denk aan e-commerce, ICT en de 
medische sector. Voor die bedrijven kan 
het juist een goed moment zijn om te ver-
kopen.’

Brusche: ‘Het frappante is dat overna-
mes in een paar sectoren even stil staat. 
Maar in de meeste andere sectoren loopt 
het toch wel door. Dat heeft misschien ook 
te maken met de latente onzekerheid van 
een volgende golf.’

Beltman: ‘Je merkt dat ondernemers 
zich momenteel achter de oren krabben. 
De ondernemer die eerst dacht vijf mil-
joen te krijgen voor zijn bedrijf en nu een 
aanbod krijgt van vier miljoen up-front en 
een miljoen in een earn-out, die denkt: ik 
ga in ieder geval geen volgende golf of cri-
sis afwachten. Als ik het nu kan verkopen, 
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Is de overnamemarkt, gezien alle ont-
wikkelingen van de afgelopen maan-
den, op dit moment een kopers- of een 
verkopersmarkt?

Beltman: ‘Uit ons jaarlijks markton-
derzoek blijkt dat de verkoopbereidheid 
van ondernemers in economisch goede 
tijden terugloopt. In de huidige markt 
zal die bereidheid wel wat stijgen. Er zijn 
genoeg ondernemers die momenteel nog 
goede zaken doen, maar die wel denken: 
als er een koper op de deur klopt, ga ik 
zeker praten. Maar door het vele kapitaal 
bij private equity-partijen en de vele stra-
tegische kopers blijft het een verkopers-
markt.’

Van Ee: ‘De overnamemarkt is in de 
basis een verkopersmarkt. Er is altijd 
vraag naar goede bedrijven, zowel in 
goede als in slechte tijden. Daarnaast zit 
er nog steeds ongelofelijk veel kapitaal 
in de markt, vooral bij investeringsmaat-
schappijen. Die zijn allemaal naarstig op 
zoek naar goede bedrijven om hun geld in 
te stoppen.’

Zijn investeerders met goed gevulde 
oorlogskassen op dit moment de aan-
jagers van de overnamemarkt? 

Brusche: ‘Veel deals lopen inderdaad 
omdat er veel kapitaal is bij investeerders.’ 

‘Door het vele 
kapitaal bij 
investeerders  
en strategische 
kopers blijft het 
een verkopers-
markt’

Tom Beltman (41) trad na zijn studie aan de 
Business Universiteit Nyenrode in 2002 in 
dienst bij Marktlink Fusies & Overnames als 
medewerker nummer 9. Als respectievelijk 
consultant, manager en managing partner is 
Beltman inmiddels betrokken geweest bij 
meer dan honderd aan- en verkooptransac-
ties en mede-verantwoordelijk voor de 
(internationale) groei van Marktlink tot een 
advieskantoor met meer dan honderd 
medewerkers, actief in drie landen met 
zeven vestigingen. 

dan doe ik het.’
Van Ee: ‘Voor zo’n ondernemer is het 

kiezen tussen zijn huidige leven voortzet-
ten, zestig uur per week blijven werken met 
alle zorgen en risico’s of voor een wat lagere 

koopsom een nieuw leven te kunnen gaan 
leiden. Dat is wel wat ik mijn klanten vaak 
voorspiegel: je krijgt misschien wat min-
der, maar hoe erg is dat? Want dan kun je 
wel dat andere leven gaan leiden.’
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Van Ee: ‘Wij krijgen de laatste tijd meer 
zoekmandaten. Niet alleen van private 
equity, maar ook van bedrijven die een 
strategische overname willen doen.’

Beltman: ‘Voor goede bedrijven zie je 
ook nauwelijks verschil in de EBITDA-
multiples die worden betaald voor coro-
na en in corona. Wel zien we de multi-

ple-spread toenemen. In 2008 ging bij 
wijze van spreken elke deal standaard 
voor vijf keer de EBITDA, ongeacht een 
grondige analyse van de bestendigheid 
van die EBITDA. De laatste tijd zie ik 
deals met EBITDA-multiples tussen de 
tweeënhalf en twaalf keer de EBITDA. 
Dat is veel gezondere en intelligentere 

aanpak en zal de kwaliteit van transac-
ties ten goede komen. De brede multiple-
range maakt het echter ook een vereiste 
om een ervaren overnameadviseur in te 
schakelen om tot een succesvolle deal te 
komen.’

Ondernemers hebben het momenteel 
zwaar en kunnen wel wat ondersteu-
ning gebruiken. Wat zijn de kansen van 
MBI’ers in deze markt?

Brusche: ‘Als je het vergelijkt met tien 
jaar geleden, dan moet je heel eerlijk 
bekennen dat het aantal MBI-deals is 
gedecimeerd tot een fractie van de totale 
transacties.’

Van Ee: ‘Helemaal mee eens. Dat werkt 
alleen als het een MBI-kandidaat is met 
ruime eigen middelen en veel ervaring in 
de branche of ervaring met bedrijven in 
zwaar weer.’

Beltman: ‘Sinds de afschaffing van de 
stamrecht BV’s in 2014 is de traditione-
le MBI-deal inderdaad behoorlijk gede-
cimeerd. Wel zien we de opkomt van de 
‘ondernemer buy-in’, oftewel een onder-

‘Wellicht  
moeten wij als 
overname-
adviseurs de 
deals wat  
creatiever  
insteken’

Bas Brusche (41) studeerde na een 
professionele schaatscarrière eerst HBO 
Commerciële Economie aan de Saxion 
Hogeschool Enschede en vervolgens 
Bedrijfskunde aan de RSM Erasmus 
Universiteit, met als specialisatie Financieel 
Management. In 2004 startte hij als 
overnameadviseur in de M&A dienstverle-
ning, begin 2012 richtte Brusche samen met 
zijn compagnon Waldo Zuiderveld Factor 
Bedrijfsovernames op, dat inmiddels 
landelijk actief is vanuit een drietal locaties. 
Brusche is de afgelopen zeventien jaar 
betrokken geweest bij een groot aantal 
koop- en verkooptransacties in de meest 
uiteenlopende branches.
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als MBI’er met een minderheidsbelang 
begint, dan zijn die belangenverschillen zo 
groot dat jij echt niet die eerste vier, vijf 
jaar de baas bent.’

Van Ee: ‘Maar je kunt toch wel samen 
een plan voor de toekomst maken en dan 
ook samen voor een exit gaan?’ 

Beltman: ‘Een gezamenlijke exit kan 
zeker werken. Maar als de MBI’er de 
oud-eigenaar over een periode gaat uit-
kopen, is er bijna geen scenario denkbaar 
waar iedereen over vier jaar applaudisse-
rend de deur achter zich dichttrekt. Pres-
teert het bedrijf veel beter, dan denkt die 
koper: ik betaal voor wat ik zelf gedaan 
heb. En als het bedrijf veel slechter pres-
teert, dan zegt die verkoper: ik zou tien 
miljoen krijgen, ik ga het echt niet voor 
twee miljoen verkopen.’

De banken zijn inmiddels een stuk 
voorzichtiger geworden. Om de finan-
ciering mogelijk te maken wordt daar-
om steeds vaker gebruikt gemaakt van 
vendor loans en earn-outs. Hoe kijken 
jullie daar tegenaan?

Kuipers: ‘Op dit moment zijn de earn-
out en de achtergestelde lening van de 
verkoper eigenlijk een vast onderdeel 
geworden van een transactie. Het aandeel 
van deze twee componenten is de afgelo-

nemer die een bedrijf heeft verkocht en als 
persoon weer een nieuw bedrijf koopt. Ik 
heb alleen deze maand al twee OBI-trans-
acties afgerond.’

Maar er zijn toch genoeg ondernemers 
die een zakelijke partner erbij zoeken, 

die wat geld inlegt en meehelpt om de 
kar te trekken?

Beltman: ‘Voor iemand van buiten is 
adviseren wij vanaf dag één een meer-
derheid te nemen, want een minderheid 
maakt het toch lastiger. Ondernemers zijn 
toch wel een bepaald slag mensen. Als je 

Frank van Ee (49) is zijn carrière gestart als 
bankier bij Rabobank en sinds 2010 
werkzaam bij Alfa Accountants en Advi-
seurs. In eerste instantie als overnameadvi-
seur en sinds 2014 als directeur van Alfa 
Consultants, het corporate finance-kantoor 
van Alfa en lid van het landelijk directieteam 
van Alfa Accountants en Adviseurs. Hij is 
ingeschreven als Register Valuator (RV) en 
Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB). 
Naast zijn werkzaamheden bij Alfa is Van Ee 
als parttime docent Business Valuation 
verbonden aan Hogeschool Avans+.

‘De kick-off 
van de due 
diligence kan 
en blijft straks 
ook volledig 
digitaal’
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pen maanden substantieel toegenomen als 
onderdeel van de financieringsstructuur’.

Brusche: ‘Het is nu ook makkelijker uit 
te leggen. Voorheen waren er verkopers 
die zeiden: daar begin ik absoluut niet 
aan. Maar door de coronacrisis is de onze-
kerheid in de markt toegenomen en is de 
verkoper min of meer genoodzaakt een 
gedeelte van de verkoopprijs afhankelijk 
te maken van in de toekomst te realiseren 
omzet en winst.’

Dat gaat over één of twee jaar weer 
onvermijdelijk conflicten opleveren, 
want die earn-outs worden natuurlijk 
niet gehaald. 

Kuipers: ‘Ik heb inderdaad voorbeelden 
uit de praktijk meegemaakt waarbij de 
earn-out door de coronacrisis niet werd 
gehaald. Dus wij zijn toen weer met de 
kopende partij om tafel gegaan en gezegd: 
deze pandemie is zo extreem exceptioneel, 
laten we de earn-out doorschuiven.’

Van Ee: ‘Doorschuiven kan, maar dan 
is het nog steeds van belang om over de 
earn-out goede afspraken te maken.’

Brusche: ‘Of het tot conflicten komt, 
hangt heel erg af van hoe je het met elkaar 
op papier hebt gezet. Als er professionele 
adviseurs bij betrokken zijn, dan vermijd 
je opportunistische earn-outs van een 
verkoper die denkt dat hij de hele wereld 
krijgt en een koper die denkt dat hij niets 
hoeft te betalen. Dat wordt namelijk gega-
randeerd ruzie.’

Kun je, vanwege sterk gewijzigde 
omstandigheden zoals de huidige pan-
demie, als koper of verkoper op zo’n 
earn-out afspraak terugkomen?

Kuipers: ‘Als iemand nog aandeelhou-
der blijft of meewerkt in het bedrijf, dan 
is dat een andere situatie dan wanneer een 
ondernemer zijn bedrijf volledig verkocht 
heeft, bij de notaris een hand schudt en 
afscheid heeft genomen. Dan kun je daar 
niet op terugkomen. Maar als je meewerkt 
en nog een aandelenbelang hebt, dan kun 
je in extreme omstandigheden proberen 
om met de koper te overleggen om die 
earn-out een jaar op te schuiven. Zo wor-
den op dit moment ook Covid-clausules in 
intentieverklaringen opgenomen. Dan is 
een voorovereenkomst afgesproken, tenzij 

er een soort tweede Covid opdoemt. Als 
dat gebeurt, gaan koper en verkoper weer 
naar die intentieverklaring kijken.’

Door de lockdown zijn steeds meer 
mensen online gaan werken. Heeft dat 
ook gevolgen gehad voor het transac-
tieproces en de dealmaking?

Van Ee: ‘Ik denk dat een kick-off van 
de due diligence volledig digitaal kan en 
blijft. Je kunt het ook niet meer aan de 
ondernemer verkopen dat de kopende 
partij met een man of tien langskomt bij 
jouw bedrijf en de hele middag ergens 
in een hok kruipt. Daarvan wordt steeds 
vaker gezegd: laten we dat efficiënt aan-
pakken en via Microsoft Teams doen.’

Beltman: ‘Inderdaad. Het gebruik van 
digitale datarooms was de laatste jaren 
al ingeburgerd in het mkb. Ik denk ook 
dat het gebruik van video-calls in de due 
diligence-trajecten een blijvertje gaat zijn, 
gezien het feit de DD-teams elk jaar groter 
lijken te worden en digitaal processen effi-
ciënter worden.’

Brusche: ‘Bijvoorbeeld het voorberei-
dingstraject van een overnametraject, 
waarin je de documentatie op orde brengt 
en een waardering uitvoert, kun je ook 
prima digitaal doen. Het kost namelijk 
best wel wat uren, die je zo veel efficiënter 
benut.’

Kuipers: ‘Sluit ik mij bij aan. Toch blijft 
het voor het sluiten van de uiteindelijk 
deal belangrijk dat je elkaar fysiek kunt 
ontmoeten. Dealmaking is met name in 
het mkb vooral veel emotie, daarbij moet 
je elkaar af en toe ook eens goed in de 
ogen kunnen kijken.’   

We zien met name bij investerings-
maatschappijen steeds meer sector-
specialisatie. Hoe belangrijk is speci-
alisatie op één of meerdere sectoren 
voor een overnameadviseur? Is dat een 
next step in de professionalisering van 
de mkb-overnamemarkt?

Brusche: ‘Ik denk dat er in de mkb-
markt nog veel adviseurs rondlopen die 
allerhande adviesdiensten leveren, waar-
onder overnameadvies. Het zou goed zijn 
als ze zich allereerst eens zouden gaan 
specialiseren als overnameadviseur of zich 
juist niet te veel met dit soort processen 

bemoeien. Dat lijkt me veel belangrijker 
dan dat je als overnameadviseur gespecia-
liseerd bent in een bepaalde sector.’

Beltman: ‘Alle adviseurs aan deze tafel 
hebben ervaring met IT-deals, daar gaat 
het verschil qua dienstverlening veelal 
niet in zitten. Bovendien is Nederland zo 
klein dat wanneer je voor zes IT-partijen 
deals hebt gedaan, je moet afvragen of 
je nog wel geschikt bent voor nummer 
zeven? Hoe onafhankelijk ben je voor een 
verkoper als je een paar weken geleden de 
potentiële koper nog hebt begeleidt in een 
andere deal? Sectorspecialisatie is met 
name een legitieme marketingstrategie 
van kleinere overnamekantoren.’

Kuipers: ‘Als je als groter kantoor zo’n 
vier, vijf deals in de IT doet, dan doe je 
misschien al meer deals dan een zoge-
naamde sectorspecialist. Want gespeciali-
seerde kantoren zijn meestal wat kleiner, 
dus qua aantal deals zal er niet heel veel 
verschil in zitten. En na vijf IT-deals ken je 
de IT-markt ook goed en heb je minimaal 
zoveel kennis van de markt dan een gespe-
cialiseerde adviseur.’

Wat zien jullie momenteel als de groot-
ste hobbel op de mkb-overname-
markt?

Beltman: ‘Dan moet je toch denken aan 
de bereidheid van banken om te financie-
ren. Je ziet dat enkele banken nog op slot 
zijn voor nieuwe klanten en dan moet de 
grote faillissementsgolf nog komen. En als 
dat gebeurt, dan vrees ik dat de banken 
even pas op de plaats maken.’

Van Ee: ‘Alle bankiers die nu nog een 
beetje commercieel bezig zijn, zitten 
straks bij die faillissementsgolf allemaal 
bij bijzonder beheer. Dan zijn ze alleen 
maar bezig met het redden van hun 
bestaande klanten. En dan hoef je niet met 
nieuwe aanvragen voor overnamefinan-
ciering aan te komen.’

Kuipers: ‘Ik merk nu al dat ze bezig zijn 
met mensen overhevelen van de afdeling 
financiering naar bijzonder beheer. Nieu-
we proposities zijn, als het geen eigen klant 
is, momenteel lastig onder te brengen.’

Beltman: ‘En we hebben allemaal de bank 
nodig, want zonder de bankfinanciering 
gaat die transactie vaak niet gebeuren. Toch 
is het risico dat banken hun luikjes steeds 
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taal in de markt. Wellicht moeten wij als 
overnameadviseurs de deals wat creatie-
ver insteken en zie je bepaalde zwaarder 
geraakte branches minder of het fusie- en 
overnametoneel komen, maar ik heb geen 
enkele twijfel dat 2021 best een goed over-
namejaar kan worden.’

Kuipers: ‘Wij bestaan dit jaar vijftien 
jaar en in al die jaren zijn de deals door 
blijven gaan. Je ziet op dit moment dat 
de wat grotere deals, vanaf een miljoen 
EBITDA, wel door blijven gaan. Wat dat 
betreft zie ik daar volgend jaar geen ver-
andering in komen of we moeten in een 
totale recessie komen. Maar iedereen 
hoopt natuurlijk ook dat we volgend jaar 
een werkend vaccin hebben, waardoor we 
wellicht weer terug kunnen naar het oude 
‘nieuwe’ normaal.’

Beltman: ‘Ik ben optimistisch voor de 
toekomst. We hebben het veelal over de 
verliezers van corona gehad, maar ik zie 
in onze portefeuille veel winnaars van 
corona waar we deals mee doen die voor 
het coronatijdperk niet waren gelukt. Hoe 
onzeker 2021 ook gaat zijn, het goede 
nieuws is: of het nou goede of slechte tij-
den zijn, in iedere markt zullen er altijd 
kopers en verkopers zijn.’ l

verder naar beneden doen wel anders dan 
tijdens de financiële crisis in 2008. Toen 
was het een geld-probleem, straks is het 
vooral een capaciteitsprobleem.’

We naderen het einde van het jaar. Het 
ziet er naar uit dat corona nog wel even 
zal blijven de komende maanden. Wat 
kijken jullie naar 2021?

Van Ee: ‘Op zich positief, maar er heerst 
veel onzekerheid in de markt. Ik ben wel 

verbaasd over het tempo van het herstel 
na de eerste golf, maar de economische 
effecten van die eerste golf hebben we 
nog nauwelijks gezien. Ik denk dat er nog 
wel een flink aantal faillissementen en 
ontslagen aan zit te komen. En dan is het 
afwachten wat er gaat gebeuren.’

Brusche: ‘Ik denk dat de overname-
markt als vanouds door blijft gaan. 
Natuurlijk moeten de banken mee blijven 
werken, maar er is zo gigantisch veel kapi-

Friso Kuipers (51 jaar) is al meer dan twintig 
jaar actief in het vak van fusies en overna-
mes. Hij behaalde zijn MBA aan Henley in 
1992 en is sinds 2002 Register Valuator. 
Vanaf 2004 is hij tevens geregistreerd 
NMI-mediator. Na zijn studie werkte hij 
onder andere bij Rabobank, ABN Amro en 
BDO Corporate Finance. In 2005 richtte hij 
samen met Alexander Boissevain onder de 
naam AenF Partners zijn eigen fusie- en 
overnamekantoor op. Dit kantoor is sinds 
die tijd betrokken geweest bij meer dan 350 
(internationale) koop- en verkooptransacties.

‘De earn-out en 
achtergestelde 
lening zijn een 
vast onderdeel 
geworden van 
bijna iedere 
transactie’


