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‘Private 
equity is dé 
aanjager 
van de MKB-
overname-
markt’
na een korte adempauze dendert de 
overnamemarkt weer door als nooit 
tevoren. Vier adviseurs over het 
veranderende profiel van de verkopende 
ondernemer, het normaliseren van 
corona-effecten en de noodzaak van 
verwachtingsmanagement. ‘Onder-
nemers hebben vaak een bepaalde 
multiple in gedachten, maar geen zicht 
op het bredere perspectief.’

Hans Minnaar
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De stemming aan tafel is vandaag 
meer dan opgewekt. De vier 
geroutineerde M&A-professio-

nals die aanschuiven op het kantoor van 
Brookz in Amsterdam hebben allen een 
goed jaar achter de rug. Tijdens de eerste 
lockdown in het voorjaar van 2020 gingen 
veel overnametrajecten in de pauzestand, 
maar kort daarop werd een stijgende lijn 
ingezet die niet meer is gestopt. Met uit-
zondering van sectoren als horeca en eve-
nementen, gaat het bijna overal crescendo. 
Zelfs de gebruikelijke dip in de vakantiepe-
riodes bleef dit jaar achterwege.

Voor sommige ondernemers was de 
coronapandemie een bezinningsmoment, 
waardoor ze serieus gingen nadenken over 
het verkopen van hun bedrijf. Frank van 
Ee van Alfa Consultants ziet als een gevolg 
van corona een tweedeling ontstaan. ‘Aan 
de ene kant zijn er de bedrijven die nog 
slechter te verkopen zijn dan ze al waren. 
En aan de andere kant zijn er onderne-
mingen die veel beter zijn gaan draaien en 
zeer gewild zijn.’

Veel activiteit in de markt wordt de laat-
ste jaren gedreven door private equity 
(PE). Investeringsmaatschappijen hebben 
veel geld opgehaald en zijn bereid om diep 
in de buidel te tasten. Van de 25 deals die 
Friso Kuipers dit jaar met AenF Partners 
deed, waren de kopers in dertien gevallen 
PE-partijen. Het is een trend die door de 
andere deelnemers wordt herkend. Hans 
Minnaar deed met Florijnz Corporate 
Finance in 2021 tot op heden tien trans-
acties, waarvan een belangrijk deel met 
betrokkenheid van private equity of ven-
ture capital. Maar dat investeerders veel 
geld hebben, betekent niet dat ze blind 
kopen, aldus Bart de Volder van HLB Wit-
lox Van den Boomen: ‘Ze blijven kritisch. 
Vaak zoeken ze de krenten in de pap.’

Wat is er in de overnamemarkt veranderd 
sinds de coronacrisis?

De Volder: ‘In bepaalde sectoren vin-
den consolidatieslagen plaats, met veel 
buy-and-build-overnames door strategi-
sche kopers. Dat kralen rijgen door gro-
tere partijen zie ik met name in metaal, 
online marketing, ICT en de zorg. In 
de zorg gaat het bijvoorbeeld om tand-
artspraktijken of fysiotherapeuten. Als 
kleine praktijk moet je alles op orde heb-
ben; je AVG, je cloud. Grotere clubs kun-
nen schaalvoordeel bieden.’ 

Kuipers: ‘We zien ook veel bedrijven die 
een platform zoeken van waaruit ze verder 
kunnen bouwen. Dat zijn vaak partijen die 
gebackt worden door private equity, dat is 
op dit moment dé aanjager van de markt.’

Van Ee: ‘De krapte op de arbeidsmarkt 
speelt ook een rol. Het is lastiger gewor-
den om autonoom te groeien. Daarom 
wordt gekeken naar mogelijkheden om 
over te nemen. Dat zijn pure capaciteits-
overnames. Ook de negatieve rente jaagt 
investeringen aan. Als je tien jaar geleden 
je bedrijf verkocht, zette je je geld op een 
spaarrekening en kreeg je een normale 
rente. Nu moet je er wat mee en ga je kij-
ken of je met een paar bevriende onderne-
mers een investeringsfonds kunt opzet-
ten.’

Minnaar: ‘Ik denk dat het aantal 
PE-partijen is verdubbeld sinds ik in 2012 
begon met Florijnz. Ik word wekelijks 
gebeld door nieuwe partijen met de vraag 
of ik een kopje koffie wil komen drinken, 
of een dagje wil komen meevaren. Voor 
bedrijven vanaf één miljoen euro EBITDA 
staan ze in de rij, al moet er bij kleinere 
ondernemingen wel een groeimodel of 
groeimarkt achter zitten. Ook vinden 
ze het vaak belangrijk dat het zittende 
management meedoet. Van een 100 pro-

cent overname is men om begrijpelijke 
redenen wat minder gecharmeerd.’

Door corona was het voor partijen 
beperkt mogelijk om elkaar fysiek te 
ontmoeten. Heeft dat de digitalisering in 
de M&A versneld?

Kuipers: ‘Microsoft Teams was abso-
luut een uitkomst. Alle kick-off meetings 
voor een due diligence-onderzoek doen 
we inmiddels digitaal. We kunnen meer 
projecten aan doordat veel reistijd is 
komen te vervallen. Dat maakt het proces 
een stuk efficiënter. Maar onderhandelen 
werkt nog altijd het beste als je fysiek bij 
elkaar zit. Je moet lichaamstaal zien, dat 
kan niet in een digitale break-out room.

De Volder: ‘In een Teams-meeting kom 
je meteen to-the-point. Het gaat snel-
ler. Maar prietpraat heeft ook een sociale 
functie, het schept een band.’

Van Ee: ‘Zeker. Daar staat tegenover dat 
je via Teams gedurende het transactiepro-
ces veel sneller en efficiënter onderlinge 
afstemming met het dealteam kunt zoeken. 
Een fysieke afspraak kan dan vaak worden 
vervangen door een afspraak via Teams.’

Minnaar: ‘Tien jaar geleden had je nog 
een kamertje waar de accountant ging zit-
ten voor de due diligence. Nu zijn er steeds 
meer tools beschikbaar voor de accoun-
tant en andere betrokken partijen om de 
data (digitaal) te analyseren. Wij werken 
inmiddels bij al onze transacties met vir-
tual data rooms die ook zorgen voor het 
noodzakelijke borgen ten aanzien vertrou-
welijkheid, AVG en datalekken.’

Hoe ziet het profiel van de gemid-
delde verkopende ondernemer er op dit 
moment uit?

Kuipers: ‘In ieder geval is die niet meer 
in meerderheid 65-plus. Hooguit een kwart 
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van onze verkopers valt nog in die cate-
gorie. We zien veel meer jongere onder-
nemers, vaak serie-ondernemers die een 
nieuw bedrijf starten. Sowieso zijn onder-
nemers veel eerder gaan nadenken over de 
verkoop van hun bedrijf.’

De Volder: ‘Eigenaren zijn minder ver-
knoopt met hun bedrijf, een verkoop is 
daardoor niet zo emotioneel. Ze zetten 
makkelijker een nieuwe stap in een andere 
sector of met een ander product.’

Kuipers: ‘Op dit moment zijn er bran-
ches waarin veel transacties plaatsvinden. 
Als jij in die branche actief bent, word je 
regelmatig gepolst of je wilt verkopen. 
Dan is het zaadje geplant en ga je er van-
zelf over nadenken.’

Van Ee: ‘In onze praktijk zien we nog 
steeds een grote diversiteit aan verko-
pers. Wel zien we de trend dat veel verko-
pers op jongere leeftijd verkopen en dan 
maar eens kijken wat het leven ze verder 
brengt.’

Minnaar: ‘Het is erg situationeel. Deze 
week sprak ik een ondernemer die meer 
dan voldoende geld had verdiend. De 
drive om te verkopen speelde bij hem 
minder. Bij hem was de afweging of hij 

Friso Kuipers is oprichter van de onafhan-
kelijke fusie- en overnamespecialist AenF 
Partners, dat dit jaar het zestienjarig 
jubileum viert. Kuipers werkt al meer dan 
achttien jaar op het gebied van fusies en 
overnames. Hij is Register Valuator en 
geregistreerd als NMI-mediator. Voordat hij 
AenF Partners startte, werkte hij bij de 
Rabobank en ABN AMRO en bij het 
corporate finance-team van BDO.

‘Onderhandelen 
werkt nog altijd 
het beste als je 
fysiek bij elkaar 
zit’
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zijn familie wilde belasten met het bedrijf 
of de zaak verkopen. Als één van de kin-
deren later alsnog wil gaan ondernemen, 
dan is er kapitaal. Het is niet meer van-
zelfsprekend dat opvolging binnen de 
familie wordt opgelost.’

Wat is het grootste misverstand dat leeft 
bij ondernemers over de huidige overna-
memarkt en het overnameproces?

De Volder: ‘De oudere generatie onder-
nemers heeft een andere waardeperceptie 
en een andere perceptie van de doorloop-
tijd van een traject. Je moet aan de voor-
kant echt aan verwachtingsmanagement 
doen. Sommige ondernemers denken dat 
het in drie maanden wel rond kan zijn, 
terwijl je zes maanden tot een jaar echt 
wel nodig hebt om een traject fatsoenlijk 
te kunnen doorlopen.’

Kuipers: ‘Vaak hebben ondernemers 
een bepaalde multiple in gedachten en 
ontbreekt het zicht op het bredere per-
spectief. Terwijl een multiple 5 net zoveel 
kan opleveren als een multiple 10, afhan-
kelijk van de jaren en de EBITDA’s waar 
het over gaat en factoren als netto werkka-

Frank van Ee is directeur van het corporate 
finance-team en lid van het directieteam van 
Alfa Accountants en Adviseurs. Alfa is een 
echt MKB-accountantsorganisatie met 35 
kantoren en 1.100 medewerkers. Het 
corporate finance-team telt dertien mensen 
en werkt vanuit Nijkerk en Aalsmeer. Voordat 
Van Ee elf jaar geleden aan de slag ging voor 
Alfa werkte hij jarenlang bij de Rabobank. 
Naast zijn werk voor Alfa geeft hij les in 
business valuation bij Avans+ en is hij 
toezichthouder bij een onderwijsinstelling.

‘Groei door 
overnames is in 
het MKB veel 
gebruikelijker 
geworden’
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pitaal en cash en schulden op de balans.’
Van Ee: ‘De kwaliteit van een deal is 

niet alleen afhankelijk van de prijs. Ik zie 
wel verschil tussen mensen die al eens 
een overname hebben gedaan en mensen 
voor wie het de eerste keer is. Met name 
die laatste groep is erg gefixeerd op de 
prijs en multiple. De kwaliteit van de deal 
wordt bepaald door de hoogte van de prijs 
in combinatie met de rest van de transac-
tievoorwaarden, zoals de wijze van finan-
cieren en de set aan garanties.’

Minnaar: ‘Bij een deal moet je niet 
alleen naar de prijs kijken, het gaat om 
de totale voorwaarden. Dat kan een aan-
delenbelang zijn, het aanblijven van de 
verkopende ondernemer, een manage-
mentovereenkomst, een achtergestelde 
lening en/of een earn-out; er zijn heel veel 
knoppen waar je aan kunt draaien om een 
deal rond te krijgen. Die knoppen waren 
er altijd al, maar zijn nu prominenter aan-
wezig. Het is makkelijker geworden om 
een verkopende klant te overtuigen om op 
die manier een deal te krijgen. Daarbij is 
onze toegevoegde waarde als adviseur ook 
veel duidelijker.’ 

Hans Minnaar is oprichter en directeur van 
Florijnz Corporate Finance, een onafhanke-
lijke corporate finance-boutique die 
onder nemers begeleidt bij het kopen en 
verkopen van ondernemingen. Florijnz heeft 
een team van acht man. Minnaar is 
geregistreerd bedrijfswaardeerder (RV) en 
sinds 2021 is hij ook bestuurslid van het 
Nederlands Instituut Register Valuators. In 
de periode 2010-2016 was hij bestuurslid en 
voorzitter van de Dutch Corporate Finance 
Association. In 2018 werd hij door Brookz 
uitgeroepen tot Overnameadviseur van het 
Jaar.

‘Voor bedrijven 
vanaf 1 miljoen 
euro EBITDA 
staan investeer-
ders in de rij’
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Zijn er vanwege corona nog speciale 
aandachtspunten met betrekking tot de 
waardering of financiering van een 
bedrijf?

Van Ee: ‘In ieder geval kijken alle kopers 
naar de covid-effecten in een bedrijf. Dat 
is een nieuw risico waarvan we inmiddels 
weten dat de impact op de bedrijfsvoering 
groot kan zijn. Ook bij de bank moet je een 
scenario aanleveren waaruit blijkt dat de 
onderneming ‘covidproof’ is.’

Kuipers: ‘Momenteel moet je bij waar-
deringen ook in de jaarstukken letten op 
NOW-regelingen en overheidssubsidies 
die ontvangen zijn. Je ziet bedrijven, zoals 
doe-het-zelf-ketens of tuincentra, die 
fantastische rendementen maken, maar 
omdat ze seizoengevoelig zijn, hebben ze 
in piekperiodes subsidiestromen ontvan-
gen die nu gaan wegvallen.’

Minnaar: ‘De bank wil nog steeds wel 
financieren, maar is minder happig op 
kleinere transacties; tot een miljoen wordt 
het heel lastig. Voor dergelijke transacties 
moet je zelf een creatieve oplossing vinden. 
Boven het miljoen is het maatwerk en zijn 
er creatieve teams die graag mee willen kij-
ken. In die gevallen blijft bankfinanciering 
interessant, want het is relatief goedkoop.’ 

Kuipers: ‘Wij hebben een aantal keer 
meegemaakt dat een accountantskantoor 
met een klant/ondernemer uit het eigen 
netwerk kwam. Iemand die niet bij de 
transactie betrokken was, maar wel een 
paar ton zou willen uitlenen aan de koper, 
zodat op die manier een stuk van de trans-
actie gefinancierd wordt. Als alternatieve 
financiering voor een wat kleinere trans-
actie kan dat prima werken. Al moet je in 
zo’n geval wel goed de zekerheidspositie 
afdekken.’

Wat zijn op dit moment de lastigste 
punten, zo niet dealbrekers, tijdens 
onder handelingen tussen koper en 
verkoper?

Kuipers: ‘Het positieve gevoel kan ver-
dwijnen. Als tijdens het boekenonderzoek 

geen eind lijkt te komen aan de vragen, 
dan is de verkopende ondernemer er op 
een gegeven moment klaar mee. Of er is 
zoveel gesteggel tussen de advocaten van 
beide partijen over contractuur, samen-
werking of een managementovereen-
komst, dat de ondernemer het niet langer 
een goede basis vindt om samen te werken 
en de stekker eruit trekt.’

Minnaar: ‘Het uitgebreide informatie-
verzoek van de koper kan soms tot erger-
nis leiden bij verkopers. ‘Moet dit alle-
maal?’ Als dan de eerste markup van een 
contract dat de verkopende ondernemer 
terugkrijgt helemaal rood is, dan komt dat 
hard aan. Wij moeten dan altijd goed uit-
leggen waarom de koper dat doet. We vin-
den het om die reden ook belangrijk dat 
de verkoper optimaal wordt voorbereid, 
zodat we dergelijke irritaties zoveel moge-
lijk kunnen voorkomen.’

De Volder: ‘Het is onze taak om te voor-
komen dat de juristen tegenover elkaar 
komen te staan. Je moet de lijn die je met 
elkaar hebt uitgestippeld aan de voor-
kant, duidelijk krijgen naar de advocaten. 
Je wilt enig pragmatisme aan de andere 
kant. Verder lopen trajecten waarbij het 
managementteam is betrokken soepeler 
door, dan ligt er minder op het bord van 
de ondernemer. Maar niet iedere onder-
nemer wil zijn MT erbij betrekken.’

Van Ee: ‘Idealiter is het management 
vanaf het begin betrokken, maar dat 
gebeurt niet vaak. Niet zelden gebeurt het 
dat het personeel pas na de afronding van 
de transactie door de ondernemer wordt 
geïnformeerd.’

Is de overnamemarkt niet al twintig jaar 
een groeimarkt, kort onderbroken door 
de financiële crisis? Het aantal deals blijft 
ieder jaar nog steeds toenemen.  

Van Ee: ‘In het verleden was groei bijna 
per definitie autonoom. Als je als bedrijf 
wilde groeien, ging je op zoek naar nieuwe 
klanten. Nu is groei door overnames veel 
gebruikelijker geworden.’

Kuipers: ‘Private equity is veel domi-
nanter aanwezig dan twintig jaar geleden, 
alleen daardoor al zien we meer mutaties. 
Private equity-partijen willen nu eenmaal 
rendement maken door de verkoop van 
ondernemingen.’

Minnaar: ‘Ze doen ook veel ‘seconda-
ries’; een bedrijf begeleiden, groter maken 
en dan doorverkopen aan een nog grotere 
investeringsmaatschappij.’

Van Ee: ‘Ik heb dit jaar een aantal keer 
te maken gehad met aandeelhouders die 
elkaar uitkopen. Bijvoorbeeld omdat er 
een verschil van inzicht en visie is. Covid 
is voor veel ondernemers ook een bezin-
ningsmoment geweest.’

Zijn er meer internationale kopers in 
vergelijking met tien jaar geleden?

Kuipers: ‘Als je een mooie propositie 
hebt met een EBITDA boven de twee mil-
joen, dan zijn buitenlandse partijen zeker 
geïnteresseerd.’

Minnaar: ‘Maar buiten Europa is het 
op dit moment heel lastig. Een paar jaar 
geleden hebben we trajecten in China 
gehad, maar nu wil niemand aan China 
verkopen. Er is een negatief sentiment 
rondom China, onder meer door zor-
gen over privacy. Als we het hebben over 
cross-border, dan gaat het over Europa en 
misschien de VS.’

Van Ee: ‘Dat aantal is wel toegenomen. 
Een platform als Dealsuite.com heeft daar 
in de MKB-markt zeker aan bijgedra-
gen. Ook voor internationale kopers is de 
markt daardoor transparanter geworden.’

De Volder: ‘Veel ondernemers willen 
bovendien niet verkopen aan een buiten-
landse partij als de eis of wens is dat ze 
nog een tijdje meedraaien.’

Tot slot, wat zou het positieve sentiment 
op de huidige overnamemarkt nog 
kunnen verstoren?

Minnaar: ‘Een instabiel kabinetsbeleid 
is een risicofactor. Kopers hebben belang 
bij een stabiele en voorspelbare omgeving. 
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Op dit moment zijn er veel tegenstrijdige 
effecten van het beleid. Volgend jaar gaat 
bijvoorbeeld vrij onverwachts de bijtelling 
voor nieuwe elektrische auto’s omhoog 
van twaalf naar zestien procent, dat heeft 
impact op de duurzaamheidsagenda.’

Kuipers: ‘Rentestijging zal een nega-
tieve impact op de markt kunnen heb-
ben. Maar voorlopig is Nederland in ver-
gelijking met het buitenland nog steeds 
relatief goedkoop. In Duitsland, België 
en Engeland worden andere multiples 
gebruikt dan in de Nederlandse markt. Er 
zit nog rek in de Nederlandse prijzen.’

Van Ee: ‘Ik ben wel benieuwd hoelang 
dit spel doorgaat. Je ziet in bijna alle 
sectoren prijsopdrijvende effecten. Als 
de prijzen voor grondstoffen, arbeid en 
transport hard blijven stijgen, kan op den 
duur de rente niet laag blijven.’

De Volder: ’Op een gegeven moment 
keert de wal het schip. Investeerders zul-
len genoegen moeten gaan nemen met 
lagere rendementen.’ l

Bart de Volder is senior overnameadviseur/
RV en directeur van HLB Witlox Van den 
Boomen Corporate Finance. HLB Witlox Van 
den Boomen is een accountants- en 
advieskantoor dat is voortgekomen uit de 
fusie in april 2021 van de Brabantse 
accountants- en advieskantoren HLB Van 
Daal en WVDB. Samen vormen zij een 
full-service financieel dienstverlener met 
ruim 600 medewerkers, verdeeld over zeven 
vestigingen in Brabant en Limburg. De 
Volder is verantwoordelijk voor het corporate 
finance-team van in totaal twaalf mensen.

‘Eigenaren zijn 
tegenwoordig 
minder 
verknoopt met 
hun bedrijf’


