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‘De toekomst 
is eigenlijk 
altijd onzeker’
de overnamemarkt lijkt vooralsnog weinig last te 
hebben van de onzekere macro-economische 
vooruitzichten. Vier adviseurs over het na-ijl effect 
van de coronacrisis en gestage opmars van private 
equity in het MKB. ‘Zo lang investeerders genoeg geld 
hebben, zal de vraag naar overnames aanhouden.’
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De stemming aan tafel is tijdens het 
gesprek voorzichtig optimistisch 
te noemen. De vier ervaren M&A 

professionals die aanschuiven ten kantore 
van Brookz op het Amsterdamse Science 
Park kijken in ieder geval met grote tevre-
denheid terug op het afgelopen jaar. Aan 
de andere kant worden de ogen niet geslo-
ten voor wat er dit moment allemaal gaan-
de is in de wereld. Het na-ijl effect van de 
coronacrisis, oplopende inflatie, energie-
prijzen die de pan uitrijzen, een stijgende 
rente en een oorlog die nog niet zomaar 
beëindigd is. En tel daar nog eens een drei-
gende recessie bij op en je zou toch zeggen 
dat vrijwel alle economische seinen op 
rood staan?  Maar dat blijkt volgens de ad-
viseurs tot nu toe heel erg mee te vallen.  
   Zolang investeringsmaatschappijen be-
reid blijven om te investeren, ziet Maarten 
van Dijk van BDO het nog steeds zonnig in 
voor de overnamemarkt: ‘Je merkt gewoon 
dat private equity nog steeds het gaspedaal 

durft in te trappen.’
Ook Frank van Ee van Alfa Consultants 

signaleert nog geen verstoring van de 
overnamemarkt. Wel ziet hij dat de ban-
ken weer een stuk terughoudender zijn 
geworden met het verstrekken van finan-
cieringen. Van Ee: ‘Je ziet dat het steeds 
lastiger wordt om banken te overtuigen 
van de kwaliteit van een deal. Daarnaast 
is vanwege de oplopende rente overname-
financiering een stuk duurder geworden. 
Dat helpt ook niet.’ 

Volgens Jan van der Maale van BBN 
Corporate Finance is die rente historisch 
gezien nog steeds laag. Van der Maale: ‘De 
gemiddelde private equity partij in ons 
segment laat een deal niet klappen omdat 
de rente twee procent hoger is.’  Daar is 
Cor Jan Verkerk van Hendriksen Corpo-
rate Finance het niet helemaal mee eens: 
‘Het maakt de deal er natuurlijk niet mak-
kelijker op als je als koper vorig jaar nog  
maar 1 procent rente moest betalen en nu 

al 6 procent. Dat is, hoe je het ook wendt 
of keert, een forse rentestijging die je voor 
je kiezen krijgt.’

In hoeverre hebben het na-ijleffect van de 
coronacrisis en andere (macro-) econo-
mische onzekerheden de afgelopen tijd 
een negatieve invloed gehad op de 
overnamemarkt? 

Van Dijk: ‘Vrijwel niet. In 2021 zagen we 
ondanks corona voor ons kantoor een all 
time high wat betreft het aantal transac-
ties en ik denk dat dat voor de hele markt 
gold. Begin 2022 heeft dat zich onverkort 
doorgezet, maar vanaf de zomer van 2022 
zijn onze verwachtingen, door de nieuwe 
omstandigheden waarmee we te maken 
hebben gekregen, wel wat getemperd. 
Tegelijkertijd is het een ‘wisselend beeld’. 
Je krijgt aan de ene kant af en toe wel 
ondernemers aan de lijn die zich afvragen 
of het nu wel een goed moment is om het 
bedrijf te verkopen. Aan de andere kant 
merken we qua intake nog heel weinig van 
die terughoudendheid en hebben we het 
eigenlijk nog even druk.’

Van Ee: ‘Kort na de eerste lockdown 
zag je een enorme daling van het aantal 
transacties in de markt. Vanwege de grote 
onzekerheid die corona met zich mee-
bracht werden heel veel transacties on 
hold gezet. Gelukkig zagen we na de eerste 

Frank van Ee geeft leiding aan het 
corporate finance-team en is lid van het  
landelijk directieteam van Alfa Accountants 
en Adviseurs. Alfa is een echte MKB-ac-
countants- en adviesorganisatie met 35 
kantoren en circa 1.100 medewerkers. Het 
corporate finance-team telt 15 mensen en 
werkt landelijk vanuit Aalsmeer en Nijkerk. 
Bij Alfa richten ze zich met name op 
transacties met een ondernemingswaarde 
van 1 tot 10 miljoen euro. Van Ee is 
ingeschreven als Register Valuator, geeft 
ook les in business valuation bij Avans+ en 
is toezichthouder bij een onderwijsinstelling. 

‘Er komt een 
splitsing tussen 
bedrijven die 
goed en slecht te 
verkopen zijn’
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klap dat de overnamemarkt zich weer heel 
snel herstelde en konden veel transacties 
alsnog doorgang vinden. Vooral de tweede 
helft van 2021 en de eerste helft van 2022 
waren voor ons kantoor daardoor heel 
erg druk. De afgelopen maanden zie je de 
onzekerheid in de markt vanwege de door 
jullie genoemde oorzaken weer wat toe-
nemen. Maar het is zeker niet zo erg zoals 
we dat zagen bij de eerste uitbraak van 
corona.’

Van der Maale: ‘Er is nog steeds heel 
veel geld. Daarop heeft corona gelukkig  
geen vat gekregen. De Nederlandse pri-
vate equity fondsen zijn nog steeds rijke-
lijk gevuld en dat betekent dat die partijen 
iets zullen moeten gaan doen en dat ook 
in de afgelopen periode hebben gedaan. 
Ze zullen kritisch blijven, maar de wil om 
te investeren is gebleven en ik verwacht 
dat dat in de toekomst niet veel anders zal 
zijn. En als ik naar de overnamemarkt kijk 
vanuit het perspectief van de gemiddelde 

ondernemer: voor hem is de toekomst 
eigenlijk altijd onzeker. Er is altijd wel 
wat. Een ondernemer die al 25 jaar in het 
vak zit, heeft al aardig wat meegemaakt. 
Dus die laat zich niet zo gauw van de wijs 
brengen door een coronacrisis of die gaat 
niet bij de pakken neerzitten omdat het 
economisch even tegenzit.’

Verkerk: ‘Wij hebben tot nu toe ook 
nog weinig gemerkt van de economische 
tegenwind. Als ik nu kijk naar onze eigen 
dealflow dan is onze pijplijn buitenge-
woon goed gevuld en we hebben op dit 
moment meer mandaten dan ooit. En we 
merken dat ook de doorlooptijd van trans-
acties nog steeds goed is. Daar zien we 
nauwelijks vertraging.’

Hoe is het op dit moment eigenlijk gesteld 
met de prijsverwachting van de gemid-
delde ondernemer die zijn bedrijf wil 
verkopen? Spelen de hoge energieprijzen 
hierin bijvoorbeeld nog een rol?

Van der Maale: ‘Het hangt er natuur-
lijk vanaf in welke sector je zit, maar over 
het algemeen is de prijsverwachting die 
de verkopende ondernemer en zijn advi-
seur in gedachten hebben altijd hoger dan 
waar de koper en zijn adviseur mee gere-
kend hebben. Ik denk wel dat als je bedrijf 
normaal gesproken al een stevige ener-
gierekening heeft het op dit moment wel 
een factor van belang is voor de mogelijke 
opbrengstprijs. Dat leidt onvermijdelijk 
tot een discount.’ 

Van Ee: ‘Ik denk dat de impact van de 
energieprijsontwikkeling op dit moment 
nog onvoldoende is verdisconteerd in de 
transactieprijzen. Dus dat is iets waar een 
ondernemer wel rekening mee dient te 
houden. Iedereen zit te kijken welke kant 
het opgaat en vraagt zich af hoe erg het 
wordt en wat de compensatiemaatregelen 
zullen worden vanuit de overheid. 

Verkerk: ‘Dat ligt er natuurlijk wel 
een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Als jij 
als ondernemer in je businessmodel de 
hogere energiekosten goed doorrekent 
dan valt de invloed op de transactieprijzen 
nog wel mee. Wat veel belangrijker is voor 
de prijsvorming is dat je als ondernemer 
je prognoses realiseert. Want er is niets 
funester voor je onderhandelingspositie 
dan dat je als verkopende ondernemers de 
lopende begroting niet realiseert. Dat leidt 

Cor Jan Verkerk is senior overname-advi-
seur bij Hendriksen Corporate Finance, een 
onderdeel van Hendriksen Accountants en 
Adviseurs en tevens Register Adviseur 
Bedrijfsopvolging (RAB). Hendriksen is een 
regionale MKB-accountantsorganisatie met 
7 vestigingen in het oosten van het land en 1 
vestiging in Duitsland. Er werken zo’n 130 
mensen. Verkerk runt met zijn collega Damy 
Heuver de corporate finance-praktijk van 
Hendriksen, samen met een team van 
fiscalisten, juristen en accountants. Bij 
Hendriksen bestaat de sweet spot van de 
transacties uit bedrijven met een onderne-
mingswaarde van 1 tot 10 miljoen euro.

‘Het halen van  
je prognoses is 
nu belangrijker 
dan ooit’
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onvermijdelijk tot heronderhandelingen.’
Van Dijk: ‘Ik vraag me in alle eerlijk-

heid af hoe langdurig die stijgende ener-
gieprijs impact zal hebben op de overna-
memarkt. Er is bijna niemand die denkt 
dat het over 10 jaar nog op dit niveau zit. 
Ik ben er zelf van overtuigd dat op termijn 
energie juist goedkoper gaat worden dan 
ooit, als gevolg van de versnelling van de 
investeringen die gedaan worden in ener-
giebesparing en de investeringen in alter-
natieve energiebronnen.’

Wij zien dat er zowel aan de aankoop- als 
aan de verkoopmarkt nog steeds volop 
activiteit is, maar is er momenteel sprake 
van een kopers- of een verkopersmarkt?

Van Ee: ‘Over het algemeen is er nog 
steeds sprake van een verkopersmarkt. 
Naar goede verkoopmandaten is nog 
steeds veel vraag. Al zie je wel dat de voor-
waarden voor verkopers wat minder gun-
stig worden onder andere vanwege de 

sterk oplopende rente. Logisch gevolg is 
dat de prijzen wat onder druk komen te 
staan en dat er daardoor nog meer gebruik 
gemaakt zal worden van vendor loans en 
earn out constructies.’

Van Dijk: ‘Zolang ik meeloop is er nog 
nooit sprake geweest van een kopersmarkt 
in de transactiesfeer en ik geloof ook niet 
dat die er ooit gaat komen. Het aanbod 
past zich aan op basis van de vraag in de 
markt. De intrinsieke interesse om te ver-
kopen is er en het geld is er ook aan de 
aankoopkant.’

Van der Maale: ‘Het ligt volgens mij 
toch wel iets genuanceerder. Er zijn 
ook kopers die marktbepalend kunnen 
zijn. In het MKB wordt nu ook op grote 
schaal  buy-and-build toegepast. Ook een 
MKB-bedrijf van enige omvang is tegen-
woordig bezig met groeien door middel 
van overnames. Dat was een jaar of tien 
geleden nog helemaal niet aan de orde.’

Verkerk: ‘Ik vind het ook een lastige. 

Wat is een kopersmarkt en wat is een ver-
kopersmarkt en wie is daarbij de boven-
liggende partij? Vaak is bekend wie de 
verkoper is en dat die bereid is om te ver-
kopen, maar je kunt je ook afvragen wie de 
koper is? Is dat private equity? Is het een 
MKB-bedrijf dat zich gesteund weet door 
een aantal rijke individuen of (een groep) 
succesvolle ex-ondernemers, want dat is 
namelijk ook private equity. Uiteindelijk 
gaat het er volgens mij om dat verkoper en 
koper het eens worden over de prijs en dat 
er een deal tot stand komt.’

We hebben het al even over gehad, maar 
zien jullie ook dat in toenemende mate 
ook buy-and-build door ondernemers in 
het MKB wordt toegepast?

Verkerk: ‘Absoluut. Bij onze klanten zie 
je dat ze steeds meer buy-and-build toe-
passen. Vaak zijn dat ondernemers die al 
een keer een overname hebben gedaan. 
En waarvan dat eigenlijk in eerste instan-
tie helemaal niet zo’n bewuste keuze was. 
Maar nu ze er eenmaal aan geroken heb-
ben en ze er al ervaring mee hebben, gaan 
ze steeds gerichter op zoek naar andere 
partijen. Ze hebben het al doende geleerd 
en ze beginnen het overnamespelletje ook 
steeds leuker te vinden.’

Van der Maale: ‘Het is natuurlijk wel 

Maarten van Dijk is partner BDO M&A en 
werkt al meer dan twintig jaar bij BDO. Zijn 
afdeling telt meer dan 70 adviseurs die 
werken vanuit Utrecht, Eindhoven, Amstel-
veen en Rotterdam. Bij BDO is het gros van 
de transacties tussen de 2 tot 50 miljoen 
euro ondernemingswaarde, met een enkele 
uitschieter naar boven. Van Dijk schat dat 
ongeveer de helft van de deals uit het 
BDO-netwerk komt. Een van de laatste 
transacties waar Van Dijk bij betrokken was, 
was de verkoop van Sigmax in juni 2022 aan 
Quadrum Capital.

‘Private equity is 
nog steeds de 
motor achter  
de MKB-over-
namemarkt’
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iets waar een ondernemer goed over na 
moet denken voordat hij eraan begint. Hij 
of zij moet er ook niet te lichtzinnig over 
denken want het is zeker niet voor ieder-
een weggelegd. Het begint op de eerste 
plaats met een doordachte strategie waar-
bij het management zich van tevoren goed 
moet afvagen waarom ze überhaupt aan 
buy-and-build zouden willen beginnen. 
Waar je als ondernemer soms ook tegen 
aanloopt, is dat je partijen benadert die er 
helemaal niet mee bezig zijn. Daar moet je 
voorzichtig mee omgaan, want zo’n onder-
nemer kan zich enorm overvallen voelen.  
Bovendien hebben partijen de informatie 
waar jij om zit te springen niet altijd direct 
bij de hand. Dat zie je bijvoorbeeld als er 
actuele cijfers op tafel moeten komen.’

Van Ee: ‘Vaak wordt zo’n buy-and-
build strategie van een MKB-onderne-
ming gedreven door bijvoorbeeld de 
krapte op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven 
met een ambitieuze groeistrategie kunnen 

die alleen maar via overnames realiseren, 
al was het maar omdat ze personeel nodig 
hebben om verder te kunnen groeien.’ 

Van Dijk: ‘Ik denk dat je als ondernemer 
van een bedrijf wel goed moet nadenken, 
voordat je aan buy-and-build gaat begin-
nen. Een onderneming met een EBITDA 
van 1,5 miljoen euro die een onderneming 
overneemt met een EBITDA van 1 miljoen 
euro gaat niet werken. Dat is een te grote 
stap.’

Tot slot, wat verwachten jullie voor 2023 
van de MKB-overnamemarkt?

Van Dijk: ‘Waar we eind 2021 nog heel 
positief waren, zijn we nu gematigd posi-
tief. Daar staat tegenover zolang private 
equity nog geld heeft en dat hebben ze, de 
vraag naar overnames blijft en dat bete-
kent dus dat verkopers ook zullen blij-
ven komen. Dat is de motor waardoor de 
overnamemarkt ook in 2023 zal blijven 
draaien.’ 

Verkerk: ‘Wij zien 2023 eigenlijk heel 
positief in, ook voor onze eigen praktijk. 
We zijn op zoek naar mensen om het werk 
voor elkaar te krijgen. Wij groeien met 
onze klanten mee want die groeien lekker 
door. Dat betekent ook dat je wat vaker 
aan de aankoopkant zit vanwege de buy-
and-build-strategie die ze erop nahouden, 
want daar moeten wij ze bij helpen.’

Van Ee: ‘Ik denk dat er in 2023 een gro-
ter onderscheid gaat komen tussen bedrij-
ven die goed te verkopen zijn en bedrijven 
die slecht te verkopen zijn. De vraag naar 
goed renderende bedrijven zal daardoor 
alleen maar toenemen omdat het aanbod 
steeds kleiner wordt. Daarbij verwacht 
ik dat een goede voorbereiding van een 
transactie volgend jaar nog belangrijker 
wordt dan die al was. In combinatie met 
hogere personeelskosten zullen de kosten 
van de gemiddelde transactie daardoor 
naar verwachting ook toenemen.’

Van der Maale: ‘Wij verwachten in 2023 
meer distressed M&A. Er worden nu nog 
veel bedrijven kunstmatig in de lucht 
gehouden. Je zal ook zien dat bedrijven 
die geen aanspraak meer kunnen maken 
op bepaalde regelingen, zoals de NOW-re-
geling, het in 2023 veel zwaarder zullen 
gaan krijgen.’

Jan van der Maale is partner bij BBN 
Corporate Finance dat is gevestigd in 
Houten met een tweede kantoor in Amster-
dam. Het kantoor telt 10 medewerkers en is 
begin februari 2022 ontstaan door de 
samensmelting van BBN Business Improve-
ment  - dat zich met name richt op herstruc-
tureringen en het verkoopklaar maken van 
ondernemingen - en Hillside Corporate 
Finance. BBN Corporate Finance richt zich 
op deals met een ondernemingswaarde van 
2 tot 35 miljoen euro waarbij de DGA vaak 
nog een belangrijke rol speelt.

‘Je moet goed 
nadenken 
waarom je aan 
buy-and- build 
zou willen 
beginnen’


