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Dit boekje illustreert dat bedrijfsover
drachten niet eenvoudig zijn. Maar nog 
meer laat het de durf en kwaliteiten van 
jonge overnemers zien. Zij kunnen het 
echt aan, ook al zijn zij net in de twintig 
toen zij het avontuur aangingen. Met een 
beetje ruggensteun, zijn bedrijfsover
drachten te realiseren op jonge leeftijd. 

Veel zittende ondernemers zeggen:  
“Als je het bedrijf wil overnemen, dan 
begin je gewoon onderaan de ladder”.  
En dat is op de truck met de jongens, 
orders picken in het magazijn, zakken 
sjouwen op de bouwplaats of meehelpen 
op de administratie. 

Dat is wat je hoort als je aan de opper
vlakte blijft. Ga je dieper, dan blijkt dat 
overdragers zien dat de jongere generatie 
meer in huis heeft dan zijzelf. Het idee 
dat je onderaan moet beginnen is een 
eenzijdige inschatting in deze tijd van 
snelle veranderingen. Immers veel van  
die eenvoudige taken kunnen worden  
uitgevoerd door hulpmiddelen, automati
sering of gedigitaliseerde processen. 

De jonge generatie werkt achterstallig 
onderhoud in de bedrijfsvoering weg.  
En dat leer je niet op de truck. En als 
je zoon of dochter vervolgens met een 
gedegen innovatieplan komt om het 
bedrijf te laten groeien, dan is het toch 
even schrikken voor sommige zittende 
ondernemers. Heel welkom aan de ene 
kant, maar het betekent vaak ook nieuwe  
risico’s aangaan of een flinke koers
verandering.

Dat overnemerschap vele aspecten 
omvat, die je niet meteen en allemaal  
in de vingers hebt, dát klopt. En over
nemerschap komt niet vanzelf. Je moet 
eerst laten zien dat je het waard bent  
— binnen of buiten het bedrijf — om  
het bedrijf te mogen leiden. 

En hoe gewoon we ook doen in Neder
land, het overdragen van een bedrijf is 
bijzonder. Bedrijven worden stap voor 
stap opgebouwd en behoedzaam door  
de crisis geleid. Door goed op de centen  
te passen, door slim te innoveren en 
vooral door heel hard te werken. Die  
stap terug doen is voor zittende onder
nemers lastig. 
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Economische impact  
van bedrijfsoverdrachten1

Bedrijfsoverdrachten dragen veel bij  
aan de vernieuwing binnen bedrijven, 
een natuurlijk moment voor verandering 
en een koerswijziging. Het grote punt 
van zorg is dat ondernemers gemiddeld 
op hun zestigste hun bedrijf overdragen. 
Dat is laat, soms te laat, omdat een over
dracht voorbereiding behoeft en het  
proces enkele jaren kan duren. Gaat het 
mis, dan is er nauwelijks tijd voor een 
herkansing. Goedlopende bedrijven slui
ten dan hun deuren. De economische 
schade is te zien in tabel 1 en deze neemt 
fors toe.

De interviews uit dit boekje laten zien  
dat gericht onderwijs het overdrachts
proces versnelt. Dat is belangrijk, want  
de bedrijven die in het proces van over
dracht zijn, zijn vaak gezond en financieel 
draagkrachtig. Zij hebben gemiddeld  
6,8 fte aan medewerkers in dienst, 
bedienen een brede klantenkring en 
hebben een opvallend hoog weerstands
vermogen. Meer dan starters dragen zij 
bij aan economische groei.

Jonge overnemers eindelijk  
voor het voetlicht

Met dit boekje breken wij een lans voor 
jong overnemerschap, door ze zelf aan 
het woord te laten. In de interviews laten 
zij ons zien dat het mogelijk is. Maar het 
verloopt bij ieder net wat anders. Het is 
verbazingwekkend hoe weinig aandacht 
er is in het economisch beleid voor over
nemerschap. Ondernemerschap is te 
vaak synoniem voor het starten van een 
bedrijf. Het inkopen, franchisen op de 
opvolging in het mkb blijven doorgaans 
buiten beeld. 

Dat was tot voor kort ook zo in het 
onderwijs. De Hogeschool Utrecht is in 
2010 als eerste gestart met een speciaal 
programma voor opvolgers, overnemers 
en franchising. Een programma dat is 
gebouwd op principes die voortkomen uit 
de onderzoekslijn die in 2004 is gestart. 
Het onderzoek loopt nog steeds en wordt 
ook internationaal voortgezet. Ook de 
Hogeschool Rotterdam en Saxion Hoge
school kennen inmiddels opvolgings
programma’s. 

Het ministerie van OCW heeft het belang 
van overnemerschap onderkend. Het 
heeft een projectfinanciering beschik
baar gesteld om dit boekje te maken en 
de Dag van de Overname (2 juni 2016) 
mogelijk te maken. Ook is er ruimte om 
enkele MBO en HBO instellingen gericht 
te ondersteunen bij het opzetten van 
opvolgings en overnameonderwijs. Het 
eerste begin is gemaakt.

 1
Van Teeffelen, L. (2015), Groeiende 
impact van bedrijfsoverdrachten op 
de Nederlandse economie; Schattin
gen voor 2014/2015, HU, Utrecht

Tabel 1: Economische effecten van mislukte overdrachten 

Economische effecten 2011 2014/15
Werkgelegenheidsverlies 50.00055.000 fte 97.971122.663 fte
Omzetderving 2,33,2 miljard euro 10,712,4 miljard euro
Aantal medewerkers (ongewogen) 0,881,3 miljard euro 3,44,6 miljard euro
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Kenmerken Te koop 2014/15 Verschil Niet te koop 14/15 
Leeftijd zestig > begin vijftig
Percentage familiebedrijven 63% > 28%
Aantal medewerkers (ongewogen) 6,8 > 3,4
Kansrijk bij verkoop 53% = 52%
Eerdere ervaring met verkoop 37% > 10%
Bedrijf is afhankelijk van enkele klanten 80% niet < 61% niet
Bedrijf leunt sterk op de ondernemer deels < helemaal
Percentage eigen vermogen 40% – 60% > 20% – 40%
Omzetgroei afgelopen 3 jaar negatief < neutraal
Winstgroei afgelopen 3 jaar negatief < neutraal
Bruto winstmarge in 2013 5% – 15% = 15% – 25%
Opleiding MBO/Havo/VWO = MBO/Havo/VWO
Kunnen management/mdw zich inkopen 31% ja > 11% ja
Wat zou uw vraagprijs zijn? 45 jaarwinst < 67 jaarwinst
Innovaties gedaan laatste 3 jaar? 44% ja = 39% ja
Exporteert uw bedrijf? 29% ja > 17% ja

Tabel 2: Kenmerken van bedrijven die wel en niet in overdracht

 Siginificant bij p< 0,01   Siginificant bij p< 0,05 
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Opvolger
Bram de Lange (26)

Overdrager
Ruben Walker (36) 
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Natuurlijk Bamboe is opgericht in 2009. 
Natuurlijk Bamboe is één van de weinige  
gespecialiseerde aanbieders van bamboe
vloeren in Nederland. Bamboevloeren zijn 
een prachtig en nog onbekend product. 
Bamboe is superieur aan eiken: het groeit 
veel sneller en er zijn varianten die harder 
zijn. Bamboe is bedrijfseconomisch slim 
en goed voor het milieu. 2 medewerkers.

•  Medeoprichter van Natuurlijk 
Bamboe en African Clean Energy.

•  Motto: Ik onderneem op een dus
danige manier dat ik me altijd in 
het openbaar kan verantwoorden, 
ook als morgen Zembla voor de 
deur staat. 

•  Mijn held: Ik geloof niet zo in hel
den. Als ik echt moet kiezen, Elon 
Musk van Tesla bewonder ik. Hij 
heeft hetzelfde motto. 

•  Opleiding: Small business en Retail 
Management en Minor Bedrijfs
overname en Franchising.

•  Motto: “It is not about resources, 
but about resourcefulness”. 

•  Mijn held: Peter Sage. Omdat hij 
laat zien wat er mogelijk is met de 
juiste houding en inzet. En wat je 
los moet laten om verder te komen. 
Hij inspireert mij door te laten zien 
wat er mogelijk is als mens en als 
ondernemer. 

(Mede) 
eigenaar

De overdracht
We zijn het bedrijf met 3 partners  
begonnen. Natuurlijk Bamboe bleek voor  
2 partners, waaronder ikzelf, te veel om 
erbij te doen. We zijn op zoek gegaan 
naar een jonge ondernemer, die het 
bedrijf wilde uitbouwen. We hebben 
Natuurlijk Bamboe gepitched aan een 
klas van jonge overnemers van de HU. 
Bram was de beste.
 Hij stelde veel en precies de goede 
vragen. We waren er snel met elkaar 
uit. Bram is een aantal maanden in 
loondienst gekomen om te kijken of het 
wederzijds werkte. Het oorspronkelij
ke plan — Bram zou zich stap voor stap 
inkopen — werd snel verlaten. Hij was 
binnen één jaar gelijkwaardig partner. 
Hij heeft de aandelen overgenomen van 
één van de andere oprichters. Ik had me 
voorbereid op heel veel gedoe, ruzie en 
verkeerde keuzes, maar dat was hele
maal niet het geval. Dit alles gebeurde  
in enkele maanden. Het ging heel soepel. 

Het bedrijf
Het bedrijf weerspiegelt de visie waar
mee wij het destijds hebben opgericht. 
Het bedrijf moet naar het volgende 
niveau, daar zal Bram zijn stempel op 
drukken. 

De overdracht
Al sinds mijn tiende wil ik ondernemer 
worden. Tijdens de minor Bedrijfsover
name en Franchising pitchte Ruben 
van Natuurlijk Bamboe. Ik zag de kans 
om mijn afstuderen te combineren met 
ondernemen. Het ondernemen gaat voor, 
mijn afstuderen is vertraagd. 
 Het was vanaf het begin mijn intentie 
om in te stappen. Ik wilde eerst een half 
jaar in het bedrijf werken om zo een goed 
idee te krijgen van wat me te wachten 
stond. De doorslag gaf dat ik veel kansen 
zag om het bedrijf te verbeteren. Het 
geld dat ik het half jaar heb verdiend 
als medewerker van Natuurlijk Bamboe, 
heb ik gebruikt om mij in te kopen in het 
bedrijf. Het overnameproces ging erg 
soepel, al vond ik de onderhandelingen 
over de overnameprijs wel moeilijk. De 
overnameconstructie was voor mij niet 
wenselijk en ik heb uiteindelijk meer 
betaald dan oorspronkelijk was afgespro
ken. Twee aandeelhouders hielden zich 
afzijdig van de onderhandelingen.

Het bedrijf
De klantbenadering was passief. Ik ben 
direct aan de slag gegaan om leads 
actief te benaderen en contact te onder
houden met klanten. De omzet is in 
2015 verdubbeld. De grote kracht van 
het bedrijf is het product. Daarvan was 
ik meteen onder de indruk: het is mooi, 
kwalitatief hoogstaand en duurzaam. 
Dat laatste is voor mij belangrijk. Er zijn 
geen grote verschillen in visie tussen 
de oprichters en mij. De veranderingen 
komen vooral van mij. 
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Als je de juiste 
persoon hebt 
gevonden dan  
maakt leeftijd  

niet uit.  
Sterker nog:  

dan is een jonge 
leeftijd juist een 

voordeel.
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Persoonlijk
Het is net een estafette. Zes jaar geleden 
was ik als medeoprichter “de Bram” van 
Natuurlijk Bamboe. Het bedrijf komt 
steeds een stapje verder. Dat vind ik mooi 
om te zien. Bram pakt het perfect op. 
Ik laat het bedrijf en vooral Bram meer 
los dan mijn bedoeling was. Ik word nu 
opgeslokt door mijn andere bedrijf én 
levenswerk: African Clean Energy. Ik 
verwacht daarom dat mijn aandelen in 
Natuurlijk Bamboe zullen verwateren. 
We zien elkaar iedere drie maanden op 
de boardmeeting, dan spreken we zaken 
door. Ik zou er als founder veel meer  
willen en moeten zijn voor Bram. Ik kom 
er gewoon niet aan toe. Ik kan vanuit 
African Clean Energy wel toegang bieden 
tot relevante strategische netwerken, dat 
kan zeker waarde toevoegen aan Natuur
lijk Bamboe. En op termijn zie ik synergie 
tussen mijn twee bedrijven. Ik ben erg 
actief in Afrika. Het daar starten van 
plantages met snel groeiend bamboe kan 
zorgen voor brandstof en … materiaal  
voor vloeren. 

De toekomst
Bamboe vloeren zijn nu een niche product, 
maar zouden dat helemaal niet moeten 
zijn. Dat wordt de echte uitdaging voor 
de nabije toekomst. Er zijn nog geen 
echte grote concurrenten op deze markt 
en ook dat is een echte kans. Het bedrijf 
moet daarvoor wel naar het volgende 
niveau groeien: nieuwe markten, nieuwe 
toepassingen en nieuwe (grotere) klan
ten. Niet alleen particulieren, maar ook 
business to business. De volgende stap is 
het proactief ontwikkelen van de markt. 
 Bram wordt wat mij betreft het boeg
beeld. Daar moet hij natuurlijk wel tijd 
en ruimte voor hebben. De volgende stap 
is dat hij een nieuwe medewerker aan
neemt, die zijn huidige werkzaamheden 
overneemt. Bram kan dan “aan” het 
bedrijf werken, hij werkt nu nog heel erg 
“in” het bedrijf.

Mijn advies
Ik wens Bram een inspirerend team om 
zich heen toe, hij werkt nu te veel alleen 
en dat is niet optimaal. Zijn leeftijd zie 
ik als voordeel, de veranderingen gaan 
nu sneller dan ooit. Als je het gevoel hebt 
dat het niet de juiste persoon is, doe het 
dan vooral niet. En durf daarin gewoon 
naar je onderbuik te luisteren. En schakel 
snel. 

Persoonlijk
Ik doe veel zaken alleen. Eén van de 
partners heeft een bouwbedrijf dat de 
technische expertise inbrengt en de 
parket vloeren legt. Ruben is beschikbaar 
voor vragen, maar in de praktijk zien we 
elkaar een paar maal per jaar. Ik had 
verwacht dat wij als partners meer zou
den samenwerken. Dat mis ik. Hoewel 
het goed gaat en de omzet groeit, vraag 
ik mij wel eens af of ik op de goede weg 
ben. Je krijgt weinig feedback. Als je vast 
zit, zit je in je eentje vast en samen kom 
je veel verder. Ik ga actief op zoek naar 
een bedrijfsmentor die me in het onder
nemen kan bijstaan.
 Achteraf gezien zou ik betere afspra
ken hebben moeten maken over de  
bijdrage van de aandeelhouders. Ik had 
mijn verwachtingen duidelijker moeten  
maken. Wij hadden de financiële afspra
ken over de inkoop beter op papier 
moeten zetten, dat had gesteggel voor
komen. Aan de andere kant: al deze  
hobbels maken ook dat ik trots ben dat  
ik het voor elkaar krijg. Ik ken niemand, 

die dit op mijn leeftijd doet, dat is best 
stoer. Ik leer enorm veel. En tevreden 
klanten geven mij veel energie. 

De toekomst
Eerst moet ik afstuderen op de groei
strategie van Natuurlijk Bamboe. Ik 
benader actief nieuwe doelgroepen 
(architecten) en test nieuwe producten 
uit (bamboe meubels in een webshop). 
We draaien in de eerste maanden in 2016  
al de gehele jaaromzet van 2015. Ik merk 
dat ik fouten maak of dingen vergeet. 
Daarom ben ik begonnen om de bedrijfs
processen te standaardiseren. En om 
zaken over te dragen aan een nieuwe 
medewerker. Kijk ik wat verder, dan zie  
ik twee dingen: werken met een vast 
team en het bedrijf beter maken. Er is 
nog genoeg te doen. 

Mijn advies
Het runnen van je eigen bedrijf is fantas
tisch. Ik had duidelijkere afspraken kun
nen maken. Ik adviseer alle over nemers: 
zet alles op papier. Mensen doen niet 

automatisch wat ze zeggen. Je  
kunt anderen er dan makkelijker op  
aan spreken.
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De overdracht
Ik kom uit een ondernemersgezin en ben 
destijds uit het familiebedrijf gestapt. 
Vanuit de agenturenhandel ben ik een 
stoffeerderij begonnen. Saul is hierin 
opgegroeid. Ik vond het als vader belang
rijk dat hij zijn opleiding afmaakte. 
Geheel onverwachts kwam Saul met de 
vraag: “Hoe zou je het vinden als ik het 
bedrijf overneem?” Ik zag Saul eerder als 
ondernemer, steeds in beweging en niet 
zozeer in een bedrijf als dit.
 We zijn nu geleidelijk de zaken samen 
aan het oppakken en het verbaast me 
dat ik veel aan hem kan overlaten, hij 
doet het vaak beter dan ik. Ik heb hem 

gevraagd om een plan te maken, waar
in hij aangeeft hoe hij het bedrijf en de 
overname ziet.
 In de beslissingen die ik neem, houd 
ik stilletjes rekening met de mogelijke 
overname. En als Saul het toch niet zou 
willen, dan kan ik het ook overdoen aan 
iemand anders. Hij heeft me in ieder 
geval aangezet om hier veel meer op  
te sturen en verder te kijken dan van
daag. Over 5 jaar wil ik concrete stappen  
zetten. Ik zit er helemaal niet op te 
wachten om hier tot mijn pensioen te  
zitten. Ik zou het wel goed vinden om op 
de achter grond te blijven ondersteunen 
met advies.

Overdrager
Jan Oostermeijer (55)  
van Designbekleding

Overdrager
Robert Ooijevaar (41)
van Used Products
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 Used Products
Een franchiseorganisatie die is opge
richt in 1997. Used Products koopt en 
verkoopt: smartphones, audio,games, 
game consoles, gereedschap, gouden 
sieraden, horloges, computers, televisies, 
muziekinstrumenten, dvd’s, huishoude
lijke artikelen, etsen, scooters, camera’s, 
laptops, tablets, goud en nog veel meer. 
4 medewerkers.

 Designbekleding
Designbekleding specialiseert zich in 
het bekleden van designmeubelen. 
Dat gebeurt vanuit een open atelier in 
het centrum van Amersfoort en een 
webshop. Het bedrijf heeft een aantal 
zelfstandige handelsagenturen in de 
meubel textiel uit Denemarken, Oosten
rijk, Italië en België. 1 parttime mede
werker en 3 freelancers

Opvolger
Saul Oostermeijer (22)

•  Motto: Eén dag niets doen en 
nadenken, levert meer op dan  
een week hard werken.

•  Mijn held: Mijn vader.

•  Motto: Maak van jouw probleem 
niet mijn probleem.

•  Mijn held: Mijn opa, hard werken 
en niet zeuren.

•  Opleiding: Small business en Retail 
Management, Minor Bedrijfsover
name en Franchising.

•  Motto: Alles komt goed.
•  Mijn held: Mijn vader.
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De overdracht
Saul kwam op snuffelstage in mijn bedrijf 
(Used Products). Hij is 8 jaar gebleven en 
hij werkt er na mijn vertrek nog steeds. 
We hebben er samen een leuk bedrijf 
van gemaakt. Ik had geen ervaring in 
de detailhandel en ben toch een winkel 
gestart. Ik liep op een gegeven moment 
vast. Saul bracht veel enthousiasme mee 
en dat werkte aanstekelijk. Hij was toen 
14 jaar. De snuffelstage liep behoorlijk uit 
de hand, hij was mijn linker en rechter
hand. Er was volledig vertrouwen. 

De overdracht
Tijdens de minor Bedrijfsovername en 
Franchising bleek dat Robert, de eige
naar van de Used Products, zijn winkel 
wilde verkopen. Hij zag mij als geschikte 
kandidaat. Dat is uiteindelijk niet door
gegaan. Daarnaast heb ik samen met 
mijn vriendin een webshop in tweede
hands ruiterspullen (missruitersport.nl) 
opgezet, een Used Products voor de rui
tersport. Ik kon de handel toch niet laten. 
Ik rond nu mijn studie af. Vertraagd welis
waar, maar dat is ook bewust onderdeel 
van de opleiding. 
 Ik ben in gesprek met mijn vader  
over hoe wij zijn bedrijf, een meubel
stoffeerderij voor designmeubelen, in 

de familie kunnen houden. Hij wil over 
een jaar of 10 overdragen. Ik ben in het 
bedrijf opgegroeid en zou dan de derde 
generatie zijn. 
 Jan heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt 
aan het verkoopbaar maken van zijn 
bedrijf, door het openen van een winkel. 
Ik wil het vak beter onder knie krijgen 
en stap voor stap een goede rol in het 
bedrijf vinden. Mijn vader en ik hebben 
op veel zaken dezelfde visie. Maar op het 
gebied van online zit een groot verschil. 
Hij heeft er weinig kennis van, dat pak 
ik op. Wij maken ook gebruik van ons 
leeftijds verschil. Ik heb meer affiniteit 
met behoeften van jongere mensen. Wij 
vullen elkaar goed aan.
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Het bedrijf
Al snel betrok Robert mij bij het runnen  
van de Used Products: de selectie en 
begeleiding van het personeel, de mar
keting en de inkoop. Toen de overname 
aan de orde kwam heb ik vanuit mijn 
studie een uitgebreid due diligence rap
port gemaakt. Het is een soft franchise
formule. Ik vond de marketing onder
steuning voor verbetering vatbaar, je 
moest veel zelf doen. Terwijl er wel een 
behoorlijke marketingfee betaald moet 
worden. Ik dacht toen: ”Waar betaal ik 
dan voor?” Het runnen van een winkel 
is niet te combineren met mijn studie. 
Daarom heb ik besloten om het niet te 

Het verbaast me  
dat ik veel aan hem  

kan overlaten.  
Hij doet het vaak  

beter dan ik.

Sa
ul

 O
os

te
rm

ei
je

r

Het bedrijf
Toen het moment kwam dat ik wilde 
stoppen, had ik gehoopt dat Saul mijn 
bedrijf over zou nemen. De uitdaging 
en het plezier waren voor mij weg. De 
overname is niet doorgegaan, omdat 
Saul eerst zijn school wilde afmaken. Ik 
heb de winkel uiteindelijk overgedragen 
aan iemand die het concept uitbaat. 
De sleutel is afgegeven, het overname
bedrag stond op mijn rekening. Ik ben 
verder gegaan. De nieuwe ondernemers 
doen het op hun manier en niet op jouw 
manier. 

Persoonlijk
Ik heb veel van Saul geleerd. Ik ben op 
mijn vijftiende begonnen met werken. 
Een bedrijf gestart, dat was achteraf te 
hoog gegrepen. Het heeft me emotioneel 
veel gekost. Saul was de ondernemer in 
mijn bedrijf. Op zijn eerste dag was hij  
al een medewerker aan het aansturen. 
Toen dacht ik meteen: “Dat ga ik eens 
goed in de gaten houden”.

Het bedrijf
Ik heb nooit zo gestructureerd nagedacht  
over waar ik naar toe wil met mijn bedrijf.  
Saul doet dat veel meer. Ik zag het eerder 
als een ambacht en hij bekijkt het veel 
meer als een bedrijf. Eerst deed ik alles 
zelf, sinds een jaar doe ik veel meer met 
freelancers. Dat maakt de overname 
straks ook makkelijker. Je hoeft niet alles 
zelf te kunnen om het te kunnen ver
kopen. Saul zegt tegen mij: “Ik kan dat 
bedrijf best leiden met de juiste contac
ten om mij heen”.

Persoonlijk
Saul was als kind makkelijk en onder
nemend. Regelmatig zaten we bij de 
dokter met schrammen en bulten. Dat 
avontuurlijke blijft natuurlijk. Ik zie Saul 
over 10 jaar door Europa reizen en hij 
heeft dan 3 of 4 bedrijven. Dat kan ook 
makkelijk, met internet. Hij denkt overal 
goed over na, doet geen rare stappen.  
Hij zit in ieder geval niet op één plek  
met één ding.

doen. Wat ik bijzonder vond is dat de 
overnamefinanciering geen breekpunt 
was. Als de relatie goed is, dan is er  
altijd een manier om dit te regelen.

Persoonlijk
Vanuit thuis werd altijd gezegd: “Als je er 
niet linksom komt dan wel rechtsom”. 
 Als kind kreeg ik het advies om naar 
een school met speciale begeleiding te 
gaan. Ik ben op het HBO terecht geko
men. Deze ervaring gebruik ik bij mijn 
reis als ondernemer. Mijn vader Jan heeft 
wel voor een baas gewerkt, dat duurde  
nooit langer dan 2 jaar. Dan ging de 
leaseauto weer de deur uit en stond er 
weer een oude auto voor de deur. Wat 
dat betreft lijk ik op hem. 
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De toekomst
Na de overdracht vond ik het moeilijk om 
Saul achter te laten. Saul werkt nu vooral 
om het geld, destijds ging het om de lol 
en de ontwikkeling. We hebben het uit
stellen van de verkoop met 2 jaar bespro
ken, zodat Saul zijn studie kon afmaken. 
Hij was daar eerlijk in: “Ik weet niet of ik 
dat over 2 jaar nog wel wil.” Saul groeit 
snel, heel snel. Ik denk dat hij een over  
10 jaar een bedrijf aanstuurt. En dan zit 
hij zeker in de handel.

Mijn advies
Saul, zorg ervoor dat je jezelf blijft.  
Wandel je eigen pad. Dan kom je er wel.
 Als je je bedrijf overdraagt, gebruik 
dan je verstand en niet je hart. Hecht je 
niet te veel aan je bedrijf. Wat er na je 
gebeurt moet je van je af zetten. Gewoon 
loslaten, ook voor je eigen rust. 
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De toekomst
Ik ben al lang bezig met de overdracht 
van mijn bedrijf. Alleen afhankelijk zijn 
van arbeid (het stofferen) is geen slimme 
strategie voor het opbouwen van waarde 
in je bedrijf. Daarom zijn we een winkel 
(designbekleding) begonnen en combi
neren we de handel in meubeltextiel met 
het stofferen. Daar is sinds kort de web
shop bijgekomen.

Mijn advies
Saul mag meer tegengas geven. Ook 
tegen mij: ik ben er klaar voor!
 Als je met overdracht bezig gaat, ga 
dan eens met jonge ondernemers rond 
de tafel zitten. Ze hebben hele andere 
ideeën over ondernemen. Het is allang 
niet meer zo dat je veertig moet zijn om 
een bedrijf te starten of over te nemen. 
Juist ondernemers van 50+ die denken 
”Ik weet het wel of ik zie het wel”, zou
den dat moeten doen. Ik heb er veel van 
geleerd.

De toekomst
Ik moet een weg zoeken hoe ik ‘Miss  
Ruitersport’ combineer met de overname 
van Designbekleding. Het zou kunnen 
dat ik een keuze moet maken. Ik vind bij 
deze keuze plezier belangrijk. Ik wil mijn 
ideeën realiseren in een bedrijf met een 
product waar ik wat mee heb. Het moet 
uniek en innovatief zijn in de markt. Ik 
wil de ruitersportwebshop samen met 
mijn vriendin uitbouwen. Wellicht doen 
wij dat in een franchiseformule, ik ken  
de ins en outs daarvan inmiddels goed. 

Mijn advies
Aan mijn vader wil ik vragen hoe hij het 
zou vinden om zijn bedrijf te verkopen 
aan een vreemde partij en niet aan mij. 
Dat geeft ruimte voor ons allebei. Over
name lijkt makkelijk. Er is een klanten
bestand, er zijn leveranciers. Toch duurt 
een overdrachtsproces tussen de 5 en 7 
jaar. Het is belangrijk om de waarden in 
het bedrijf te respecteren. Je moet niet 
alleen nadenken over wat je zelf wil maar 
ook over ‘de andere kant’. Dat is een 
groot verschil met het opzetten van je 
eigen bedrijf.

Saul was  
de ondernemer  
in mijn bedrijf.
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De overname
Ik had al een financieel en fiscaal advies
bureau met eigen klanten, toen ik werd 
getipt dat er een waarnemer werd 
gezocht voor een administratiekantoor. 
De eigenaar was zwaar ziek. Ik hoorde er 
na een oriënterend gesprek niets meer 
van, totdat ik gebeld werd: de leukemie 
was teruggekomen en zaakwaarneming 
was urgent nodig. Ik voorvoelde zijn over
lijden en dat klopte: anderhalve maand 
later is hij overleden. 
 We maakten goede contracten over 
de waarneming, door de snelheid van 
het ziekteverloop zijn deze niet getekend. 
De contractuele afspraken werden wel 
nagekomen. Het klanteigendom bleef 
bij de eigenaar. Als er sprake zou zijn van 
overlijden zou er besloten worden over de 
klantenportefeuille. Dat lag goed vast. 
 Zijn vrouw was medeeigenaar. Waar 
er goede (in)formele afspraken waren 
met haar man, daar liep dat met haar 
duidelijk minder. Ze benaderde na het 
overlijden van haar man, tegen de 
afspraken in, een ander bureau om het 
bedrijf over te nemen. Ik werd niet op de 
hoogte gesteld van het overlijden. Dat 
moest ik in de krant lezen.
 Het werd een juridisch conflict 
met dagvaardingen, we hadden geen 
rechtsbijstandverzekering. Door snel te 
schakelen hebben we een derde van de 
klantenportefeuille behouden. Er is uit
eindelijk een schikking getroffen en het 
boek is gesloten. We zaten dicht tegen 
het faillissement aan, door de enorme 
advocaatkosten. Een accountant en een 
goede bedrijfsadviseur kozen mijn kant. 
Ze hielpen mij met zakelijk denken en  
het vastleggen van afspraken. Ik had  
een blinde vlek door mijn emotionele 
betrokkenheid. Dit was nieuw voor me,  
zij voegden inhoudelijk veel toe in de 
onder handelingen en waardebepaling.
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Uw Bedrijfs Advies is opgericht in 2009.  
Uw Bedrijfs Advies ondersteunt, adviseert 
en begeleidt MKB ondernemers op finan
cieel, fiscaal en bedrijfskundig gebied  
bij veranderingen in hun onderneming: 
bij overname, omzetting, verkoop en 
beëindiging. 4 medewerkers.

Opvolger
GeertBart van Weeghel (28)

•  Opleiding: Small business en Retail 
Management (niet afgemaakt) en 
Minor Bedrijfsovername en Fran
chising

•  Motto: Heb geloof in jezelf en zet 
je talent in om anderen te helpen. 

•  Mijn held: De inspiratie komt uit 
jezelf. “If you can dream it, you 
can do it” (Robert Schuller).

Overdrager
Overleden

(Mede) 
eigenaar
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Neem belangrijke 
beslissingen  

vanuit rust en  
nooit onder druk.
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De toekomst
Ik wil als persoon graag in het openbaar 
speken en mensen coachen. Ik wil men
sen laten zien wat hun waarde en kracht 
is. Ik kan erg goed cijfers interpreteren 
en dit ook naar anderen communiceren. 
De combinatie van beide zaken is mijn 
kracht. 
 Ik leer van mijn klanten, terwijl ik word 
betaald. Het resultaat van mijn onder
nemerschap kan best zijn dat ik straks 
een aantal bedrijven heb, maar dat is 
niet mijn doel.

Mijn advies
Luister goed naar wat er tussen de regels 
gezegd wordt. Emoties bepalen het 
proces. Goede adviseurs naast je geven 
objectiviteit aan het overnameproces. En 
zorg voor een rechtsbijstand verzekering, 
het kost je een paar tientjes maar je 
loopt leeg op juridische kosten als het 
fout gaat. 
 Doe onderzoek! Na het boekenonder
zoek van een andere potentiele over
name heb ik besloten het niet te doen. 
De klantenportefeuille was te eenzijdig, 
de overnemende partij wist niet wat te 
doen na het pensioen. Het bedrijf was 
gevestigd naast de woning van de oude 
eigenaar. Als degene van wie je het 
bedrijf overneemt geen plan heeft voor 
na de overname, dan is het een teken  
dat hij zijn kindje niet loslaat.
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Als de overdrager  
geen plan heeft  

voor de periode na 
de overname,  

dan kan hij zijn 
kindje niet loslaten.

Het bedrijf
Ondanks de ongebruikelijke situatie zijn 
we aan de gang gegaan en dat ging best 
goed. We zagen de verschillen tussen de 
oude en nieuwe generatie. Er zaten grote  
verschillen in automatisering. Ik ben 
bedrijfsadviseur en hij was boekhouder, 
dan kijk je allebei anders naar cijfers. Hij 
had mooie en trouwe bedrijven als klant 
met veel advieskansen, die hij niet pakte. 
Omdat ik zoveel kansen zag, keek ik over 
veel dingen heen. 

Persoonlijk
Het was een zeer emotioneel proces voor 
alle partijen. De eigenaar besefte dat hij 
niet meer terug zou komen en zijn zake
lijke levenswerk achter moest laten. Ik 
was 25 jaar en hij 63 jaar. Ik wilde hem 
niet het gevoel geven: “De één zijn dood 
is de ander zijn brood”. Ik wilde de zaak 
professioneel waarnemen. Wij werkten de  
achterstanden weg in de drukste periode 
van het jaar, het was loodzwaar. 
 Het gaat nu echt goed, maar toen 
moest ik deurwaarders afwimpelen. Ik 
heb in de praktijk ervaren wat ik later 
bij de minor Bedrijfsovername leerde: 
onderschat de sluwheid van mensen 
onder druk niet en begin pas als alle 
handtekeningen onder het contract 
staan. Ik ben trots dat we volgehouden 
hebben. Mijn familie stond om me heen 
toen het moeilijk was. Ik heb altijd ver
trouwen gehad dat het de goede kant op 
zou gaan, ook vanuit mijn geloof en mijn 
positiviteit. Falen is niet: op je bek gaan, 
maar het is niet meer opstaan. En daar
naast bleek dat de klantenportefeuille 
inderdaad trouw was, ze hebben mij veel 
nieuwe klanten aangebracht. 
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De overdracht
Wij hebben al lang ongedwongen 
gesprekken over de overdracht. Toen ik 
met de minor Bedrijfsovername en Fran
chising begon, werden de gesprekken 
concreter. Voor mijn afstuderen maak 
ik een strategisch overnameplan, dus 
dat past perfect. Het zet mij aan tot 
nadenken over wat ik met het bedrijf wil 
en ik krijg terug wat mijn vader en oom 
daarvan vinden. Mijn vader betrekt mij 
bij belangrijke beslissingen, zoals bij de 
uitbreidingen en vraagt mij wat ik ervan 
vind. Zo kan ik er rustig ingroeien. Ik kom 
steeds kleine hobbels tegen, zoals het 
omgaan met lastige klanten, dat is een 
kwestie van doen en het in de praktijk 
leren. 

Het bedrijf
Wij zitten op veel gebieden aardig op één 
lijn. Omdat je op school veel leert over 
management, kijk je ook anders naar de 
managementstijl van je vader en oom. 
Ik denk dat ik een andere stijl heb. Ik 
ben wat diplomatieker en minder direct. 
Ik ben ook als persoon wat rustiger. Ik 
zal nog moeten uitvinden hoe het is om 
zowel directeur te zijn, als ook gewoon 
mee te gaan op de verhuiswagen met  
de jongens. 

Overdrager
Willian van Sterkenburg (53)Va
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Opvolger
Niels van Sterkenburg (21)

Van Sterkenburg Groep is opgericht in 
1964. Logistiek partner voor verhuizingen 
en meubeltransport, maar ook voor de 
opslag van privé of bedrijfsgoederen.  
20 vaste medewerkers.

•  Opleiding: MTS Werktuigbouw
kunde.

•  Ondernemerservaring: 21 jaar. 
•  Motto: Je krijgt het niet in je 

schoot geworpen. 
•  Mijn held: Willem van Hanegem. 

Recht voor zijn raap.

•  Opleiding: Small Business en 
Retailmanagement en Minor 
Bedrijfsovername en Franchising.

•  Motto: Ik wil ondernemen en mijn 
eigen beslissingen nemen.

•  Mijn held: mijn opa, hij heeft mij 
de passie voor het vak en het 
bedrijf bijgebracht. Zijn doorzet
tingsvermogen raakt me: hij is nog 
steeds 6 dagen per week op het 
bedrijf. Hij tilt op zijn 84ste nog 
steeds piano’s op.

De overdracht
Het bedrijf is in 1964 door mijn vader 
opgericht en ik heb het met mijn broer 
Frank in 1993 overgenomen. We hebben 
het bedrijf steeds stap voor stap uitge
breid en zijn relatief goed door de crisis 
heen gekomen. We vullen elkaar aan 
en nemen zaken van elkaar over. Het is 
daarom ook mooi dat behalve mijn zoon 
Niels ook zijn neefje Timo belangstelling 
heeft voor overname. Ik heb Niels nooit 
gepusht in die richting, hij kwam er zelf 
mee. Hij is natuurlijk in het bedrijf opge
groeid. Als er een bedrijf was gekomen 
die de hoofdprijs had geboden dan had
den we geen nee gezegd. 
 We staan aan het begin van het over
nameproces, we verwachten dat het pas  
over 710 jaar echt gaat gebeuren Je moet 
onder aan de ladder beginnen en dan 
omhoog klimmen. Je moet alles kunnen  
doen, het is een klein bedrijf. Niels is 
vanochtend ook met een verhuizing mee 
geweest. Hij ondersteunt ons op de plan
ning. Het is wel handig dat de overname 

stapsgewijs gaat, ook financieel gezien. 
De plannen zijn nog niet uitgewerkt, we 
hebben er nog niet echt diepgaand over 
gesproken. Niels moet eerst zijn school 
afmaken.

Het bedrijf
Niels pakt meteen het digitaliseren van 
de processen op, wij hebben daar niet zo 
veel mee. En klanten vragen het steeds 
meer. Onze kracht is dat we onze schul
den en kosten zo laag mogelijk hebben 
gehouden. Dat heeft ons door de crisis 
geholpen. We hebben de afhankelijkheid 
van het transport verminderd, want dat 
is erg scherp qua marge. We hebben in 
de regio een goede naam bij klanten 
opgebouwd. Er is weinig verloop in het 
team. Het is erg specialistisch werk, met 
veel hand en sjouwwerk.
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gemaakt
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Persoonlijk
Vanaf mijn twaalfde ging ik mee met de 
verhuizingen en vanaf mijn 16de kreeg ik 
een nuluren contract. Mijn vader heeft 
me altijd vrijgelaten in mijn keuzes. Ik 
vind het team hecht en niet zo onper
soonlijk als in een groot bedrijf. Je bent 
een soort familie, dat vind ik belangrijk. 
Ik kwam er tijdens mijn stages ook ach
ter dat ik niet voor een baas wil werken. 
Ik wil ondernemen en mijn eigen beslis
singen nemen of dat nou in dit bedrijf 
is of door zelf een (nieuw) bedrijf op te 
zetten. En ik heb echt een passie voor dit 
werk. Dat heeft mijn opa mij van jongs 
af aan bijgebracht. Hetzelfde proces 
gebeurt met mijn neefje Timo en dat is 
ook prettig. Ik kwam er  

tijdens mijn stages 
achter dat ik niet 

voor een baas  
wil werken. 

Persoonlijk
Niels en Timo zijn van een hele andere 
generatie, die dingen anders zien. Het
zelfde hebben wij met onze vader ook 
meegemaakt. Mijn vader heeft zich des
tijds na de overname er niet meer mee 
bemoeid, hij was er wel altijd voor advies. 
Dat werkte goed. Niels is sociaal en kan 
goed contacten leggen. Hij houdt van 
aanpakken en geeft een goede instelling. 
Mijn vader is ongelooflijk trots dat het 
bedrijf naar de derde generatie gaat. Hij 
is op zijn 84ste nog steeds actief in het 
bedrijf, helpt nog steeds met inpakken  
en doet aan PR.

De toekomst
Eerst deden wij volumetransport en nu 
steeds meer directe levering aan de eind
consument. Dat zijn kleine partijen, het 
loopt vaak via webshops en wij zetten 
hiervoor kleinere auto’s in. Niels en Timo 
kunnen nog beter dan wij op deze kansen 
inspelen en zo nieuwe markten en klanten 
binnenhalen. Er zullen veel zaken in onze 

economie veranderen, maar gelukkig 
zullen verhuizingen en meubeltransport 
altijd blijven bestaan. En ik verwacht  
niet dat robots verhuizingen gaan doen. 
Wij hebben geen enorme groeiambitie  
of de behoefte om bedrijven over te 
nemen. Wij willen wel zaken net even  
wat makkelijker organiseren.

Mijn advies
Niels moet onder aan de ladder begin
nen, ook het vieze werk doen. Je krijgt 
het niet in je schoot geworpen. 10 jaar 
flink buffelen en je loon laag houden,  
dat hebben wij ook gedaan. Zo krijg je 
het respect van de medewerkers. Niet 
binnen 1 jaar een Mercedes voor de deur, 
dat gaat vaak fout. Maar dat weet hij al. 
Mijn vader heeft ons de vrijheid gegeven, 
dat moeten Niels en Timo ook krijgen. 
Na de overdracht moeten wij ons er niet 
meer mee bemoeien, anders krijg je ruzie 
in de familie.

De toekomst
Ik heb stage gelopen bij het Centraal 
Boekhuis in Culemborg, de beste logis
tieke dienstverlener van Nederland. 
Wat ik daar geleerd heb, heb ik meteen 
toegepast in het bedrijf. Eindklanten en 
leveranciers willen continue inzicht in de 
status van hun zendingen. Een goed sys
teem scheelt veel telefoontjes en zoek
werk. Ik zie ook kansen in de particuliere 
bezorging, dat is een enorme omslag 
voor ons. Je moet echt die richting op, 
want je wordt zwak als je niet meegaat 
met de concurrentie.
 Op de vrijdagavondborrel bespreken 
wij dit met het team en de chauffeurs.  
Zo ontstaat er begrip voor de verandering 
en wordt er actief meegedacht.

Mijn advies
Als je een bedrijf wilt overnemen, moet  
je wel echt willen ondernemen. Dat is 
lang niet altijd makkelijk en niet zonder 
risico’s. Met een negentotvijf menta
liteit kom je er niet, je moet altijd ‘volle 
bak aan de slag’. Ondernemen is niet  
een onderdeel van je leven, het is je leven.  
Als je als ondernemer iets moois opbouwt 
dan geeft dat veel voldoening. Het is 
jouw keuze, ook als het fout gaat. Je 
neemt de volle verantwoordelijkheid.
 Als je je bedrijf overdraagt dan moet 
je echt willen stoppen en er niet in blij
ven hangen. Dat wordt erg vervelend. Je 
moet ook het volste vertrouwen hebben 
in degene die het bedrijf overneemt. Die 
persoon moet ook dezelfde passie voor 
het product hebben en niet er alleen geld 
mee willen verdienen. Datzelfde ver
trouwen vraag ik aan mijn vader: dat ik 
het bedrijf goed zal voortzetten, op mijn 
manier.
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Ondernemen is  
niet een onderdeel 

van je leven,  
het ís je leven.
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De overdracht
Bouwbedrijf Larenstein heb ik opgericht 
met mijn businesspartner Wout in 2013. 
In 2014 hebben wij met zijn vieren (waar
onder met mijn zoon Wesley) Zolderver
bouw Larenstein opgericht. We plaatsten 
eind maart onze eerste dakkapel en  
hadden dat jaar een omzet van rond de 
4 ton en nu zitten we rond de miljoen en 
zijn er 10 vaste medewerkers actief. Dat  
is een mooi resultaat in een kwakkelende  
markt. Ik doe de klanten, Wouter de 
techniek en de planning en Wesley pakt 
de organisatie, website en de adminis
tratie op. We vullen elkaar goed aan. Het 
is de bedoeling dat Wesley over ongeveer 
10 jaar het bedrijf gaat overnemen en  
het dan samen met Wout gaat doen.  
Hij moet op de onderste tree beginnen. 
Zo leer je ondernemen en daar dwing je 
respect mee af bij het personeel. 

Het bedrijf
Ik doe mijn zaken nog steeds op een 
sigarendoos, Wesley is veel handiger met 
ICT. Ik heb alleen LTS gehad en verder 
niks. Hij heeft door zijn studie een andere 
denkwijze en op een aantal punten is hij 
gehaaider dan ik.

Persoonlijk
Het stukadoorsbedrijf heb ik van mijn 
vader overgenomen toen ik 22 jaar was. 
Hij zou me een paar jaar helpen, maar 
na anderhalve maand zei hij: “Je redt 
het wel”. Ik ben een paar keer goed op 
mijn bek gegaan. Stukadoors zijn niet 
altijd even makkelijk. Ik zie hetzelfde bij 
Wesley, die moet daarin nog harder wor
den. Pas als ze aan je geld komen, dan ga 
je ervaren waarom hard zijn soms nodig 
is. Wij pakken de kastanjes nu nog voor 
hem uit het vuur. Dat hadden we vorige 
week bij een klant die niet wilde betalen. 
Een incassobureau loont niet, dan ga ik 
het geld persoonlijk halen. 

De overdracht
Ik liep vroeger in de vakanties altijd al 
mee met de stukadoors en dat was stevig 
sjouwen. Ik groeide langzaam en spelen
derwijs in het bedrijf. Binnenkort studeer 
ik af op een strategisch marketing en 
beleidsplan voor het bouwbedrijf. Daarna 
is het de bedoeling dat ik fulltime mee ga 
lopen en meer taken van Wout en Cees 
ga overnemen. Inmiddels ben ik (mede)
eigenaar van een aantal bedrijven, die 
we gezamenlijk hebben opgezet.

Het bedrijf
Mijn vader is op sommige punten ouder
wets. We hebben nu de planning op 
een whiteboard. Ik zou het liefste een 
planningstool willen waarmee we online 
en mobiel de planning kunnen inzien, 
inplannen en actualiseren. Het wordt 
nog een uitdaginkje om mijn 2 partners  
hierin mee te krijgen. Ook is er veel 
papierwerk, dat kan straks allemaal in 
de cloud. Als er een brand uitbreekt, dan 
heb je altijd een backup. Ik heb met 
mijn moeder de financiële administratie 

opnieuw opgezet. Op de oude computer 
stond nog MS DOS en het printen duurde 
een eeuwigheid. Je moet altijd weten 
waar je financieel staat, zeker als je 
bedrijf groeit. 

Persoonlijk
Verkopen zit in je of niet. Mijn vader 
heeft veel handige tips: als je de laatste 
bent die een offerte uitbrengt dan kan 
dat een voordeel opleveren. 80% van 
de beslissing van klanten gaat puur op 
gevoel. We doen alles samen. Op school 
heb ik natuurlijk veel geleerd, maar het 
is de kunst om dat om te zetten naar 
de praktijk. Mijn vader stuurt mij indien 
nodig bij. Hij laat me wel eens op mijn 
bek gaan. Daar leer ik van. Pas geleden 
had ik wat fouten gemaakt bij de cal
culatie. Mijn vader kan daarin hard zijn, 
maar wel rechtvaardig. Dat is ook nodig 
om het respect van je personeel te krij
gen. Zij verdienen het geld voor zichzelf 
maar ook voor ons. Het zijn allemaal 
hardwerkende jongens, ze denken mee 
en ze staan voor het product.

Overdrager
Cees Spronk (52)
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Opvolger
Wesley Spronk (24)

Bouwbedrijf Larenstein BV, Zolder verbouw 
Larenstein BV, Stukadoorsbedrijf  
W. Spronk, Vastgoed BV zijn opgericht 
in 2013 en 2014. Bouwbedrijf Larenstein 
voert restauraties, verbouw en renovaties  
uit en is actief in de utiliteitsbouw. Zolder
verbouw Larenstein is onderdeel van het 
bouwbedrijf en heeft jarenlange ervaring 
met het leveren en plaatsen van dakka
pellen en het uitvoeren van complete zol
der verbouwingen. 10 vaste mede werkers.

•  Opleiding: LTS.
•  Ondernemerservaring: 30 jaar.
•  Motto: Geen lulverhalen, ik zeg 

waar het op staat. Recht door  
zee. 

•  Mijn held: Ik geloof in mezelf. 
Voor ondernemers die van niets 
iets hebben gemaakt heb ik res
pect. Als je wat bereikt hebt, blijf 
dan met beide benen op de vloer 
staan. Waarom moet je dan zo’n 
aardappel in je keel hebben? De 
oude Overtoom kwam ons in zijn 
oude kloffie koekjes brengen. Zo 
kan het ook.

•  Opleiding: Small Business en 
Retailmanagement en Minor 
Bedrijfsovername en Franchising.

•  Motto: Je moet alles netjes en 
betrouwbaar doen en goed com
municeren. Geen druk opleggen 
aan mensen, dan gaat het ver
keerd.

•  Mijn held: Steve Jobs omdat hij  
een prachtig bedrijf en product  
van 62 miljard heeft opgebouwd 
vanuit een schuurtje.
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Mijn advies
Ik hoop dat Wesley zijn school afmaakt, 
er ligt hier samen met Wout een mooie 
toekomst voor hem. En hij doet zijn best, 
ik ben trots op hem en hij is niet lui. Als 
je voor jezelf werkt ben je 24/7 actief. 
Ondanks dat leggen wij hem zo min 
mogelijk druk op. Als je gaat overdragen 
zorg dan dat alles goed voorbereid is. 
Laat de opvolger in zijn eigen waarde en 
geef hem de kans om zich te ontplooien.

 Ik werd vroeger door mijn vader nooit 
betrokken bij zaken, ik wist echt niks. Dat 
doe ik anders. Wesley is vanaf het begin 
betrokken bij de oprichting van Zolder
verbouw. We hebben ook een vastgoed 
BV opgericht, we renoveren panden, die  
we weer verkopen. Ook daar doet Wesley  
als ondernemer in mee. En het stuka
doors bedrijf staat op zijn naam. Ik heb 
destijds veel geleerd van onder nemers 
en zo heb ik mijn weg gevonden. Ik blijf 
altijd rustig, ik heb geen klets praatjes en 
blijf zitten tot de anderen weg zijn. Dan 
krijg je bijna altijd de opdracht.

De toekomst
Wesley doet ook actief mee bij de uitbrei
dingsplannen van de nieuwe productie
hal. Daar zijn stevige investeringen voor 
nodig. Dat is spannend en ondernemen 
is altijd een risico. Ik werk nu 30 jaar voor 
mezelf en ben met vallen en opstaan ver
der gekomen. Zo zal het ook met Wesley 
gaan. Er zijn natuurlijk volop kansen om 
grote projecten te doen, maar ik ga niet 
als onderaannemer voor grote bedrijven 
werken. Dan wordt je uitgeknepen en die 
tijd is voorbij. Onze particuliere klanten 
betalen meteen. Daarom hebben we 
de bank niet nodig en dat wil ik graag 
zo houden. We nemen rustig de tijd om 
onze positie in de keten te pakken. Je 
moet altijd de drive hebben: ik wil meer. 
Dat geeft energie. Dat heeft Wesley ook. 
Maar je moet niet hebzuchtig zijn, want 
dan maak je fouten. 

De toekomst
We ontwikkelen een nieuwe productie
hal (1200 m2) voor onze eigen prefab 
duurzame dakkapellen. De eisen van de 
overheid in zake duurzaamheid worden 
steeds scherper, daar spelen we op in. 
Ik wil samen met mijn vader en Wout 
het bedrijf naar een hoger level bren
gen. Mijn doelstelling is om over 10 jaar 
één van de grotere spelers te zijn. Dan 
moet er organisatorisch een beter bedrijf 
staan met meer omzet. Wij moeten met 
dubbele ploegen kunnen draaien. Het 
personeel is hierbij heel belangrijk, zij 
maken je bedrijf. Ik zit er met mijn leef
tijd wat dichter bij deze jongens, die zelf 
nog studeren. Het is steeds moeilijker 
om goede vaklui te vinden. Er zijn wel 
veel zzpers, maar het is een kunst om 
de goede te vinden. De meeste van onze 
concurrenten plaatsen de dakkapel en 
zijn dan weg. Wij doen de hele zolder
verbouwing en dat totaalconcept maakt 
ons onderscheidend. Dat kunnen we 
nog beter positioneren. Ik wil er nog wat 

leuke innovatieve ideeën of bedrijfjes bij 
gaan doen, maar ik houd wel focus. Eén 
bedrijf dat gigantisch loopt, is beter dan 
10 bedrijven die gewoon lopen.

Mijn advies
Ik ben trots op mijn vader, hoe hij alles 
heeft opgezet. Hij staat altijd voor mij 
klaar. Hij drukt me op de feiten. Er staat 
wel druk op me, maar ik laat me niet gek 
maken. Als je een bedrijf wilt runnen, doe 
dat dan als je jong bent. Als je kinderen 
hebt en een huis dan zet je die stap min
der snel. Ik woon nog thuis en heb geen 
vaste lasten. Alle energie kan nu naar het 
bedrijf. W
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Overdrager
Theo van Remmerswaal (60)
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Opvolger
Bram van Remmerswaal (21)

GeoSplitsing is opgericht in 1987. 
GeoSplitsing verzorgt de tekeningen 
die het juridisch eigendom van onroe
rend goed vastleggen. Dat is vanuit de 
wetgeving verplicht voor hypothecaire 
financiering en verkoop. Hiervoor dient 
het onderpand in aktes (kadaster) helder 
beschreven te zijn. Dit is een zeer gespe
cialiseerde nichemarkt. 2 medewerkers.

•  Opleiding: Landmeetkundige. 
•  Ondernemerservaring: 28 jaar.
•  Motto: ‘Het leven is mooi’. 
•  Mijn held: De voorzitter van de 

ruilverkaveling bezat de natuurlijke 
bestuurlijke vaardigheid om onder 
een klaterend applaus de boel af te 
breken. Daar kan ik wat van leren.

•  Opleiding: Business Management 
en Minor Bedrijfsovername en 
Franchising.

•  Motto: ‘De tijd tikt’.
•  Mijn held: Het lijkt vreemd, maar 

ik ben gefascineerd door leiders 
als Stalin en Mao. Hoe krijgen deze 
mannen het in hemelsnaam voor 
elkaar dat ze door zo veel mensen 
gevolgd worden?

De overdracht
Ik kom niet uit een ondernemersnest. Ik 
ben erin gerold, vooral omdat ik niet in 
loondienst wilde werken. Ik ben pas over 
overdracht na gaan denken toen mijn 
zoons erover begonnen. Daarvoor was 
het: “Niet te veel over praten, we zien 
wel”. Hun vragen hebben me aan het 
denken gezet: “Heb ik wel een bedrijf? 
Wat heb ik dan om over te dragen?” Ik 
kijk goed naar de motivatie van degene 
die wil overnemen. Financiële motieven 
mogen niet het doel zijn. De vrijheid die 
je als ondernemer hebt is erg relatief. De 
klant is koning, maar zorg dat jezelf kei
zer blijft. 
 Jonge mensen denken niet in belem
meringen. Ik zie de risico’s en belem
meringen wel. Ik vind het slim dat Bram 
daarom eerst in de grote boze buitenwe
reld rondkijkt. Dat geeft veel mensen en 
vakkennis. Bram moet door ervaring naar 
het overname punt toegroeien. Na het 
afronden van zijn studie gaan we de con
crete stappen zetten, ook financieel. 

Het bedrijf
Ik ben me bewust van mijn kokerdenken. 
Ik heb een heerlijk leven in mijn vak, ik 
heb nooit veel verder gedacht. Ik doe veel 
zaken intuïtief en Bram vraagt: “Heb je 
dat onderzocht pa?” Hij denkt daarin 
vanuit zijn opleiding professioneler en 
groter. Vanuit zijn studie stelde hij me 
vragen over mijn marketing. Dat zijn een 
paar etentjes en wat flessen wijn. Niets 
dus. Bram ziet kansen om het als bedrijf 
te laten groeien. Hij zegt ook: “Dat 
tekenwerk ga ik niet doen, daar ga ik 
iemand voor inhuren”.

De overdracht
Ik weet nog niet of ik GeoSplitsing ga 
overnemen. Mijn vader heeft 28 jaar een 
onderneming gedraaid zonder echt te 
ondernemen. Het loopt goed en daar 
mag hij trots op zijn. Hij heeft weinig 
zicht op wat er buiten de vier muren in de 
markt gebeurd. Ik wil het groeipotentieel 
eerst goed onderzoeken voordat ik een 
weloverwogen beslissing neem. Daar kan 
ook uitkomen dat ik het niet doe.
 Dat wil dat samen met mijn vader 
onderzoeken. Die investering wil ik de 
komende 23 jaren graag doen. Ik laat 
deze kans niet zo maar aan mijn neus 
voorbij gaan. Er zijn meerdere manieren 
om het bedrijf voort te zetten. 

Het bedrijf
Theo heeft vanuit eigen kunnen goed 
ingespeeld op deze niche markt. Er ligt 
extreem veel laaghangend fruit, bedrijfs
kundig gezien. Mijn vader heeft succes 
gehad door achter de telefoon te gaan 
zitten wachten. Dat ga ik niet doen. Er 
zijn veel mogelijkheden om het verhaal 
naar een hoger niveau te brengen. Als wij 
meer weten over de markt, de concur
renten en ons onderscheidend vermogen 
dan kunnen wij daar kansen op pakken. 
Het is duidelijk dat wij kwaliteit leveren, 
want de klanten blijven. Er valt winst te 
behalen als wij onze prijsstelling beter 
onderbouwen. 
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Persoonlijk
Mijn vader is de arbeider in het bedrijf en 
heeft er plezier in gekregen om ook het 
gezicht te zijn. Ik ben trots op hem en 
het zou mooi zijn als wij dit bedrijf in de 
familie kunnen houden. Ik ben zakelijker, 
veel meer manager. Hij kan mij het vak 
leren en dat ontlast hem weer, zo helpen 
wij elkaar. Ik ben nog niet klaar voor een 
overname.
 Ik wil iemand aannemen die het 
werk doet zodat er voor mij tijd komt 
om andere zaken ernaast te doen. Een 
bedrijf erbij opzetten bijvoorbeeld. Mijn 
passie zit in het ondernemen, niet in dit 
vak. Ik wil voor mezelf ontdekken of dit 
bedrijf mij voldoende uitdaging biedt. 
En de tijd tikt, ik wil geen zaken missen. 
Ik zit er helemaal niet op te wachten om 
eerst acht jaar voor één of andere pipo  
te gaan werken.
 Na de overdracht is het mijn beurt  
en kan mijn vader een adviesrol vervullen.  
Wij hebben daar laatst een serieus 
gesprek over gehad, op mijn initiatief. 

Want het gaat wel over mijn toekomst. 
Dat is moeilijk als je ouders weten dat  
je 2 weekenden aan de lamp hebt gehan
gen. Daar moet je over heen.

De toekomst
Digitaal staat alles op zijn kop, 3D teke
ningen zie je ook opkomen in onze markt. 
Ik oriënteer me, maar ben niet bezig om 
het bedrijf klaar te maken voor de over
dracht. Ik mis de kennis en vaardigheden 
om er een bedrijf van te maken. Dat 
heeft Bram veel meer in zich. Mijn pen
sioen is geregeld, dat is wel makkelijk in 
het proces.

Mijn advies
Neem er de tijd voor Bram. Kijk eerst goed 
om je heen. Onderzoek of er voldoende 
mogelijkheden in deze nichemarkt zijn 
om dit bedrijf te laten groeien. Kijk bij 
overname ook naar de onmogelijkheden. 
Zorg vooral dat je zakelijk blijft.

De toekomst
Het bedrijf is gebouwd op een wettelijke  
verplichting, het is essentieel om te kijken 
welke ontwikkelingen er op dat gebied 
zijn. 3D tekeningen of tekeningen op basis  
van foto’s komen op. Hier moet je slim 
op inspelen. Ik zie kansen om het dienst
verleningspakket uit te bouwen, waar
door het bedrijf minder kwetsbaar wordt.

Mijn advies
Ik ben trots dat mijn vader het bedrijf 
heeft weten op te bouwen met een 
mooie balans tussen werken en leven. 
Lekker zijn eigen ding. Laat als opvolger  
zien wat je bij kan dragen en wat je 
waard bent. En probeer op die manier 
een zakelijke relatie op te bouwen. Praat 
goed met elkaar. Het is natuurlijk best 
moeilijk om dat te doen met iemand  
die je nog in de luiers heeft gezien. Kijk 
naar de onderliggende boodschap achter 
de zaken die gezegd worden. Dat is het 
halve werk.

Persoonlijk
Ik heb nog helemaal niet het beeld dat  
ik met pensioen moet en dan op de  
Veluwe moet gaan fietsen. Ik ben nu  
60 dus over maximaal 7 jaar moet het 
wel geregeld zijn.
 Ik heb nooit het “oud geld denken” 
gehad dat mijn bedrijf absoluut na mij 
moet voorbestaan. Bram moet erin groei
en en ik moet eruit groeien en zeker niet 
als dwarsligger functioneren. Hij moet 
ruimte krijgen. Als hij me wat vraagt geef 
ik antwoord. Dan is het voor mij klaar en 
ga ik op zoek naar wat nieuws. Maar het 
kan best zijn dat hij het alsnog niet gaat 
doen. Of dat het te lang door suddert en 
ik er klaar mee ben. 
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Overdrager
Bart Jonkers (60)

Opvolger
Jos Jonkers (27)

Jonkers Hoveniers B.V. is opgericht in 
1948. Het vergroenen van de woon werk 
en leefomgeving is ons doel. We verkopen 
geen planten, maar een groene beleving. 
We richten ons op alle klantgroepen, 
zowel overheden, bedrijven, instellingen 
en particulieren. Naast het traditionele 
hovenierswerk, hebben we ons gespeci
aliseerd in daktuinen, een kleurrijk vaste 
planten concept, inheemse bloemen
weiden en blijven wij altijd op zoek naar 
nieuwe innovaties. 30 vaste medewerkers 
in het seizoen 45 medewerkers.

•  Motto: Open en eerlijk. Altijd voor 
lange termijn succes gaan.

•  Mijn held: Ik vind het heel stimule
rend om te leren van andere onder
nemers. In de bloemenweideclub 
doe ik altijd nieuwe inspiratie op.

•  Opleiding: Small Business en Retail 
Management. Deeltijd opleiding 
Tuin en landschapsinrichting.

•  Motto: Altijd een stapje beter  
doen en leren.

•  Mijn held: Duursporters. Wiel
renners zoals Peter Sagan die  
altijd voor de overwinning gaan, 
ongeacht hoe de wedstrijd ver
loopt.

De overdracht
Het bedrijf is in 1948 door mijn vader 
opgericht, ik ben er in 1983 bij gekomen. 
Tot onze verrassing gaf Jos al op zijn 17de 
aan interesse te hebben om het bedrijf 
over te nemen. Wij gingen er vanuit dat 
we het bedrijf aan een vreemde zouden 
verkopen. Hij heeft naast zijn opleidin
gen eerst goed rondgekeken bij collega 
bedrijven. Sinds eind 2015 werkt Jos in 
het bedrijf. Hij draaide eerst ‘buiten’ mee 
(in het veld) en is begin 2016 ‘naar binnen’  
gekomen en is verantwoordelijk voor het 
marketing en personeelsbeleid. Ik ga  
mij meer met het hoveniersvak en de ver
koop bezighouden, dat ligt me toch het 
beste. Over een 23 jaar zal hij mijn rol 
over nemen, dan kan de overdracht ook 
fiscaalvriendelijk plaatsvinden.

Het bedrijf
In de jaren ’90 begonnen de grote ver
anderingen. Het bedrijf was te groot voor 
het servet en te klein voor het tafellaken. 
Ik ben toen veel meer “aan” het bedrijf 
gaan werken. We zijn ons gaan speciali
seren in het ontwikkelen van innovatieve 
concepten zoals bloemenweides, dak
tuinen, kunstgras, onderhoudsvriende
lijke vaste planten. Daar hebben we veel 
nieuwe klanten mee kunnen binnenhalen. 
Zo voorkom je dat je gaat concurreren op 
prijs. Ik word als dealer vanuit de centrale  
organisatie ondersteund in marketing, 
daar leer je veel van. Veel bedrijven heb
ben niet op tijd de bakens verzet. Van de 
9000 hoveniers in onze branche hebben 
er 6000 minder dan 5 werknemers. 
 Jos heeft een ondernemersplan 
gemaakt en we zitten op één lijn met 
onze visie. Door zijn opleiding kijkt hij 
anders naar zaken en hij communiceert 
beter. Hij krijgt mensen op een goede 
manier mee door aan te sluiten op hun 
wensen. 

De overdracht
Ik speelde vroeger al op het bedrijf. 
Bedrijf en thuis zijn voor mij verweven. Ik 
had een sterk gevoel dat het bedrijf door 
moest gaan als mijn vader zou stoppen. 
In het eerste jaar van mijn studie moes
ten we een studentcompany opzetten, 
toen is bij mij het zaadje voor het onder
nemerschap gepland. De stap naar mijn 
besluit om het familiebedrijf over te 
nemen volgde logisch.
 Het is een mooi beroep: mensen 
genieten van de diensten die je levert. 
Mijn studies heb ik bewust ingezet om 
mezelf klaar te maken voor de over
dracht. Ik vind het een prachtige uit
daging om dit bedrijf te verbeteren. We 
hebben ons georiënteerd op de bedrijfs
overname, ook financieel. We hebben er 
geen hard tijdpad aan gehangen. Dat 
moeten we natuurlijk wel gaan doen, 
want het is een langdurig proces.

Het bedrijf
Je moet zoveel weten om een bedrijf te 
leiden. Zo sprak ik pasgeleden iemand 
over ARBO en verzuimbegeleiding. Dan 
merk je hoe weinig je nog weet. Ik heb  
met mijn vader goede afspraken gemaakt  
over de taakverdeling. In de praktijk 
moeten we daar nog een weg in vinden. 
Mijn vader laat me vrij, ook als ik een 
andere aanpak kies. De komende tijd ga 
ik actief aan de slag met de cultuur en 
de teambuilding. Het is belangrijk dat 
alle neuzen dezelfde kant op staan en 
dat er geen eilandjes zijn in het bedrijf. 
Het personeel is relatief vergrijsd, dus 
continue vernieuwing is een belangrijke 
uitdaging. Mijn vader zag de uitdagingen, 
maar deed weinig om een lange termijn 
visie neer te zetten. Dat ligt mij beter.
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Mijn advies
Zorg dat je je keuze in vrijheid maakt. 
Mijn ouders hebben me altijd vrij gelaten 
en mij vertrouwen gegeven. Wees trans
parant en bespreek veel, weet van elkaar 
waar je aan toe bent. De eerste stap was 
voor mij ook meteen de grootste stap: 
tegen mijn ouders zeggen dat ik het 
bedrijf over wil nemen. Gebruik je studie 
en je stages om voor jezelf te kijken of je 
het echt wel wil. Mijn studie heeft me in 
deze keuze alleen maar bevestigd.
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Persoonlijk
Als de overdracht gedwongen is dan 
werkt het niet. Je moet het ook echt  
willen en leuk vinden. Het initiatief moet 
van de opvolger komen. Jos neemt de 
verantwoordelijkheid voor het runnen 
van het bedrijf, dat is mooi om te zien. 
Daarin zal hij het meeste leren van zijn 
eigen fouten en successen.
 Ik vind het erg leuk om nu het bedrijf 
te ontwikkelen met iemand die hetzelfde 
doel en belang heeft. Dat heb ik in de 
afgelopen jaren gemist. Jos brengt een 
nieuw elan in het bedrijf, dat stimuleert 
mij. Jos heeft twee zussen, zij hebben 
geen interesse in overname. Ik wil ervoor 
waken dat er geen trammelant komt in 
de familie en hun goed betrekken in het 
proces. 

De toekomst
Alert blijven is in deze markt essentieel. 
Je hoeft niet voorop te lopen met innova
ties want dan betaal je veel leergeld. Net 
achter de top, in de luwte je bedrijf ont
wikkelen is het beste. Kosten blijven altijd  
een aandachtspunt, dat zijn bij ons vooral  
personeelskosten. Jos kan veel bijdragen 
in onze automatisering, daar kunnen 
zeker slagen worden gemaakt.

Mijn advies
Ik zou Jos toewensen dat hij zich niet 
gek laat maken en dat hij beter dan ik 
de balans tussen werk en privé bewaakt. 
Want je bent nooit klaar als je een eigen 
bedrijf hebt. Nu ik een kleinkind heb, ben 
ik me er veel meer van bewust wat je dan 
mist. Voeger stond ik daar weinig bij stil. 
Als je het in de familie kan houden dan is 
het erg leuk om dat met je zoon te kun
nen doen. Geven is leuk en zeker als het 
met plezier ontvangen wordt.

Persoonlijk
Mijn doel is om uiteindelijk iets achter te 
laten voor de volgende generatie, waar 
alle generaties binnen de familie trots 
op kunnen zijn. Zowel voor mijn ouders 
als de volgende generatie na mij. Ik kan 
goed samenwerken. Bij mijn vader zie ik 
hoe belangrijk het is om ook je eigen weg 
uit te stippelen.
 Ik ben heel gedreven, als ik iets doe 
dan doe ik dat voor 200%. Ik moet een 
goede balans zien te vinden tussen 
werk en privé. Ondernemen kost veel 
tijd en energie en dat wordt thuis niet 
altijd in dank afgenomen. Het voor
beeld dat ik van mijn vader krijg, is  
eerder de “andere” kant op. Gelukkig 
let mijn vriendin daar goed op.

De toekomst
Ik wil uitdagende doelen voor het 
bedrijf stellen en daar iedereen in mee 
te laten groeien. We zitten in de grens
regio, dus uitbreiding naar Duitsland 
en België ligt voor de hand. We hebben 
geleerd om steeds te innoveren en zo de 
markt te behouden, meerwaarde voor 
onze klanten te bieden en de marges 
gezond te houden. Ik ga heel alert de 
productlevens cyclus van onze producten 
en groenconcepten in de gaten houden. 
Deze ambities kunnen we alleen realise
ren als we de bedrijfscultuur aanpassen 
op deze groei. 
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Unique Bedrijfs en Veiligheidskleding 
is opgericht in 1980. Unique levert als 
familie bedrijf vakkundig en vol passie 
een breed pakket gerenommeerde  
merken in bedrijfskleding, werkschoenen 
en PBM (Persoonlijke Beschermings
Middelen). 5 medewerkers.

Overdrager
GerritJan Hans (54)

Opvolger
Patrick Hans (24)

•  Ondernemerservaring: 32 jaar.
•  Motto: Blijf bij jezelf, wees vriende

lijk naar mensen, dan komt het 
vanzelf.

•  Mijn held: Mijn zwager is als uit
beender begonnen en heeft een 
goedlopend uitzendbureau opge
bouwd.

•  Opleiding: Business Management 
en Minor Bedrijfsovername en 
Franchising

•  Motto: Ik zie geen drempels en  
dat betekent dat ik af en toe strui
kel, maar ik sta gewoon weer op. 
Met volharding en doorzettings
vermogen kun je vrijwel alles  
bereiken.

•  Mijn held: Ronald Hans, beter 
bekend als Nalden, oprichter 
van de online file sharing service 
WeTransfer. 

De overdracht
Ik ben vanaf mijn kinderjaren in het 
bedrijf gegroeid. In de vakanties hielp ik 
met kleding bedrukken. Naast Unique 
heb ik een bedrijf (PARTi XL) waarbij ik 
bruiloften en evenementen voorzie van 
licht, geluid en DJ. Een uit de hand gelo
pen hobby. Ik heb nooit voor een baas 
gewerkt. Tijdens mijn opleiding heb ik 
via traineeships diverse mooie bedrijven 
van binnen gezien. Daarvan heb ik veel 
geleerd, maar ook dat ik niet één ding  
wil doen. 
 Twee zaken hebben mijn beslissing 
bepaald om echt voor Unique te gaan: 
mijn deelname in het bedrijf en de kansen 
om het bedrijf uit te bouwen. Ik wil het 
bedrijf graag helemaal overnemen mits 
we samen de komende 5 jaar echt keuzes  
maken rond de doorgroei. Voor mijn 
vader klinkt de overname ver weg. Ik wil 
graag dat de afspraken rond de overname 
tijdig op papier komen. Daar hebben we 
de afgelopen periode zaken laten liggen. 
De minor Bedrijfsovername gaf mij goede 
bagage in dit proces. Mijn vader vindt ver

trouwen het belangrijkste. Het moment 
dat mijn ouders Unique daadwerkelijk 
moeten gaan loslaten, zie ik als de groot
ste uitdaging. Het is nu een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijks leven. 

Het bedrijf
Ik word regelmatig “Mister Change” 
genoemd. Ik ben continue bezig om 
zaken te optimaliseren. Ik vereenvoudig 
de processen en pak de automatisering 
aan. Ons voorraadbeheer had weinig 
aandacht. In het stroomlijnen is veel 
rende ment te behalen. Ik werk hard om 
het online bestelplatform (webshop)  
verder uit te bouwen.
 Onze kracht is de persoonlijke aan
pak, de klantentrouw en de korte lijnen 
met leveranciers. We hebben een sterke 
naam, een stabiel klantenbestand en 
hebben topmerken aan ons verbonden. 
Dat is een mooie basis om het bedrijf  
uit te bouwen. Voor mijn vader is conti
nuïteit belangrijk, hij is behoudender dan 
ik. Als je wilt groeien en innoveren, zul je 
risico’s moeten nemen. 
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De overdracht
Mijn vader Jaap Hans heeft Unique in 
1980 opgericht in de slaapkamer. In 1984 
gingen we naar een pand in het dorp. 
Sinds 2001 zitten in op het industrieter
rein. In 1984 ben ik erbij gekomen, ik deed 
eerst de boekhouding en de verkoop. In 
2002 heb ik het overgenomen, mijn vader 
overleed in 2005. We hebben ons gaande
weg gespecialiseerd en onze positie ver
worven in het Groene Hart. Patrick heeft 
altijd al gezegd: “Ik ga later Unique over
nemen”. In 2013 werd het echt “officieel”, 
toen is hij ook van de loonlijst afgegaan 
en is hij gaan meedoen in de VOF. 
 Ik wil rond mijn zestigste de (financië
le) eindverantwoording overdragen. Stop
pen wil ik dan nog niet, ik heb het bedrijf 
zelf opgebouwd. Ik zou het leuk vinden 
om Patrick te helpen op de achtergrond. 
Als het slecht gaat dan zal ik het roer 
weer moeten overnemen. Maar dat  
verwacht ik niet. We hebben nog geen 
stappenplan. Onze accountant en de 
bank zetten ons nu wel aan het denken. 

Het bedrijf
Patrick heeft een wat hardere kijk op 
zaken. Hij komt sneller met het incasso
bureau bij niet betalende klanten. Daar
in verschillen we. Hij komt met nieuwe 
ideeën, producten en leveranciers. Dat 
deed ik destijds ook toen ik het bedrijf 
van mijn vader overnam. We willen 
dezelfde dingen: een nieuw pand en  
stevige groei. Maar qua tempo houd ik  
de rem erop. Rustig aan opbouwen. Er 
staat nu een groter pand te huur aan 
de overkant. Patrick wil er zo in en ik wil 
liever eerst wat vet op de botten kweken. 
Ik kijk altijd naar de kosten. Geld moet 
eerst worden verdiend en dan uitgegeven.  
Als we niet zo hadden gehandeld hadden 
we de crisis niet overleefd.
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Persoonlijk
Wij hebben een andere stijl. Dat vult 
elkaar meestal aan, maar soms gaat het 
stroef tussen ons. Ik zou het fijn vinden 
als hij mij meer ruimte laat. Ik wil vaker 
onze strategie bespreken. GerritJan doet 
dat liever vanuit intuïtie. Ik zie mijn rol na 
de overname eerder vanuit een helikopter 
view: de belangrijke gesprekken voeren, 
continue kijken naar kansen, zorgen dat 
het personeel gemotiveerd is en dat alles 
goed loopt. 

De toekomst
Over 5 jaar moet het bedrijf klaar zijn 
voor de overdracht. We zitten dan in een 
pand dat het mogelijk maakt om onze 
processen te stroomlijnen. We hebben 
ieder jaar een groei van minimaal 15% 
gehad en dat dat wil ik vasthouden en 
uitbouwen. Eerst je bedrijf slim organi
seren en dan groeien, niet omgedraaid. 
Er zijn veel kansen in de markt. Ik stap 
liever nu voor in de trein dan dat ik later 
achterin de trein terecht kom. Ik zie con

cullega’s die hard zijn gegroeid. Wat doen 
zij dan anders? 

Mijn advies
Maak duidelijke afspraken. Het over
nemen van een familiebedrijf is niet 
altijd makkelijk voor beide kanten. Wees 
duidelijk over elkaars visie, waar wil je 
naar toe? Ik zou graag willen dat mijn 
vader dat op papier zet. Dan is er meer 
mogelijk voor Unique. Geef mij het ver
trouwen: ik loop bij belangrijke beslissin
gen echt niet over één nacht ijs.

Persoonlijk
We hebben de crisis meegemaakt, dat 
was niet makkelijk. De klanten bleven, 
maar ze bestelden niet. Je bent het dan 
wel eens zat. Het geeft een nieuwe spirit 
als je bedrijf dan wordt overgenomen 
door je eigen zoon. Hij pakt dingen op, 
hij brengt nieuwe zaken in. Hij heeft ons 
online bestelplatform (webshop) opge
zet. Dat zou ik niet kunnen. Patrick stapte 
in 2013 op een moment in, waarop het 
bedrijf er niet goed voorstond. Dat is lef 
hebben. Je zit dan te echt wachten tot de 
economie weer aantrekt. En dat gebeurt 
nu ook. Ik heb zelf ervaren met mijn 
vader hoe het is als je niet los kan laten, 
dat wil ik zelf anders doen met Patrick.

De toekomst
De digitale wereld heeft grote impact 
op onze branche. Zaken worden steeds 
transparanter en grote spelers stellen 
nieuwe eisen. De gunfactor is niet meer 
voldoende. Patrick wordt bij elke ver
nieuwing betrokken. De zaken gaan weer 

goed, door de persoonlijke aanpak en 
de mond op mond reclame breidt het 
klanten bestand zich uit. We hebben  
weinig tijd voor acquisitie. Patrick wil 
meer tijd nemen om de strategie op een 
rij te zetten. En dat is ook nodig in deze 
tijden. Ik ben zelf niet zo’n vergaderman, 
ik hou liever van aanpakken. Patrick heeft  
de webshop opgezet, dat geeft ons op  
langere termijn nog meer klantenbinding.  
Het bestelproces gaat ook efficiënter. 
Vanaf 2016 wordt de boekhouding ver
nieuwd, dat geeft nieuwe inzichten.

Mijn advies
Laat je niet gek maken door anderen 
en hou je bij de core business. Haal 
niet teveel onnodige zaken overhoop: 
partner ships aangaan, overnames doen. 
Het is belangrijk om alles tegen elkaar 
te kunnen zeggen, ook al ben je het niet 
met elkaar eens. En kijk eens door de  
bril van de jongere. Luister naar je intuï
tie bij belangrijke beslissingen. 

Er zijn veel kansen  
in de markt.  

Ik stap liever nu voor 
in de trein, dan dat 

ik later achterin  
de trein terecht kom.
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Overdrager
Marcel Meekers (53)

Opvolger
Mike Meekers (23)

•  Ondernemerservaring: 17 jaar.
•  Motto: Doe wat je zegt. Doe maar 

gewoon, blijf met beide benen op 
de grond. Ik ben nog steeds blij 
met een order voor één schaar of 
één paar klompen.

•  Mijn held: Succesvolle onder nemers 
die hun bedrijf zelf hebben opgezet.

•  Opleiding: Business Management 
en Minor Bedrijfsovername en 
Franchising.

•  Motto: Volg je passie.
•  Mijn held: Dale Howard en Sydney 

Charles (twee house producers).

Meekers Medical is opgericht in 1999.  
Meekers Medical verkoopt en repareert 
medische instrumenten en accessoires.  
18 medewerkers.

De overdracht 
Ik heb de overdracht losjes met Mike 
besproken, naar aanleiding van zijn stage 
hier. Hij geeft aan dat hij niet goed weet 
wat hij wil. Hij wil eerst kijken of zijn 
passie, de muziek, hem verder kan bren
gen. Overname en werken in het bedrijf 
staan niet bovenaan zijn lijstje. Zoiets 
moet groeien. De kernvraag is: “Wil je 
ondernemen of een leuke baan van 8.30 
tot 17.00 uur?” Ondernemerschap vraagt 
veel, maar het biedt ook veel. De vrijheid, 
de verantwoordelijkheid, de creativiteit. 
We kunnen er financieel gezien goed 
van leven, maar het kan ook spannend 
zijn. Ik zou het liefste zien dat één van de 
kinderen het bedrijf overneemt. 

Het bedrijf
Ik geniet van het ondernemen. Dus ik 
ben niet actief bezig met stoppen of 
overdragen, maar op de achtergrond 
bereid ik me wel voor. Doordat het bedrijf 
groeit moet ik ook zaken loslaten. Daar
door heb ik minder klantcontact. Er is 
een managementteam gevormd, ik kan 
en moet zaken delegeren. Dat was even 
wennen, vooral bij het financiële deel. 
Bij de overname komt er natuurlijk weer 
zo’n moment. Zo sprak ik recentelijk met 
een bedrijf gespecialiseerd in overnames, 
vooral om te kijken hoe dat werkt. Dan 
kom je ook al gauw op discussies over 
de waarde van het bedrijf. Het bedrijf 
is ook mijn pensioen. Mijn werknemers 
zijn goed verzekerd, ik (bewust) niet. Je 
bouwt aan een gezond bedrijf en dan 
denk je niet in eerste instantie aan je 
eigen pensioen.

De overdracht
Het bedrijf is door mijn vader opgericht 
en later met twee partners uitgebouwd. 
Hij is vanuit de zolderkamer gestart.  
Als kind vond ik dat allemaal vanzelf
sprekend, maar nu ben ik trots op hem 
dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.  
Ik vind het een mooi bedrijf en tijdens 
mijn stages heb ik al een aardig kijkje  
in de keuken gekregen. Ik ben nu bezig 
met mijn afstudeerstage over vastgoed
strategieën. Ik weet nog niet wat ik wil, 
dus is het goed om verschillende dingen 
te doen. Wij hebben thuis op de bank al 
gesproken over de overname. Mijn vader 
zou dat leuk vinden, maar ik moet het 
wel willen. Ik ben nu vooral bezig met 
mijn eigen bedrijf. Ik ben DJ en producer 
en samen met een vriend actief onder  
de naam House Soldiers. Dat is mijn pas
sie nummer 1. We hebben steeds meer 
optredens en festivals, ik wil dat het 
komende jaar echt serieus gaan opzetten.  
En daarna zie ik wel welk pad ik ga 
lopen. Wellicht via een salesfunctie in 

het bedrijf groeien door naast mijn vader 
te werken. 

Het bedrijf
De leiderschapsstijl van mijn vader vind 
ik prettig, ontspannen en sociaal. Dat 
herken ik in mezelf. Ik zou wel meer aan
dacht besteden aan de saamhorigheid 
tussen het kantoor en de instrumenten
makerij.

Nu  
even  
niet
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Mijn advies
Mike moet een keuze maken voor zijn 
toekomst waar hij gelukkig wordt. Dat 
kan als DJ zijn. Maar hoe mooi is het om 
in een rol te komen, die al voor je klaar is 
gelegd. Als je overweegt het bedrijf over 
te dragen aan je kinderen, ontdek dan 
eerst of ze het zelfstandig ondernemer
schap oprecht nastreven. Zij kunnen veel 
capaciteiten hebben, maar deze levens
stijl moet wel bij hen passen.

Mijn advies
Ik ben trots op mijn vader en het bedrijf. 
Ik zie mij in de toekomst zeker dingen 
in het bedrijf doen. Maar nu gaat mijn 
andere passie voor. Denk goed na of je 
het wil, of het bedrijf echt je passie is. 
Want het gaat zeven dagen in de week 
door. Daarin moet je eerlijk zijn naar 
jezelf en je vader. 

Persoonlijk
Mike loopt nog niet helemaal warm voor 
onze producten. Dat kan groeien, dat is 
bij mij ook gebeurt. Ik wist destijds ook 
niet wat ik wilde. Via de militaire dienst 
bij de geneeskundige troepen ben ik erin 
gerold. Ik ben gaan werken als adminis
tratief medewerker, heb toen cursussen 
gevolgd richting commercie. Vanuit die 
ervaring ben ik gaan werken bij een 
bedrijf in medische instrumenten. Een 
florerend bedrijf maar na een merkwaar
dige bedrijfsovername ging daar zoveel 
fout dat ik dacht: “Dat kan ik beter”. En 
dat klopte (kan ik nu achteraf zeggen): 
stap voor stap groeide mijn bedrijf van
uit de zolderkamer door. Dat had ik van 
tevoren nooit gedacht. Dat proces heb ik 
aan Mike proberen over te brengen. 
 Het zou me niet verbazen dat hij gees
telijk aan het omschakelen is. Ik denk dat 
hij het kan, hij is een mensenmens. Hij 
moet bepalen of hij het wil en dat is een 
besluit voor je leven. Ik ga hem daarin 
niet pushen. Wat zijn keuze ook wordt,  

ik heb vertrouwen in zijn capaciteiten  
om het bedrijf te runnen. Als één van 
de kinderen het overneemt, dan wil ik 
betrokken blijven op de achtergrond.  
Verkoop aan een derde is voor mij een 
puur zakelijke transactie. Dan treedt ik 
sneller terug.

De toekomst
We zijn organisch gegroeid naar een  
middelgroot bedrijf. Als klein bedrijf ben 
je de underdog, je kunt onder de radar 
markt en klanten van grote bedrijven 
wegsnoepen. Nu zijn wij in de positie 
dat anderen dat bij ons willen. Dus je 
moet altijd alert blijven en niet denken: 
“Het gaat wel prima zo”. We ontwikkelen 
steeds nieuwe markten.

Persoonlijk
Mijn vader vindt het prachtig dat ik voor 
mijn passie ga, dat heeft hij zelf ook 
gedaan. Waarschijnlijk zal ik over 10 jaar 
aan dit bedrijf verbonden zijn, op welke 
manier dan ook. De kans die mij geboden 
wordt, is echt uniek. Mijn vader legt geen 
druk op mij voor de overname. Wij hebben  
nog tijd.

De toekomst
In één van mijn stages heb ik een strate
gisch marketingplan gemaakt voor  
Meekers Medical en dat is uitgemond in 
de webshop voor medisch schoeisel. Ik 
vind het mooi dat mijn advies ook echt 
geïmplementeerd is én goed loopt (het  
is nu 10% van de omzet).

Nu gaat  
mijn andere  
passie voor.
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Je kan groeien  
in een rol,  

welke dat ook is.
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Overdrager
Anne Mary van de Pijl (49)

Opvolger
Linda van der Bunt (22)

•  Opleiding: NIMETO.
•  Ondernemerservaring: 17 jaar
•  Motto: What you see is what  

you get.
•  Mijn held: Mijn kinderen. 

•  Opleiding: Business Management 
en Minor Bedrijfsovername en 
Franchising.

•  Motto: Je moet doen wat je leuk 
vind. 

•  Mijn held: Mijn moeder. En onder
nemers die steeds weer kansen 
zien, daar de juiste mensen op  
zetten en dan met succes de  
markt pakken. 

Ami Facility is opgericht in 2004. Ami  
Facility is gespecialiseerd in facility 
management voor kleine bedrijven  
(artsen, advocatenkantoren). De men
selijke maat is essentieel. Korte lijnen 
en persoonlijk contact. 18 vaste mede
werkers en veel oproepkrachten.

De overdracht
In 2004 ben ik gestart met Ami. Daar
voor heb ik voor een groot schoonmaak
bedrijf gewerkt als regiomanager. Daar 
telden alleen grote bedrijven. Dat was 
voor mij de aanleiding om voor mezelf te 
beginnen. We richten ons juist op kleine 
bedrijven, met een lage frequentie in de 
schoonmaak. Inmiddels zijn er ook grote 
klanten en zitten we in heel Nederland. 
We groeien gestaag en dat komt door 
het directe persoonlijke contact. Ik ben 
erin gerold, maar heb altijd mijn passie 
gevolgd. Zo wilde ik altijd een café, dat 
doe ik er nu naast. Dat is mijn hobby en 
het café loopt fantastisch. 
 Als je voor een baas werkt dan kun je 
een vrije dag nemen. Dat ga ik nu voor 
mezelf creëren. Ik heb een kleinkind, 
daar wil ik mee naar de dierentuin. We 
hebben het vaak over overdracht gehad. 
Twee jaar geleden kwam Linda naar me 
toe er zei: “Ik wil het doen”. We hebben 
afspraken gemaakt hoe we het finan
cieel regelen. Daarin houd ik rekening 

met mijn andere kinderen. In 2018 wordt 
Linda medeeigenares, ze koopt zich in 
tegen arbeidsprestatie. Linda komt na 
haar afstuderen dit jaar “voor het echie” 
in het bedrijf. Zij gaat de boekhouding 
en de acquisitie doen. Ze is bedrijfs matig 
sterk. Door haar opleiding en stages 
heeft ze een brede blik, waar ik ook weer 
van leer. Ik regel de zaken op de vloer, 
dat is mijn kracht. Je kunt op je 22ste 
niet meteen een dame van 56 jaar aan
sturen. 

Het bedrijf
We gaan eerst de automatisering aan
pakken. Slimme processen en overzichte
lijke communicatie worden belangrijker 
nu Ami groter wordt.

De overdracht
Mijn moeder was altijd hard aan het 
werk. Ze was regelmatig weg, we deden 
thuis al veel zelfstandig. Ik heb er veel 
respect voor dat ze de stap naar het 
ondernemerschap zo succesvol heeft 
gemaakt. In mijn studie heb ik me vanuit 
de praktijk breed kunnen ontwikkelen 
bij vier verschillende bedrijven. Ik wist in 
het begin helemaal niet of ik Ami Facility 
over wilde nemen. Door de stages werd 
mijn beeld duidelijker. Ik houd van dyna
miek en dat zie ik ook in de schoonmaak 
terug. Ik wilde ervaren hoe het is om met 
mijn moeder samen te werken. Dat zag 
ik in het café. We zijn een goed team. 
Dat sterkte me in mijn keuze. Het is voor 
mij een ontdekkingstocht of ik het net zo 
leuk vind als ik verwacht. In ieder geval 
hebben we een aantal goede afspraken 
gemaakt over tijdslijnen en de overname. 
Als het anders loopt dan zien we dat wel. 
Een aantal zakelijke aspecten moeten 
we nog uitwerken: het salaris, de winst
verdeling, wat gebeurt er als iemand ziek 

wordt. Ik voel geen druk. Ik heb er jaren 
over nagedacht, ik kan veel leren en het 
is een fantastische manier om te starten. 
Ik zie mijn moeder dagelijks en het gaat 
vaak over werk. Het is leuk om met haar 
te sparren.

Het bedrijf
Ik ga meteen beginnen met het digita
liseren van de boekhouding. Dan heeft 
mijn moeder haar handen meer vrij voor 
acquisitie en klantcontact. Personeel 
blijft een uitdaging en risico. Wij hebben 
besloten samen te werken met een pay
roll bedrijf. Het is belangrijk dat ons per
soneel goed opgeleid en gemotiveerd is. 
Ik wil me verdiepen hoe we dat gaan rea
liseren bij AmiFacility. Je gaat natuurlijk 
geen drie assessmentrondes doen voor 
een schoonmaker. Onze kracht zijn de 
korte en persoonlijke lijnen met klanten  
en personeel. Zaken worden meteen 
opgelost. 

Keus is 
gemaakt
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Persoonlijk
Ik heb het aangeleerd, Linda heeft er 
voor geleerd, dat is een wereld van ver
schil. Daarom moeten we als ouderen de 
nieuwe generatie hun gang laten gaan, 
zij zullen het veel beter doen. Zij zijn 
helemaal digitaal. Ik schrijf nog, dat is 
niet meer van deze tijd. Het is mijn doel 
dat het bedrijf naar Linda gaat. Het is 
geen moeten. Ik wil dat mijn kind geluk
kig is. Ze heeft er goed over nagedacht 
en ik denk dat het een succes wordt. Als 
het anders is dan handelen we daarnaar.  
Ik heb geleerd om niet wakker te liggen 
van zaken die over 5 jaar kunnen gebeu
ren. Het bedrijf draait nu op mij en als 
Linda erbij komt dan is die afhankelijk
heid minder. Als er een derde persoon 
bijkomt die dezelfde drive heeft en met 
dezelfde visie, dan vind ik dat ook goed. 
Linda en ik lijken op elkaar en dat kan 
wel eens botsen. We zijn allebei koppig, 
maar wel recht door zee. Zij moet het op 
haar manier kunnen doen en haar eigen 
fouten maken. Want ze heeft haar eigen 
kracht en persoonlijkheid.

De toekomst
De markt wordt alleen maar beter. Dat 
is zakelijk gezien voor ons interessant. 
Grote uitdaging is de marges op peil 
houden, want onze personeelskosten 
stijgen en onze klanten blijven kritisch 
op hun bedrijfskosten. De risico’s met 
personeel in deze branche is een stevige 
uitdaging. Er zijn medewerkers die niet 
komen opdagen, maar ook medewerkers 
die klanten werven. Ik wil geen rayon
managers aannemen, want dat is precies 
de reden waarom ik destijds voor mezelf 
ben begonnen. 

Mijn advies
Als Linda er aan toe is, dan neemt ze Ami 
over. Ik eindig met plezier achter de bar 
in ons café. We kunnen veel leren van de 
nieuwe generatie. Het zal de economie 
verder helpen. Laat ze levenservaring 
opdoen en geef ze de tijd. Stuur een 
beetje bij, niet te veel en laat los.

Persoonlijk
Het inspireert me dat ik wellicht ooit het 
bedrijf alleen ga draaien. Net als mijn 
moeder gedaan heeft, zij is daarin ook 
mijn voorbeeld. Ik hou ervan om hard te 
werken en ik ben ambitieus. Ik heb van 
mijn moeder geleerd dat je je passie kunt 
leven. Mensen vinden het prettig om met 
haar samen te werken, zij heeft een hoge 
gunfactor. Ze is zakelijk op een goede 
manier. We kennen alle klanten bij naam. 
We lijken hierin veel op elkaar, maar ik 
denk dat ik wat zakelijker ben. We weten 
heel goed wat we aan elkaar hebben en 
we speken zaken direct uit. Dat is juist 
een punt waar het in familieovernames 
vaak niet goed gaat. 
 Mijn persoonlijke uitdaging is om op 
leidinggevend niveau goed te worden. 
En dat mensen me daarin serieus nemen 
terwijl ik nog jong ben. We laten daarom 
het inwerken geleidelijk lopen. Ik start op 
de achtergrond en ga stap voor stap naar 
de voorgrond (bij klanten en personeel). 
Ik zal daar in het begin best fouten in 
maken. 

De toekomst
De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe 
klanten bijgekomen. Ik zou het mooi  
vinden als we het bedrijf samen kunnen 
uitbouwen. De uitdaging is zo te groeien 
dat we onze persoonlijke aanpak vast
houden. We moeten op zoek naar die 
grens.

Mijn advies
Ik ben erg trots op mijn moeder en op 
wat ze bereikt heeft. Ik heb een goed 
gevoel over onze samenwerking. We 
versterken elkaar en gaan er daardoor 
samen van het bedrijf een nog groter 
succes van maken. Dit is voor 100% mijn 
eigen keuze. Het is niet goed om je  
kinderen in het bedrijf te pushen en je 
moet het niet doen omdat je ouders dat 
willen. Denk goed na en leg afspraken 
goed vast. Je krijgt familieruzies als je 
dat niet doet.

Ik heb er jaren  
over nagedacht,  
ik kan veel leren 

en het is een 
fantastische manier 

om te starten. 
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Het begint bij de keuze  
voor het overnemerschap

De belangrijkste stap is het in gesprek 
gaan met de zittende ondernemer, 
vaak de baas of je ouders. Die laten hun 
potentiële opvolgers vaak de ruimte, 
maar willen wel dat het initiatief vanuit 
de jongere generatie komt. Want onder
nemen is niet een onderdeel van je leven, 
het ís je leven. 

De andere kant aan deze keuze is het los
laten van het ondernemerschap door de 
overdrager. Iedereen vindt dat loslaten  
essentieel is. Iedereen weet dat dit een 
proces is en iedereen vindt dat zaken 
goed op papier gezet moeten worden. 
Dat wil nog niet zeggen dat het dan ook 
gebeurt. Het voelt wezensvreemd om je 
opvolging formeel te regelen, als je nog 
midden in je bedrijf staat en eindver
antwoordelijk bent: “Dat komt wel” of 
“Eerst de opleiding afmaken”, zijn veel 
gehoorde uitvluchten. 

Veel overdragers houden de optie open 
dat het bedrijf naar een derde partij 
gaat. Dan is het een zakelijke deal, waar
na zij zich relatief snel uit het bedrijf 
terugtrekken. Dat is bij de overdracht 
aan je kind niet het geval. Dan willen de 
overdragers graag nog actief in of bij het 
bedrijf betrokken blijven. Overdragers 
zijn niet de personen die op hun handen 
willen zitten. Het is dus belangrijk om na 
de overname een nieuwe rol te vinden 
voor de overdrager en daar naartoe te 
werken. Pas dan kun je loslaten. Doe je 
dat niet dan komt er gedonder of haakt 
de overnemer af.

Opleiding versnelt de keuze

Het opvallendste verschil tussen de  
generaties is dat de jonge generatie plan
matiger kijkt naar de potentie en markt
kansen van het bedrijf. Het initiatief voor 
vernieuwing en verandering komt van 
hen, hierin ondersteunt door hun oplei
ding. Gerichte cursussen over overname, 
opvolging en franchising onderbouwen 
hun beslissing. En afstuderen binnen 
het eigen bedrijf met een strategisch 
overnameplan helpt eveneens. Het ver
snelt het proces. In het keuzeproces voor 
ondernemerschap fungeert de opleiding 
als katalysator. 

Door stages in verschillende bedrijven 
wordt inspiratie opgedaan en er ontstaat 
een beter beeld van wat er voor nodig is 
om een bedrijf te runnen. Je kunt zelfs 
je stage combineren met de eerste stap 
in de overname. En ja, dan wil je daarna 
geen baan in loondienst meer. De zaken 
die in de stages opgepikt worden, worden 
vaak meteen toegepast in het bedrijf. Er 
volgt dan waardering en het zelfvertrou
wen van de overnemers neemt toe.

Best of both worlds

Jarenlange ondernemerservaring kan 
met nieuw elan worden gecombineerd. 
Dat kan tot hele mooie dingen leiden. 
Er worden vooral veel processen geopti
maliseerd, gedigitaliseerd. Een serieuze 
strategische oriëntatie leidt tot nieuwe 
marktinzichten, innovatie en groei. Dat 
wordt in het bedrijf toegejuicht, de hui
dige ondernemers missen regelmatig 
die durf of de kwaliteiten. Het besef dat 
zaken niet meer gedaan worden op de 
achterkant van een sigarendoos is er 
overduidelijk. Soms leidt het tot spannin
gen. Als je net je bedrijf met conservatief 
beleid succesvol door de crisis hebt gela
veerd dan is het even wennen als je zoon 
na een gedegen marktanalyse met ambi
tieuze innovatieplannen komt. Alle jonge 
ondernemers hebben gemeenschappelijk 
dat ze het verschil willen maken, zaken 
willen verbeteren. Ze popelen om zaken 
anders aan te pakken, zien nieuwe kan
sen en markten. En daarin zijn ze even 
eigenwijs en gedreven als hun ouders.  
Zij zijn zich er wel van bewust dat zij zich 
eerst moeten bewijzen. Je krijgt het niet 
cadeau.

Er zijn meerdere wegen naar Rome

Het geven van verantwoordlijkheden 
wordt vaak gedoseerd aangepakt. Eerst 
meedraaien, het vak leren en dan stap 
voor stap meer verantwoordlijkheden 
krijgen. Maar het kan altijd anders. Er 
zijn veel shortcuts en tempoversnellingen 
op de “gebruikelijke” route naar de eind
verantwoordelijkheid voor een bedrijf. 
Ondernemen is een levensstijl, geen 
gewoon werk. Zaken gaan veel sneller 
dan enkele decennia geleden. Toen moest 
je minstens 40 jaar zijn om een bedrijf 
over te nemen. De beste leerschool is zelf 
de nieuwe ideeën in te voeren, blijvend  
te vernieuwen, de markt nauwlettend  
te volgen. 

Inzichten vanuit de interviews
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Kies in vrijheid,  
maar wees wel eerlijk

Druk is een slechte raadgever. De keuze 
voor het overnemerschap moet groeien 
en rijpen. Neem én geef daar de tijd voor. 
Wees wel eerlijk tegen de overdragende 
partij als je er niets voor voelt. Dit geldt 
ook voor de overdragende partij richting 
de mogelijke opvolger(s). Voor over
nemers is het belangrijk stil te staan bij 
de mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Zit de passie er diep van binnen of voelt 
het meer als een verplichting? Krijg je de  
ruimte om te vernieuwen en kun je jouw 
ideeën verwezenlijken? En is de over
drager in staat om een stap opzij te doen?  
Dat zijn belangrijke afwegingen om wel 
of niet in te stappen als overnemer. Of 
juist om te kiezen voor het starten van 
een eigen bedrijf. Of voor beiden ….

Onderschat jezelf niet en  
maak gebruik van anderen

Onderschat jezelf nooit en vraag hulp 
bij die zaken waar je niet goed in bent. 
Gebruik stages of ondernemersnetwerken  
om rond te kijken in de keuken van andere  
bedrijven. Wees niet terughoudend om 
je op beslissende momenten te laten 
bijstaan door professionele adviseurs. 
Zij brengen afstand, zodat er een goede 
balans is tussen emotie en zakelijkheid.

Maak een plan en  
leg zaken vast

Het overnameproces duurt jaren. Het 
kan natuurlijk ook veel sneller. Hoe dan 
ook, zet de afspraken goed op papier. 
Dat zijn financiële afspraken, maar ook 
afspraken over de bedrijfswaarde en het 
worden van vennoot of (meerderheids)
aandeelhouder. Maar harde afspraken 
over het moment van de formele over
dracht en de belangrijkste stappen op 
weg daar naartoe. Zeker niet onbelang
rijk daarbij is: Wat zijn de rollen na de 
overdracht? Veel overdragers lopen daar 
graag omheen. Hoeveel kwaliteiten de 
overnemer ook heeft, de sleutel ligt  
uiteindelijk bij de overdrager. In een 
familiebedrijf kunnen er meer betrokke
nen zijn, zoals de kinderen die niet actief 
in het bedrijf zijn. Betrek hen actief in 
het proces.

Strak op je doel,  
flexibel er naartoe

Stel duidelijke doelen rond de overname 
en werk daar samen flexibel naar toe. 
Houd focus op je doel. Denk continue  
in verschillende scenario’s en pas deze 
aan als de situatie verandert of zich een 
nieuwe kans voordoet. Benoem ook de 
optie dat de overdracht uiteindelijk niet 
doorgaat. Dat geeft emotionele ruimte 
en zo kan er tijdig naar een andere  
oplossing worden gezocht. 

A. Bedrijf

Opvolger
• Naam:
• Opleiding:
• Ondernemerservaring:
• Motto:
• Mijn held:

Overdrager
• Naam:
• Opleiding:
• Ondernemerservaring:
• Motto:
• Mijn held:

Bedrijf
• Naam:
• Aantal medewerkers:
• Over het bedrijf:

B. Vragen voor overdrager

De overdracht
• Hoe loopt het opvolgingsproces?
•  Waarom heb je uiteindelijk 

gekozen voor … (de opvolger/
het bedrijf)

•  Wat was het belangrijkste 
moment voor jou in dit proces?

•  Wat was de belangrijkste hobbel 
voor jou?

Het bedrijf
•  Hoe kijk jij naar het bedrijf  

(naar de kracht, de zwakte, …)
•  Waar zitten de belangrijkste  

verschillen en overeenkomsten 
met … qua visie en aanpak.

•  Hoe ga je hiermee om?

Persoonlijk
•  Welke invloed heeft de over

dracht op jou persoonlijk gehad?
•  Hoe vind je het om los te laten, 

op te pakken?
•  Waar ben je trots op?
•  Als je het opnieuw zou doen,  

wat zou je anders doen?

De toekomst
•  Wat zijn de belangrijkste uitda

gingen in de (nabije) toekomst?
•  Hoe zie je je jouw rol daarin?

Mijn advies
•  Wat zou je tegen (opvolger)  

… willen zeggen?
•  Welk adviezen heb je voor  

iedereen die een bedrijf wil  
over dragen of overnemen?

C. Vragen voor opvolg(st)er

De overdracht
•  Hoe loopt het opvolgingsproces?
•  Waarom heb je uiteindelijk 

gekozen voor … (de opvolger/
het bedrijf)

•  Wat was het belangrijkste 
moment voor jou in dit proces?

•  Wat was de belangrijkste hobbel 
voor jou?

Het bedrijf
•  Hoe kijk jij naar het bedrijf  

(naar de kracht, de zwakte, …)
•  Waar zitten de belangrijkste  

verschillen en overeenkomsten 
met … qua visie en aanpak.

•  Hoe ga je hiermee om?

Persoonlijk
•  Welke invloed heeft de over

dracht op jou persoonlijk gehad?
•  Hoe vind je het op te pakken?
•  Waar ben je trots op?
•  Als je het opnieuw zou doen,  

wat zou je anders doen?

De toekomst
•  Wat zijn de belangrijkste uitda

gingen in de (nabije) toekomst?
•  Hoe zie je je jouw rol daarin?

Mijn advies 
•  Wat zou je tegen (overdrager)  

… willen zeggen?
•  Welk adviezen heb je voor  

iedereen die een bedrijf wil  
overdragen of overnemen?



In dit boekje zijn verhalen van over-
nemers en overdragers opgetekend. 
Recht toe, recht aan, zoals veel 
ondernemers zich graag presenteren. 
De verschillende perspectieven geven 
een inkijkje in de complexiteit van het 
overdrachtsproces. In dit boekje laat 
de nieuwe generatie overnemers zich 
zien als aanpakkers, die groei willen 
realiseren en die in korte tijd bedrijven 
naar de nieuwe wereld brengen. 

Eén ding is duidelijk in alle verhalen. 
Vaak is de jonge generatie goed in 
staat om als opvolger te functioneren. 
Tot verrassing van de zittende genera-
tie ondernemers. De tijd om te kunnen 
rijpen als persoon en zo in het onder-
nemerschap en de eindverantwoording 
te groeien wordt hun gegeven.

De nieuwe generatie overnemers 
wordt niet onderschat in hun kwali-
teiten. “Hij/zij doet het vaak beter 
dan ik” of “Ik steek er veel van op”, 
wordt vaak gezegd door overdragers. 
Speciale programma’s en het afstu-
deren op bedrijfsopvolging lijken 
bedrijfsoverdrachten binnen families 
in een stroomversnelling te brengen.

Alle ondernemers uit de interviews 
danken wij voor hun eerlijkheid, 
gevatheid en wijsheid. Wij wensen 
de overnemers en de overdragers een 
voorspoedige reis!

De nieuwe generatie overnemers  laat zich  zien!


