
Bedrijfsovernames zijn erg ‘in’. Voor veel
ondernemers zal op korte termijn het
moment komen om met pensioen te gaan en
het bedrijf vaarwel te zeggen. De bedrijfsover-
dracht is het moeilijkste probleem waar de
ondernemer in zijn actieve leven mee te
maken kan krijgen. Het is een emotioneel
gevoelig en zakelijk ingewikkeld proces. Denk
bijvoorbeeld aan alle fiscale, juridische en
financiële aspecten die erbij komen kijken. In
dit proces van bedrijfsoverdracht is de
bedrijfswaardering een belangrijk onderdeel.

We kennen ze wel: de veelvuldige toegepaste
vuistregels voor de waardering van bedrijven
in het midden- en kleinbedrijf. Een rende-
mentspercentage of een bepaalde factor
maal de gemiddelde winst of zelfs omzet,
bijvoorbeeld in de accountancy waar de
waarde wordt gesteld op 80 tot 120 procent
van de omzet. Ook zijn er MKB-onderne-
mers die kijken naar de koers-winstverhou-

dingen van beursgenoteerde ondernemin-
gen en die diezelfde factor op hun eigen
onderneming loslaten. En soms bepaalt een
ondernemer de waarde op basis van gevoel
of emotie, zonder enige onderbouwing.
Hierdoor ontstaan bij een bedrijfsoverdracht
tussen koper en verkoper grote en uiteraard
onoverbrugbare waarderingsverschillen, het-
geen het verkoopproces zal frustreren. Of er
wordt te weinig voor het bedrijf ontvangen
omdat de kracht van het bedrijf onvoldoende
tot uitdrukking is gebracht. Dit had voorko-
men kunnen worden als niet alleen de cijfers
in de waardering zouden zijn betrokken.

SWOT-ANALYSE

De waarde van de onderneming is geen op
zichzelf staand geheel. Er zijn geen objectieve
maatstaven op basis waarvan u zelf de waarde
van de onderneming tot op de komma kunt
bepalen. Natuurlijk is er een aantal bedrijfs-
economische methoden die u een flink eind
op weg kunnen helpen, maar ze zullen nooit
objectief uitsluitsel geven omtrent de waarde
van het bedrijf.Waarde is immers een subjec-
tief begrip dat wordt bepaald door individue-
le inschattingen. En die inschattingen zijn per
bedrijf verschillend.
Het is van belang dat de te verkopen onder-
neming volledig wordt geanalyseerd.Wat zijn
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TIPS VOOR HET 
OPTIMALISEREN VAN 

DE WAARDE

Binnen nu en vijf jaar zijn
90.000 MKB-ondernemers

van plan van hun al dan
niet welverdiende rust te

gaan genieten. In het
gevoelige en ingewikkelde

proces van
bedrijfsoverdracht is de

waardering van de zaak een
belangrijk aspect. Het

verkoopklaar maken van
een onderneming vraagt

tijd, dus is het zaak tijdig te
beginnen met het

optimaliseren van de
waarde. Dit artikel biedt

een handreiking voor
waardemanagement.

Door Henri Brom FB, senior adviseur overname

en opvolging bij MKB Adviseurs te Delft

F U S I E  E N  O V E R N A M E

BEDRIJFSWAARDERING IS MEER DAN CIJFERS ALLEEN

Emotie
beïnvloedt de
prijsvorming
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de sterke en zwakke punten van de onderne-
ming? En zijn er op het moment van verkoop
en in de directe toekomst kansen en bedrei-
gingen aanwezig? De vestigingsplaats, toe-
passing van een bepaalde technologie of het
klantenbestand kunnen voor een koper meer
waard zijn dan ze voor een verkoper zijn,
maar ook het omgekeerde kan het geval zijn.
Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar binnen
de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert?
Op welke wijze speelt het management in op
deze ontwikkelingen? Deze vragen moeten
eerst worden beantwoord. Een hulpmiddel
om het bedrijf nader te onderzoeken is de
zogenoemde SWOT-analyse (strenghts, weak-
nesses, opportunities en threats) ofwel breng
de sterke en zwakke punten, de kansen en de
bedreigingen in kaart. Deze SWOT-methode
kijkt onder andere naar:
– kernactiviteiten;
– personele en functionele organisatiestruc-

tuur;
– financiële en fiscale positie van de onder-

neming;
– brancheontwikkelingen en de positie van

de onderneming daarin;

– marktpositie en toekomstperspectief;
– concurrentiepositie;
– arbeidsmarkt;
– vestigingslocatie;
– productontwikkeling;
– automatisering en e-commerce.

Het belangrijkste van de SWOT-analyse is
dus dat de ondernemer die zijn zwakke pun-
ten kent, deze moet trachten te verbeteren,
dan wel in de verkooponderhandelingen
moet aangeven dat er zwakke punten zijn.
Stel bijvoorbeeld dat de kleinschaligheid de
onderneming kwetsbaar maakt en dat er
sprake is van een behoorlijke persoonlijke
goodwill (kennis en kunde hangen hier sterk
aan de capaciteiten van de ondernemer).
Dan kan hierop door de ondernemer wor-
den ingespeeld door de wijze van overdracht
meer geleidelijk te laten plaatsvinden.Van de
sterke punten moet uiteraard zo veel moge-
lijk profijt worden getrokken of wellicht kun-
nen ze nog worden versterkt.
Kansen en bedreigingen hebben in belang-
rijke mate een extern karakter. Denk daarbij
aan het huidige economisch klimaat, dat

uiteraard zijn invloed heeft op de prijsvor-
ming. Een belangrijk vraag die hierbij kan
worden gesteld, is op welke wijze de onder-
neming inspeelt op kansen en bedreigingen.
De interne en externe factoren drukken een
belangrijke stempel op de waarde van de
onderneming. De strategie van de onderne-
ming in al deze facetten is van doorslagge-
vende betekenis.

KOPERSTYPE

De analyse van de onderneming kan ook als
vertrekpunt dienen voor het inschatten van
het koperstype, want ook het type koper is
van invloed op de uiteindelijke prijs. Omdat
de koper met de onderneming verder zal
gaan, is het logisch dat de waardering aan de
koper wordt gekoppeld. Doorgaans kan daar-
bij een volgend schema worden gehanteerd:

Strategische koper hoge prijs

MBI-kandidaat

MBO-kandidaat

Financiële koper

Familie lage prijs 
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De vestigingsplaats kan voor een

koper van veel grotere waarde 

zijn dan de verkoper zich in eerste

instantie realiseert. Het is van

belang dat de te verkopen

onderneming volledig wordt

geanalyseerd, met al haar sterke 

en zwakke punten.

→



MBI staat voor management buy in, overname
door een manager van buiten het bedrijf, die
zich inkoopt. Met MBO wordt management
buy out bedoeld, een manager die al in de
onderneming werkt, neemt het bedrijf over.

Indien sprake is van een strategische koper,
moet de verkoper bij het verkoopklaar maken
van zijn onderneming trachten te kwantifice-
ren wat de synergievoordelen zijn voor de
potentiële koper. Lukt het om dit helder te
kwantificeren, dan kan dit in de vraagprijs
worden meegenomen. Lukt dit niet, dan kan
ook worden overwogen de koper te verzoe-
ken een bod uit te brengen. Het is niet
ondenkbaar dat dit bod hoger ligt dan de
waarde van de onderneming bij zelfstandige
voortzetting. De verkoper dient er echter te
allen tijde op beducht te zijn dat een strategi-
sche koper in eerste instantie niet meer zal
bieden dan de waarde op basis van zelfstan-
dige voortzetting. De koper zal namelijk stel-
len dat hij de strategische waarde zelf creëert.
De wijze van voorbereiding en de onderhan-
delingsstrategie zullen uiteindelijk beslissend
zijn in de te realiseren prijs.

WAARDEMANAGEMENT 

Het mag duidelijk zijn dat de berekende
waarde niet gelijk is aan de prijs van de
onderneming. De uiteindelijke overnameprijs
is een subjectieve waarde die in het proces
van onderhandelingen tussen de partijen tot
stand komt. De emotie bij bedrijfsoverdrach-

ten in het MKB beïnvloedt in sterke mate de
prijsvorming. Het is dan ook raadzaam vol-
doende tijd te nemen en zich goed op een
dergelijke overdracht voor te bereiden.
In het kader van de waarde van de onderne-
ming dient de ondernemer zich voortdurend
af te vragen wat hij met zijn strategie beoogt.
Elke beslissing kan waarde toevoegen, maar
ook waarde vernietigen.Wie op termijn een zo
optimaal mogelijke prijs wil realiseren, moet
weten welke factoren deze prijs beïnvloeden.
Het managementinformatiesysteem moet zo
worden opgezet dat kan worden gestuurd op
deze factoren. Het begrip ‘waardemanage-
ment’ zal derhalve aan de taak van de manager
moeten worden toegevoegd.

Het sturen op waarde draagt bij
aan het bereiken van optimale
resultaten, maar is ook een
instrument bij het verkoopklaar
maken van de onderneming.

De uitkomsten van de SWOT-analyse en de
wijze waarop de manager hiermee omgaat,
beïnvloeden dus in belangrijke mate de

waarde. Het waardedenken heeft de grootste
kans van slagen indien de organisatie vol-
doet aan de volgende voorwaarden:
– sterke gerichtheid op het werken met toe-

komstige scenario’s (strategische plan-
vorming);

– goed managementinformatiesysteem om
resultaten nauwkeurig en op tijd te analy-
seren;

– voldoende kwaliteit van het management;
– flexibiliteit en aanpassingsvermogen van

de organisatie.

OPTIMALISEREN VAN DE

WAARDE

Een onderneming dient aantrekkelijk te zijn

voor potentiële kopers. Binnen het familiebe-

drijf zijn de resultaten vaak fiscaal gedreven en

ze laten niet altijd zien wat de potentie is van

het bedrijf. Dit is een van de redenen om tijdig

te beginnen met het verkoopklaar maken van

de onderneming en te sturen op waarde. Denk

daarbij aan:

– verkoop van niet-bedrijfsgebonden activa;

– de werkelijke resultaten weergeven;

– het tijdig afstoten c.q. saneren van verlies-

gevende activiteiten;

– het normaliseren van het salaris van de

directeur;

– de financieringsstructuur op orde brengen,

bijvoorbeeld door het aantrekken van

vreemd vermogen ter vervanging van eigen

vermogen;

– contracten screenen en zo nodig hierover

onderhandelen om een optimaal resultaat

dan wel een verlenging tegen gunstiger

voorwaarden te realiseren;

– de personele organisatie kritisch beoorde-

len en na zorgvuldig handelen eventuele

maatregelen nemen;

– claims (milieu, juridisch, fiscaal enzovoort)

op tijd afhandelen.

In vele gevallen worden de balans en de resul-
taten genormaliseerd. Incidentele baten en
lasten worden zo veel mogelijk geëlimineerd.
In de verkooppraktijk levert dit de nodige dis-
cussie op, die uiteraard kan worden vermeden
door de cijfers al vroegtijdig te optimaliseren.
Natuurlijk moet niet worden vergeten dat de
koper een grondig onderzoek zal laten instel-
len naar de verkregen informatie. Hij zal niet
schromen de onderneming binnenstebuiten
te keren, teneinde een juist beeld van het ren-
dement en het vermogen te verkrijgen. (Zie
ook het artikel over een extended due dili-
gence-onderzoek in het aprilnummer van
Tijdschrift Administratie, red.)
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Een betrouwbaar
en objectief

strategisch plan
vormt de basis

voor de
waardebepaling

In de reeks Controlling in de Praktijk staat

in nummer 14 Bedrijfsverkoop, kroniek van

een overname de verkoop van een familie-

onderneming centraal. Het is een praktijk-

beschrijving, ‘zo uit het leven gegrepen’,

in de vorm van een dagboek van de admi-

nistrateur van het verkopende bedrijf. 

Kluwer, ISBN 90 267 2187 0. Bestellen kan

via www.tijdschriftadministratie.nl/shop.

In de Kluwer FinanceBase 

(www. kluwerfinancieelmana-

gement.nl) treft u onder meer

het artikel Waarderingsrapport aan (uit

Financieel Zakboek). Een abonnement op

deze FinanceBase kost 240 euro per jaar.

SAMENVATTING

Waardering is meer dan een becijfering op de achterkant van een sigarendoos. Alvorens één of

meerdere van de bedrijfseconomische waarderingsmethoden op een goede manier kunnen worden

toegepast, is het noodzakelijk een grondige analyse van de te waarderen onderneming te maken.

Het in kaart brengen van kwalitatieve factoren die van invloed kunnen zijn op de waardering is

van groot belang! En denk eraan: een positieve beïnvloeding van deze factoren vraagt tijd. Het

begrip ‘waardemanagement’ krijgt pas inhoud, wanneer met deze elementen rekening wordt

gehouden.


