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‘‘Private equity’ is
geen vies begrip meer’
Ook in het bollenvak nemen steeds
vaker investeerders van buiten de sector
bedrijven over. Dit wordt wel ‘private
equity’ genoemd. Zo kocht Synergia
Capital Partners in mei 2020 een belang
in gladiolenveredelaar For Ever. Frank de
Hek van Oaklins, dat is gespecialiseerd
in fusies en overnames, adviseert
ondernemers om de mogelijkheid
van overname serieus te overwegen
en niet automatisch uit te gaan van
bedrijfsopvolging.

Frank de Hek
PARNTER OAKLINS
Na zijn studie economie en fiscaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kwam Frank de Hek in dienst bij Oaklins, dat is gespecialiseerd in fusies
en overnames. Hij begon als analist en werd vijf jaar geleden partner. De Hek
ontwikkelde zich tot specialist horticulture. Wat hem hierin aanspreekt, is het
directe contact met ondernemers die een grote betrokkenheid hebben bij hun
bedrijf. De Hek verwacht dat er de komende jaren nog veel fusies en overnames
in de sector gaan plaatsvinden.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat valt je op als je naar het aantal fusies en overnames in
de sierteeltsector kijkt?

ren. Daarbij zijn er nogal wat bedrijven die worstelen met
bedrijfsopvolging. Dat biedt mogelijkheden.”

“Dan zie je dat dit de afgelopen jaren hard toeneemt. In
2012 waren het er nog veertien, in 2021 was dat gestegen
naar 101. De clustering van bedrijven in de sierteelt is duidelijk aan het groeien.”

Waarom is het voor bollenkwekers interessant om in zee te
gaan met een investeerder?

Vanwaar de interesse vanuit de hoek van private equity
voor de sierteeltsector?
“Daar zijn verschillende aanleidingen voor. Zo heeft het
deels te maken met ‘goed voorbeeld doet volgen’. Enige
jaren geleden nam H2 Equity Partners veredelingsbedrijf
Agribio over. Het ging op dat moment niet heel goed met dat
bedrijf, H2 heeft dat weten om te draaien en er een succes
van gemaakt. Investeerders tonen op dit moment veel interesse voor kassenbouwbedrijven en gerelateerde zaken. Als
zo’n aankoop succes heeft, veroorzaakt dat een sneeuwbaleffect en volgen er meer fusies en overnames. Investeerders
kijken naar elkaar.”

De aandacht verschuift nu ook naar de teelt. Is die markt
net zo interessant voor private equity-bedrijven?
“Het is wel een ander segment van de markt. Het vraagt
vaak een grotere investering om meerwaarde te kunnen
creëren. Tegelijkertijd is het een nogal versnipperde markt,
waardoor er juist kansen liggen om meerwaarde te creë-

“Als door fusie en overnames een grotere partij in de kwekerij ontstaat, biedt dat bijvoorbeeld schaalvoordelen op het
gebied van inkoop en neemt tegelijkertijd je verkoopkracht
toe. Je hebt een breder pakket te bieden, voor een langere
periode in het jaar. Meer kapitaal in het bedrijf betekent ook
meer ruimte voor specialisten, bijvoorbeeld op het gebied
van marketing, digitalisering, personeelszaken, mechanisatie, enzovoort. Het kan er ook toe leiden dat je schakels in
de keten kunt overslaan, waardoor de lijnen korter worden
en het rendement toeneemt. Daar komt bij: als grotere partij
met een breder aanbod ben je interessanter voor retailketens, die de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden.
Bovendien is je onderhandelingspositie steviger.”

Welke opties heb je zoal, als je een punt wilt zetten achter
je onderneming?
“De meest bekende optie is die van bedrijfsopvolging binnen
het gezin of de familie. Je kunt er ook aan denken om je bedrijf te verkopen aan de buurman of een andere agrarische
collega, maar die moet daar maar net de (financiële) ruimte
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buitenaf aantrekken. Dat moet klikken, en de vraag is ook
of jij dan uiteindelijk genoeg afstand kunt nemen. Andere
opties zijn dat je het bedrijf verkoopt aan een nieuw management, aan een strateeg of aan een investeerder. Waar je
voor kiest, hangt erg af van je eigen voorkeuren. Hoe sta je
er zelf in?”

Wat voor soort investeerders zijn er zoal?
“Er is een groep investeerders die echt wil investeren in
het bedrijf. Zij houden het management tegen het licht,
bieden ondersteuning, denken strategisch mee, en verkopen
meestal na zo’n vier tot zeven jaar weer. Daarnaast zijn er de
sectorspecialisten die zich focussen op een bepaalde sector.
Victus Participaties, dat geld investeert van ondernemers
die hun geld hebben verdiend in de food en agri sector, is
daar zo’n voorbeeld van. Mensen uit de sector investeren in
bedrijven in de sector. Het voordeel daarvan is dat zij strategisch kunnen meedenken, over een interessant netwerk
beschikken en het overgenomen bedrijf daarmee verder
kunnen helpen. Ook dit type investeerder verkoopt na vier
tot zeven jaar weer. De familiefondsen vormen een aparte categorie. Denk bijvoorbeeld aan de familie Fentener Van Vlissingen, die via NPM Capital investeert in Kubo. Zij kunnen
tot in lengte van dagen aandeelhouder blijven. Investeringsmaatschappij Nimbus, dat Royal van Zanten heeft overgenomen, is weer een andere categorie. Zij zijn een ‘hands-on’
partij, brengen een sterk team naar binnen om het bedrijf
goed op de rit te zetten en focussen op de uitbouw van de
onderneming, vaak voor een langere termijn.”

Bij private equity bestaat vaak het beeld van ‘leegtrekkers’
die, zodra er niks meer te verdienen valt aan een bedrijf, de
stekker eruit trekken en de onderneming berooid achterlaten. Wat klopt daarvan?
“Dat is een achterhaald beeld, die werkwijze kom je nog
maar heel zelden tegen. Het is wel goed je te realiseren dat
je met private equity meestal een ander slag mensen in huis
haalt, dat erg is gefocust op continuïteit, groei en meerwaarde creëren. Natuurlijk is geld belangrijk, en voordat je
ergens ‘ja’ tegen zegt, moet er op allerlei vlakken grondig
onderzoek plaatsvinden, maar daar gaat het niet alleen om.
Je moet ook een klik met elkaar hebben, het eens zijn over
wat het doel is. In het overnameproces rond ForEver gladiolen hebben wij geadviseerd om eerst een lijst met potentiële
kandidaten te maken en vervolgens met de meest interessante partijen een kop koffie te gaan drinken. Maak kennis,
tast elkaar af, voel wat er past bij jouw bedrijf. Als ondernemer kun je zo’n stap maar één keer zetten, dus zorgvuldigheid is hierin belangrijk. Je zit immers wel een aantal jaren
aan elkaar vast. Uiteindelijk is het ook mensenwerk.”

Wat komt er zoal kijken bij zo’n overnameproces?
“Denk niet dat een verkoop zo geregeld is. Veel bedrijven
zijn er niet klaar voor en dan moet er het nodige gebeuren
om de onderneming verkoopklaar te maken om een verkoopproces met succes af te ronden, tegen de best mogelijke voorwaarden. De financiële boekhouding moet strak
staan, bedrijfsprocessen moeten op orde zijn, fiscaal moeten
dingen goed geregeld zijn, mogelijk moet er management
worden gekozen voor na de transactie, er moeten nog zaken
in de samenwerking worden geformaliseerd, et cetera. Dat
kan wel tot twee jaar duren. Dat betekent dat je de verkoop
8

‘Het is wel goed je te
realiseren dat je met
private equity meestal
een ander slag mensen
in huis haalt’
of overname op tijd in gang moet zetten. Daarna begint dan
het echte werk. Een verkoopproces bestaat uit vele stappen,
waarbij je een informatieboekje maakt over de onderneming waarin je alle aspecten in kaart brengt, een lijst van
kopers samenstelt, partijen benadert, biedingen ontvangt en
beoordeelt, er boekenonderzoek plaatsvindt, er wordt onderhandeld met veelal meerdere partijen… Het is een soort
trechter waarin uiteindelijk één partij overblijft, waarmee je
in zee gaat. Dat echte verkoopproces kan wel acht maanden
duren, of zelfs iets langer, net hoe het loopt. Verder vragen
kopers ook vaak dat het management enige tijd aanblijft na
de transactie. Alles bij elkaar is het een complex en tijdrovend proces. Belangrijk is dan ook dat je dat gestructureerd
aanpakt en je professioneel laat adviseren.”

Kies je altijd voor de hoogste bieder?
“Niet per sé. Als je met de hoogste bieder geen klik voelt,
gaat dat hem toch niet worden.”

En dan: hoe vertel ik het mijn leveranciers?
“Ik merk dat ondernemers daar vaak erg tegenop zien. Als je
die boodschap echter goed timet en zorgvuldig formuleert,
is er echter niks om je zorgen over te maken. Toeleveranciers en afnemers zijn vaak blij dat jij op tijd bent begonnen
om de continuïteit van je onderneming veilig te stellen,
zodat ze kunnen blijven rekenen op jouw dienstverlening.
Daar liggen eerder kansen dan bedreigingen.”
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