
Antea Relatiemagazine
Zeventiende jaargang, nummer 3, december 2015

Succesvolle 
Antea-exits
PAG 6 - 8

Enquête
Digitalisering 
MKB nog in 
kinderschoenen
PAG 9 - 11

Internationaal 
Zakendoen
Tradinco en haar 
joint-venture in India
PAG 16 – 17

‘MBI-er moet voelen 
dat-ie ondernemer is’
LEES MEER OP PAGINA 4 - 5

Ellen Jansen 
(ABN AMRO)



Voorwoord
PAGINA 3

Overnamefinanciers
PAGINA 4-5

Succesvolle Antea-exits
PAGINA 6-8

Onderzoek digitalisering MKB
PAGINA 9-11

De persoon achter de 
Informal Investor

PAGINA 12-13

Het belang van management
PAGINA 14-15

Internationaal zakendoen
PAGINA 16-17

Column
PAGINA 18 -  19

INHOUD

2 3

VOORWOORD

PARTNER 
INBUSINESS
Antea kan terugkijken op een succesvol 2015. De opzet 
van een nieuw fonds. Twee succesvolle exits. Een mooie 
nieuwe participatie en groei bij de meeste deelnemingen. 
De crisis ligt definitief achter ons en er is volop activiteit 
in de overnamemarkt. Ondernemers zijn weer positief en 
kijken naar investeringen, groei, overname en de baby-
boomers naar opvolging. De daling van de werkloosheid in 
Nederland is vooral te danken aan MKB-ondernemers die 
willen groeien en daarvoor mensen aannemen. Het MKB 
is en blijft de motor van de Nederlandse economie.

Het jaar 2015 was ook het jaar van nieuwe gezichten bij 
Antea, een nieuwe website en een nieuw relatiemagazine, 
InBusiness. De reacties op het eerste nummer van 
InBusiness van onze relaties waren bijzonder positief. Wij 
hopen deze lijn met dit tweede nummer voort te zetten. 
Ook in dit nummer weer aandacht voor deelnemingen, 
participanten en ontwikkelingen in de markt. 

Vooruitblikkend op 2016 ben ik bijzonder positief gestemd. 
De pijplijn aan projecten is goed gevuld en ik ben ervan 
overtuigd, dat het komend jaar een recordjaar in over-
names in het MKB zal worden. De babyboomers vinden 
de tijd rijp om het stokje over te dragen. Antea is een ge-
schikte partij voor DGA’s die hun bedrijf willen verkopen 
en kan met haar netwerk van potentiële Buy-In Managers 
een oplossing bieden voor het opvolgingsvraagstuk in het 
MKB. Antea is de ideale partner in business. 

De Kerstdagen staan voor de deur. Een ideale tijd voor 
reflectie. Mocht u de stap naar verkoop van uw bedrijf nog 
niet hebben gezet, dan zult u wellicht deze alsnog zetten 
als u met uw naasten onder de Kerstboom zit en  
uw partner vraagt: Wanneer ga je nu eens stoppen? 

Ik wens u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 
2016.

Robert De Boeck
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De loketten
zijn weer open
Na de terughoudendheid voor 
overnamefinanciering tijdens 
de crisis zijn banken nu weer 
volop geïnteresseerd om over-
names te financieren, zeker 
als er een private equity-
investeerder bij betrokken is. 
“Zij zorgen voor verbetering en 
versnelling van de waarde en 
de onderneming en dat is goed 
voor de BV Nederland.”

De huidige situatie op de overnamemarkt 
wordt als een verkopersmarkt gezien. 
“Een verkoper heeft de kopers voor het 
uitkiezen. Er is veel geld beschikbaar en 
we zien steeds meer partijen als koper 
optreden. Steeds meer Informal Investors 
en Family Offices richten zich op koop 
van niet-beursgenoteerde bedrijven. Ie-
dereen zoekt rendement gezien de lage 
rente”, aldus Jan-Pieter Adriaanse, Direc-
tor Acquistion Finance Grootbedrijf van 
de Rabobank. Behalve veel private equi-
ty-fondsen zijn ook veel ondernemingen 
op overnamepad. Marc Borghans, regio-
directeur Acquisition Finance en Structu-
red Lening bij ING: “We zien veel strate-
gische overnames. Veel bedrijven willen 
groeien via overnames.”

De stand van de overnamemarkt brengt 
met zich mee, dat waarderingen oplopen. 
Ellen Jansen, Specialist Bedrijfsoverna-
mes bij ABN AMRO: “Er is veel geld be-
schikbaar. Er zijn meer kopers dan aan-
trekkelijke verkoopkandidaten. Dit leidt 
tot een opwaartse druk op de prijzen.” De 

andere bankiers zien deze trend ook, al 
valt het bij kleinere transacties wel mee. 
“De meeste transacties in het midden-
segment vinden plaats tegen EBITDA-
multiples van 4 tot 6”, aldus Marc Borg-
hans. Jan-Pieter Adriaanse onderschrijft 
dit: “Bij de kleinere transacties zegeviert 
het gezonde boerenverstand. Transacties 
met een waardering hoger dan 5 à 6 keer 
EBITDA kom ik nauwelijks tegen. Bij be-
drijven met een EBITDA groter dan € 10 
miljoen ligt dat anders. Daar zie je soms 
multiples boven de 10.” “Ik heb de indruk 
dat er meer overnametransacties plaats-
vinden omdat DGA’s zich neerleggen bij 
de nieuwe realiteit over waarderingen. 
Toen de crisis net was uitgebroken zag 
je dat veel babyboomers met verkoop-
plannen vasthielden aan vraagprijzen 
van voor de crisis. Nu lijkt het erop dat 
verkopers en kopers elkaar steeds vaker 
vinden”, aldus Ellen Jansen.

MBI
Marc Borghans ziet veel DGA’s die een 
andere reden hebben om niet te verko-
pen. “Veel ondernemers hebben emotio-
neel moeite om te stoppen. Ik zie veel 
ondernemers ouder dan 70 die te lang 
blijven zitten. Zij worden ingehaald door 
jongere ondernemers die wel de Nieuwe 
Economie kunnen omarmen. Met veel 
van die bedrijven gaat het steeds minder 
en wordt verkoop steeds moeilijker. Zij 
worden minder aantrekkelijk en de prijs 
gaat omlaag.”

Als oplossing voor het opvolgingsvraag-
stuk in het MKB is de Management Buy-
In (MBI) een mogelijke optie. De vraag 
aan de bankiers is of zij bereid zijn dit 

soort transacties te financieren. Jan-
Pieter Adriaanse: “Bij kleinere onderne-
mingen zijn we hier terughoudend in. 
Het bedrijf is sterk afhankelijk van de 
vaak dominante inbreng van de DGA en 
de vraag is wat de onderneming waard is 
zonder die DGA.” Ellen Jansen geeft aan 
dat dit bij ABN AMRO niet anders is. “Ie-
mand die vanuit loondienst ondernemer 
wil worden en met een beperkte eigen 
inbreng een MBI wil doen is bijna niet te 
financieren. Als het tegenvalt is er geen 
vangnet meer voor de onderneming en 
de bank. Dat ligt anders bij MBI’s waar 
ook een private equity-fonds bij betrok-
ken is. Los van het financiële vangnet 
dat er dan is, zorgt de investeerder voor 
een toegevoegde waarde. Zij kunnen als 
klankbord voor de MBI-er optreden, bren-
gen ervaring mee en hebben een strenge 
selectie van de MBI-er gedaan. Sommige 
investeerders doen zelfs een assessment 
van het management en dat juichen wij 
als bank toe.” Marc Borghans ziet nog een 
ander voordeel: “Soms blijkt een MBI-er 
niet te passen bij de onderneming en een 
verkeerde keuze te zijn. Hier kunnen wij 
als bank niets aan doen. Het is niet de 
rol van de bank om actief in te grijpen 
in het management. Als een investeerder 
betrokken is dan zullen zij die conclusie 
trekken en die rol op zich nemen.” Ge-
zien het afbreukrisico geeft hij de voor-
keur aan financiering van Management 
Buy-Outs. “MBO’s zijn heel goed finan-
cierbaar. Daar heeft het management in 
tegenstelling tot MBI’s een track record 
bij diezelfde onderneming en dat track 
record kun je als bank beoordelen.”
Alle bankiers zijn eensgezind in hun eis, 
dat de MBI-er een forse eigen inbreng 

moet meebrengen. Adriaanse: “Bij klei-
nere transacties zie ik veel managers 
die niets aan middelen kunnen inbren-
gen, anders dan hun inzet. Alleen bloed, 
zweet en tranen is niet genoeg. Het gaat 
om the skin in the game. Als ik nat ga, dan 
jij ook. We verlangen dan ook een stevige 
eigen inbreng, soms in combinatie met 
een persoonlijke borg.” “De MBI-er moet 
laten zien, dat-ie risico loopt. Hij moet 
voelen dat-ie ondernemer is”, aldus Ellen 
Jansen.

Private Equity
De bankiers doen graag zaken met Priva-
te Equity. “Mijn ervaringen zijn meer dan 
positief. Ze brengen niet alleen kapitaal 
in, maar ook kennis. Ze kunnen zorgen 
voor een verbetering en versnelling van 
de waarde en de onderneming en dat is 

goed voor de BV Nederland. De sprink-
hanen-verwijten deel ik niet. Ik vind dat 
stereotiepe beeld zoals wel eens wordt ge-
schetst zelfs beledigend voor de sector”, 
aldus Rabo-bankier Adriaanse. 

Een trend is een grotere rol voor de ver-
koper in de financiering. “Bij kleinere 
transacties is een achtergestelde lening 
bijna standaard geworden”, volgens Marc 
Borghans. Jan-Pieter Adriaanse: “Het 
aandeel achtergestelde lening als percen-
tage van de koopprijs wordt steeds groter. 
Eerst lag dat op minder dan 10 %. Nu 
schuift dat soms op naar 20 tot 25 % van 
de koopprijs.” 

De overnamefinanciers zien positieve 
vooruitzichten. In de crisis hadden ban-
ken onvoldoende liquiditeit om aan alle 

vraag te voldoen. Dat is niet meer het ge-
val. Borghans: “De tijd dat de banken zelf 
te weinig funding hadden is voorbij. Er 
is volop geld beschikbaar.” De crisis lijkt 
te hebben bijgedragen aan een grotere 
klantvriendelijkheid bij de banken. Adri-
aanse: “Snelheid is bij overnamefinancie-
ring cruciaal. Als de informatie compleet 
is kunnen we binnen 3 tot 4 weken een 
transactie afronden.” Ook ING en ABN 
AMRO geven aan binnen deze tijdslijn 
te kunnen handelen. Behalve snelheid 
wordt het de ondernemer ook makkelij-
ker gemaakt. ING-bankier Borghans:  “In 
het middensegment, in het MKB, zoeken 
we steeds meer naar eenvoud. Goed voor-
beeld is het aantal convenanten (ratio’s 
waaraan de ondernemer moet voldoen 
gedurende de looptijd van de lening) dat 
we hanteren. Daar waar dat eerst 3 of 4 
ratio’s waren zijn dat er nu vaak nog maar 
1 of 2. Dat pragmatisme sluit aan op de 
mentaliteit in het MKB.” ■

F I  N A N C I  E R I  N G

Ellen Jansen van ABN AMRO

‘Onze ervaringen met private equity 
zijn meer dan positief’
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De MBO als exit 

E X I T S

Peter van Dobben de Bruyn van Arbo Support

‘Antea 
laat ons 
veel ruimte 
om te 
ondernemen’

Antea verkocht de afgelopen periode 
twee van haar deelnemingen: Amster-
dam Capital Trading en Arbo Sup-
port. Op deze investeringen, die beide 
via een Management Buy-Out werden 
verkocht, is door Antea een goed ren-
dement behaald.

Amsterdam Capital Trading Group is een sales- en 
tradinghuis op het gebied van environmental pro-
ducts als bijvoorbeeld CO2-emissierechten en groen-
certficaten. ACT heeft vestigingen in Amsterdam en 
San Francisco. Antea was aandeelhouder sinds ok-
tober 2011. Na bijna 4 jaar heeft Antea haar belang 
van 31,7% verkocht aan de mede-aandeelhouders/
oprichters Jaap Janssen en Bram Bastiaansen. 
Beide partijen blikken tevreden terug op de samen-
werking. Jaap Janssen: “Wij hebben in 2011 Antea 
bewust aan boord gehaald als sparringpartner voor 
de beoogde uitbouw van ons bedrijf. Die toegevoeg-
de waarde is gebleken. We hebben uit het netwerk 
van Antea commissarissen gevonden die ons door 
hun ruime ervaring in ondernemen echt hebben 
kunnen helpen bij de groei van ACT en de kansen 
en bedreigingen die daarmee samengaan.”
Bram Bastiaansen: “We kijken heel positief terug 
op de participatie door Antea. Ze bieden aan de ene 
kant toegevoegde waarde, maar zonder op onze stoel 
te gaan zitten. Antea laat ons veel ruimte om te on-
dernemen.”
De oprichters hebben het initiatief genomen om 
weer 100%-eigenaar te worden. “We zijn nog veel te 
jong om tot verkoop over te gaan en hebben nog vol-
op ambities om het bedrijf verder uit te bouwen. De 
opening van de vestiging in San Francisco is hier 
een goed voorbeeld van”, aldus Jaap Janssen. 
Pieter Wilde, Partner bij Antea, licht de verkoop 
toe: “ACT heeft een hele mooie ontwikkeling door-
gemaakt sinds onze toetreding in 2011, vooral dank-
zij Jaap en Bram. Zij hebben het uitstekend gedaan. 
Toen zij ons benaderden om ons belang terug te 
kopen zijn we hierover gaan praten en kwamen 
hier snel uit. We hebben een mooie rit gemaakt en 
kunnen met een rendement van 26% per jaar onze 
participanten een goed resultaat bieden. Je kunt 

wel blijven zitten gezien de gunstige groeivooruit-
zichten, maar je verkoopt nooit op het hoogtepunt. 
Je kan alleen maar verkopen als de koper ook nog 
groei in het vooruitzicht heeft. We wensen Jaap en 
Bram het allerbeste en ik ben ervan overtuigd, dat 
we nog veel gaan horen van deze succesvolle on-
dernemers. We zijn er trots op dat we een beschei-
den bijdrage hebben kunnen leveren aan dit mooie 
MKB-bedrijf.” 

Arbo Support
De tweede verkoop betrof het 55 %-belang in Arbo 
Support Group B.V. in Hoogvliet dat eveneens via 
een Management Buy-Out werd verkocht aan het 
management en aan hands-on investeerder ACE 
Partners.
Arbo Support, adviseurs voor veilig werken, richt 
zich op het verbeteren van de arbeidsveiligheid 
in de industriële sector. Arbo Support heeft een 
jarenlange ervaring in diverse bedrijfstakken als 
(petro)chemie, energie, bouw, voedingsmiddelen 
en farmacie. Arbo Support heeft vestigingen in 
Hoogvliet, Zwolle en Maastricht en is met 60 vei-
ligheidskundigen in dienst de grootste aanbieder 
in Nederland op dit gebied.
Beide partijen zijn verheugd met de Management 
Buy-Out. Peter van Dobben de Bruyn,  directeur 
van Arbo Support: “Bij de toetreding van Antea in 
2012 hebben we er bewust voor gekozen om het  
management ook aandeelhouder van de onderne-
ming te maken. Dit is immers een mensenvak dus 
binding van onze key-mensen is erg belangrijk. 
Het is mooi om te zien dat deze mensen nu een 
volgende stap zetten en via een Management Buy-
Out hun belang verder uitbreiden. Ik draag het 
stokje dan ook met het volste vertrouwen over aan 
mijn mannen en aan ACE.”

“Toen we toetraden in Arbo Support in 2012 
had Peter van Dobben aangegeven nog 3 jaar 
het management te willen blijven voeren. Eer-
der dit jaar gaf Peter aan zich aan deze termijn 
te willen houden en zich eind 2015 te willen 
terugtrekken uit het dagelijks management. 
Gezien deze management-wisseling vonden 
wij het een logisch moment om een verkoop 
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te onderzoeken. We hebben met 
diverse gegadigden gesproken. 

Uiteindelijk was de Management Buy-
Out optie de beste uitkomst”, aldus Pieter 
Wilde. Voor Antea is dit de tweede exit in 
korte tijd. Dat roept de vraag op wat hier 
de motieven voor zijn. Is Antea met uit-
verkoop bezig? 

Klimaat
Robert De Boeck, Managing Partner van 
Antea: “Wij vinden het een goed exitkli-
maat. Ondernemers hebben weer meer 
vertrouwen en banken zijn weer bereid 
overnames te financieren. In een derge-
lijk klimaat liggen Management Buy-Outs 
voor de hand en staan we ervoor open een 
deel van de portefeuille te verkopen als 
daar goede rendementen te behalen zijn. 
Indien we bij een exit goede rendementen 
kunnen realiseren, is een verkoop zeker 
een optie die we serieus overwegen, ook 
indien we in sommige bedrijven nog maar 
relatief kort aandeelhouder zijn. Op ACT 
hebben we een rendement van 26 % per 
jaar (IRR) behaald; op de investering in 
Arbo Support zelfs ruim 32 %. Dat zijn ren-
dementen waar we onze participanten blij 
mee maken.”

Peter van Dobben de Bruyn heeft een 
duidelijke verklaring voor het succes van 
de participatie in Arbo Support. “Sinds 
ik in het bedrijf in 2007 via een Manage-
ment Buy-In kocht hebben we een con-
sistente lijn gevolgd. We hebben onze 
core-business arbeidsveiligheid centraal 
gesteld en verder uitgebouwd. We hebben 
heel veel nee gezegd. Nee tegen overna-
mes van andersoortige adviesbureaus en 
nee tegen nieuwe producten. Overigens 
is ons vak mensenbusiness. Zonder het 
management-team en sterke mensen in 
het veld was dit niet gelukt.”
De verkoop van een deelbelang in 2012 
aan Antea was voor Van Dobben een logi-
sche stap naar een totale exit. “In het jar-
gon van private equity wordt dit niet voor 
niets pre-exit genoemd. In 2011 wilde ik 
vanuit het oogpunt van risicospreiding 
een deel verkopen en toen heb ik het ma-
nagement een deel van mijn aandelen 
aangeboden, maar die waren daar toen 
nog niet klaar voor. Vervolgens zijn we in 
een vergevorderd stadium geweest met 
een strategische partij die 100 % wilde 
overnemen, maar dat paste qua cultuur 
niet. Als alternatief kwam toen Antea op 
de proppen. Groot voordeel van Antea  

vond ik, dat zij mij veel vrijheid van han-
delen geven. De toetreding van Antea 
betekende zo min mogelijk verandering 
voor het bedrijf en ik vond het zelf wel 
een zekere mate van comfort geven. Met 
Antea aan boord was er in ieder geval een 
partij die zich de continuïteit van het be-
drijf aantrekt, voor het geval ik tegen een 
boom aan zou rijden.”
De MBO ziet hij als een logische vervolg-
stap. “We zijn inmiddels weer 3 jaar ver-
der en het management is ook weer wij-
zer geworden. Daar waar ze zich drie jaar 
geleden nog niet rijp vonden voor een 
MBO zijn ze dat nu wel. Zonder de aan-
wezigheid van Antea was er nu geen MBO 
geweest, daar ben ik van overtuigd.” ■

E X I T S

‘Dit zijn rendementen waar we onze 
participanten blij mee maken’

Jaap Janssen en Bram Bastiaansen van ACT

EXITS ANTEA 
Verkoop 31,7 %-belang in Amsterdam 
Capital Trading 
participatie sinds oktober 2011 
rendement Antea: 26 % per jaar (IRR)

Verkoop 55 %-belang in Arbo Support 
participatie sinds juli 2012 
rendement Antea: 32,4 % per jaar (IRR)

S U R V E Y

Hoe digitaal 
bent u eigenlijk?

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit 
een onderzoek dat consultant OkDelta, in 
samenwerking met Antea, uitvoerde naar 
de stand van digitalisering bij MKB-bedrij-
ven in Nederland onder de titel “Hoe digi-
taal bent u eigenlijk?”.

Robert De Boeck legt uit waarom Antea 
aan OkDelta heeft gevraagd dit onder-
zoek uit te voeren. “Wij zijn altijd op zoek 
naar kansen voor het MKB. Voor een in-
vesteerder is het prettig om verborgen po-
tentieel te zien. We komen in onze prak-
tijk veel MKB-ondernemers tegen die de 
mogelijkheden van E-commerce onbenut 
laten. Vaak is de website niet meer dan 
een digitale folder in plaats van een web-
shop waar de omzet mee kan worden ver-
groot.”

Herman Koning, partner van OkDelta: 
“De ervaringen van Antea komen overeen 
met de resultaten uit ons onderzoek on-
der 150 MKB-bedrijven. De digitalisering 
in het MKB staat nog in de kinderschoe-
nen. Die bedrijven die al een behoorlijke 
stap gezet hebben, hebben dat vooral in 
de back-office gedaan. De digitaliserings-
inspanningen die men uitvoert, richten 

zich vrijwel uitsluitend op het verbeteren 
van de efficiency en het verlagen van de 
kosten. Het benutten van ICT voor het 
verbeteren van de commerciële positie 
vindt nog zeer beperkt plaats.” 

Een goed voorbeeld van een onderne-
mer die de potentie van E-commerce wel 
volop benut is Viktor Mirovic, direct be-
trokken bij diverse bedrijven als iBood.
com, Justforfriends en KeenCorporation. 
Hij was één van de sprekers op de Round 
Table-bijeenkomst die Antea en OkDelta 
op 24 november jl. bij Antea op kantoor 
organiseerden en waar de ondernemers 
die hebben meegewerkt aan het onder-
zoek voor waren uitgenodigd.

Voor Mirovic is het begrip digitalisering 
heel simpel. “Ik versta hieronder de 
transformatie van zakendoen op basis 
van inspiratie naar zakendoen op basis 
van informatie. Dus met het hoofd in 
plaats van puur op buikgevoel. Hierdoor 
kun je als ondernemer inschattingsfou-
ten voorkomen. Vooral in markten die 
snel veranderen als retail en bankieren 
gaat het tegenwoordig mis als je puur op 
je intuïtie onderneemt.” Bij zijn bedrijven 

ziet hij twee grote voordelen van digita-
lisering. “Kernwoorden zijn schaalbaar-
heid en snelheid. Bij de webshop iBood.
com zijn we bijvoorbeeld ooit begonnen 
met consumentenelektronica gericht op 
de Nederlandse markt. Inmiddels zijn we 
actief in 7 landen en in nieuwe segmen-
ten als home & living en health & beauty. 
Door gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de technologie ons biedt is het 
aansluiten van een nieuw land een fluitje 
van een cent.” Als ander voordeel ziet hij 
de inzage in de klantbehoefte: “Wij ma-
ken regelmatig gebruik van kunstmatige 
intelligentie-experts. Zij ontwikkelen ge-
detailleerde klantprofielen die zeer waar-
devol zijn. Big Data is ook een beetje Big 
Deal. Voor bedrijven als Google en Ebay 
is dergelijke informatie hun bestaans-
recht.” 
Mirovic waarschuwt echter ook voor een 
Big Data-hype. “Het is vaak oude wijn in 
nieuwe zakken. Uitgeverijen bijvoorbeeld 
die vroeger hun abonnees in een kaarten-
bak bijhielden zaten toen al op een schat 
aan informatie. Nu wordt dat al snel Big 
Data genoemd, terwijl dit vroeger 
gewoon databasemarketing werd 
genoemd.”    

De digitalisering in het MKB staat nog in de kinderschoenen. 
Het gebruik is vooral doorgevoerd in de back-office. Op het 
gebied van commercie valt er nog veel te winnen: er is nog veel 
onbenut E-commerce potentieel. Het MKB worstelt met de vraag 
hoe dit potentieel te benutten. 
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Ook Jasper Verbunt, directeur/
eigenaar van internetbureau 

Redkiwi, heeft met zijn bedrijf een for-
se omzetgroei bereikt dankzij de door-
gevoerde digitalisering. Zijn bedrijf is 
meerdere jaren op rij  uitgeroepen tot het 
snelst groeiende internetbureau van Ne-
derland. “Vooral de ontwikkeling van een 
eigen Intranet heeft ons veel gebracht. 
Zowel klanten als medewerkers krijgen 
hierdoor inzage in het verloop van een 
project. Een klant kan zien wat we voor 
hem doen. Deze klantenportal biedt een 
concurrentievoordeel ten opzichte van 
concurrenten die dit niet hebben.” Ver-
bunt herkent zich in de uitkomsten van 
de survey: “Vooral op het gebied van E-
commerce zien we nog heel kansen voor 
het MKB. We kijken samen met onze klan-
ten hoe we die kansen kunnen benutten. 
Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, dan ge-
nereert onze website twee leads per dag. 
Wat is er mooier dan zo’n hot prospect die 
zelf het initiatief neemt? Een eenvoudi-
ger manier van verkopen bestaat niet: Let 
your website work for you. Veel bedrijven 
benutten hun website nog onvoldoende 
als generator van leads.” Tegelijkertijd 
waarschuwt hij voor de valkuilen. “Veel 

bedrijven denken dat medewerkers van-
zelf nieuwe tools gaan gebruiken zodra 
deze er zijn. Dat is een misvatting. Digi-
talisering is een ondersteuning, maar de 
mensen zijn bepalend. Zonder opleiden 
is het gedoemd te mislukken.”

De ervaringen van Mirovic en Verbunt 
geven aan, dat met de juiste hulp bedrij-
ven enorme stappen kunnen zetten met 
gebruik van informatietechnologie. Uit 
de survey blijkt, dat veel bedrijven echter 
worstelen met de hoe-vraag.  

Kees Groeneveld, partner van OkDelta: 
“Het grootste knelpunt in de uitvoering 
van succesvolle digitaliseringsprojecten 
is de aanwezigheid van voldoende ma-
nagementkwaliteit en specialistische 
kennis. Invulling hiervan wordt de ko-
mende jaren de grootste uitdaging voor 

het MKB. Er breken mooie tijden aan 
voor consultants met ervaring op het ge-
bied van E-commerce.”

Het laatste woord is aan Robert De Boeck. 
“De survey en de gesprekken met onder-
nemers tijdens de Round Table-bijeen-
komsten die we organiseren laten zien, 
dat er nog veel groei in het MKB mogelijk 
is met digitalisering. Als het MKB de po-
tentie die er nog ligt op het gebied van 
E-commerce weet te benutten dan liggen 
er gouden tijden in het verschiet. In ons 
netwerk van Informal Investors hebben 
we een aantal ondernemers die hun spo-
ren op dit gebied hebben verdiend. Waar 
mogelijk kunnen we hun expertise inzet-
ten voor onze portefeuille-bedrijven om 
hen te helpen die potentie te benutten. 
Niet voor niets zeggen we bij Antea: With 
a little help from my friends.” ■

De belangrijkste conclusies zijn:
• het MKB ziet absoluut de noodzaak 

van digitalisering om blijvend te kun-
nen concurreren. Meer dan 70 % van 
de bedrijven geeft dit aan;

• het MKB wil het rendement verbe-
teren door versneld en effectiever te 
investeren in informatietechnologie.  
70 % van de bedrijven uit de survey 
zegt hier de komende jaren daadwer-
kelijk in te willen investeren;

• in Operations en vooral Commercie 
moet de doorbraak nog volgen. In 
deze processen is  nauwelijks 30 % 
van de mogelijkheden die men kent, 
ook daadwerkelijk benut;

• meer dan 65 % van de bedrijven heeft 
een onvoldoende eenduidige strategie 
voor digitalisering. De inspanningen 
richten zich vrijwel uitsluitend op het 
verbeteren van de efficiency en het 
verlagen van de kosten. Het benutten 
van de technologische mogelijkheden 
voor het verbeteren van de commer-
ciële positie, vindt nog zeer beperkt 
plaats: in minder dan 30 % van de on-
dervraagde bedrijven is dat het geval;

• belangrijkste knelpunt vormt het te-
kort aan management en specialisti-
sche kennis. Meer dan 70 % van de 
bedrijven heeft deze resources niet in 
huis.

UITKOMSTEN SURVEY

OkDelta heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mate van digitalisering onder 150 
bedrijven tussen 25 en 750 werknemers met gezamenlijk ruim 20.000 werknemers en 
meer dan € 6 miljard omzet. 

Hoe digitaal 
bent u eigenlijk?

‘E-commerce biedt nog volop kansen 
voor het MKB’
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De Man 
van Stahl

D E  P E R S O O N  A C H T E R  D E  I N F O R M A L  I N V E S T O R

Huub van Beijeren

“Het enige 
 dat je bij een 
 consultant 
 zeker weet is 
 dat-ie je een 
 factuur stuurt.”

Als zoon van een melkboer uit Den Haag is Van Beijeren 
niet slecht terecht gekomen. Hij geeft nu vanuit Waalwijk 
leiding aan een bedrijf met wereldwijd 1.800 mensen, 11 
fabrieken en een totale omzet van ruim € 600 miljoen.
“Mijn vader had een winkel en een melkwijk. Al van jongs 
af aan heb ik geleerd wat hard werken is. Toen ik vier jaar 
oud was kreeg ik een driewieler, zoals ieder kind. Maar bij 
mij moest er van mijn vader een aanhangertje aan. Dat 
was handig voor de kratten.”
 
Je hebt meer dan 10 jaar in Engeland gewerkt. Hoe ben je 
daar terecht gekomen?
“Na Cargill en Gamma Holding stapte ik in 1996 over naar 
een Engels bedrijf, dat latexschuim maakte voor de bed-
denindustrie. Dat heb ik internationaal uitgebouwd, waar-
na ik in 2001 lid van de Raad van Bestuur werd van de 
Engelse moedermaatschappij British Vita. In 2005 werd 
dat bedrijf gekocht door een Amerikaans private equity-
fonds Texas Pacific.”

Je hebt ruime ervaring in Engelse ondernemingen. Hoe 
verklaar je het succes van Nederlands-Britse samenwer-
kingen als bijvoorbeeld Shell en Unilever?
“Nederlanders en Engelsen delen de doelgerichtheid, het 
streven om te succesvol te zijn. Een Engels gezegde luidt: 
there’s nothing wrong with being number one. Proberen de 
beste te zijn. Dat hebben Nederlanders ook. Qua cultuur 
liggen we dicht bij elkaar. Engelsen zijn echte vechtjas-
sen. Niet voor niets hebben ze in alle grote oorlogen in de 
geschiedenis meegedaan.” 

Hoe was je eerste kennismaking met Private Equity?
“Bij de overname van British Vita door Texas Pacific min-
der leuk, want ze gooiden het hele management er uit. Ze 
zetten een heel nieuw management-team neer: allemaal 
McKinsey-consultants. Die wisten het allemaal zo goed, 
maar hadden nog nooit zelf aan het roer gestaan. Uitein-
delijk is het slecht afgelopen met het bedrijf. Ik heb het 
niet zo op strategie-consultants. Die vertellen je meestal 
wat je zelf ook al weet. Als je als CEO een consultant no-
dig hebt dan kun je het blijkbaar zelf niet. Het enige dat 
je bij een consultant zeker weet is, dat-ie je een factuur 
stuurt.”  

En toen?
Na 7 maanden werd ik COO bij DS Smith, een papiercon-
cern met 39 fabrieken in Engeland. Een hele mooie job. 
Ik was alleen nooit thuis. Toen ik werd benaderd om CEO 
te worden van Stahl, een bedrijf met een hoofdkantoor in 
Nederland, stond ik daar voor open. Ik zou m’n 5 kinderen 
dan weer eens zien en bovendien kon ik ook mee-partici-
peren. Dat sprak me aan. Ik zit nu 8 jaar bij Stahl en voel 
me hier als een vis in het water.”

Kun je vertellen wat Stahl doet?
“Stahl produceert met name chemicaliën die worden toe-
gepast in de leerindustrie. Onze chemicaliën maken het 
mogelijk om een koeiehuid te bewerken tot een eindpro-
duct voor bijvoorbeeld auto’s, schoenen, tassen en kle-
ding. Voor diezelfde sectoren leveren we ook toepassingen 
(performance coatings) voor andere materialen dan leer. 
Meerderheidsaandeelhouder is het Franse private equity-
fonds Wendel. Mijn ervaringen met hen zijn super positief. 
Het is goed als ondernemers hun positieve ervaringen met 
Private Equity laten horen als tegengeluid voor sommige 
politici.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die je hebt doorge-
voerd sinds je aantreden?
“Toen ik kwam heb ik binnen een jaar het hele manage-
ment-team vervangen. Er heerste hier een cultuur van zelf-
genoegzaamheid. De cultuur aan de top straalt af op het hele 
bedrijf. Verder hebben we bewust gekozen voor specialise-
ren en innoveren. Zo hebben we 600 technici in dienst die 
we onze “golden hands” noemen. Zij zijn 80 % van hun tijd 
op bezoek bij de klant om hen te helpen hun eindproduct 
steeds verder te verbeteren. Verder hebben we bijna 100 
man in onze laboratoria in R & D werken. We zouden een 
veel goedkopere organisatie kunnen creëren, maar dan heb 
je in mijn ogen geen bestaansrecht. Als je geen toegevoegde 
waarde hebt dan kun je je alleen op prijs onderscheiden en 
dat is de slechtste positie die je kunt hebben. Tenslotte gaan 
we steeds dichter op de eindklant zitten. We willen dat au-
tomerken als Daimler, BMW en Audi, maar ook luxemerken 
als Gucci, Hermès en Louis Vutton hun toeleveranciers sti-
muleren dat ze Stahl-technologie gaan gebruiken. Dat ge-
beurt steeds meer. Mijn klus hier zit er nog niet op.” ■

Er zijn Nederlanders die een succesvolle carrière opbouwen in het buitenland. 
Maar gelukkig keren ze soms terug om Nederlandse bedrijven uit te bouwen. Antea-
participant Huub van Beijeren, CEO van Stahl, wereldwijd marktleider in de productie 
van chemicaliën die worden gebruikt in de leerindustrie, is hier een goed voorbeeld 
van. Een kennismaking met een selfmade man.
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Het geheim 
van de smid

M A N A G E M E N T 

Willem Dokkum en Ron Jansen van Ebbinge

 

Bij participeren in bedrijven 
zijn 3 dingen belangrijk:  
management, management 
en management. Een private 
equity-investeerder is eigenlijk 
een headhunter met een zak 
met geld. De vraag is hoe je 
een goede management-selectie 
moet doen. Hoe vind je de juiste 
man of vrouw? “Een schaap 
met 5 poten bestaat niet.” 

In het type bedrijven waarin Antea actief 
is, het midden- en kleinbedrijf, speelt het 
dilemma ondernemer versus manager 
een rol. Zoekt de investeerder een onder-
nemer aan het roer of veel meer een ma-
nager? Ron Jansen, Managing Partner van 
Ebbinge: “In bijna alle gevallen zoek je 
als private equity-fonds een ondernemer, 
die de drie Z’s in zich heeft: Zelfstartend 
(hij moet geen motivator nodig hebben. 
Een ondernemer staat ’s ochtends op om 
de wereld te veroveren), Zelfvertrouwen 
(een mespuntje narcisme is niet ver-
keerd) en tot slot Zelfkritiek (een onder-
nemer is nooit tevreden met het succes 
van vandaag, maar wil altijd een stap ver-
der gaan).” Voor Hetty Moll, directeur van 
Compagnon is er geen keuze. “Je zoekt 
altijd een ondernemer. Je kunt niet vol-
staan met een manager. Het leiden van 
een bedrijf is geen baan; het is een le-
vensdoel.” Zij schetst een duidelijk beeld 

van het verschil tussen een ondernemer 
en een manager. “Een ondernemer ligt ’s 
nachts wakker. Hij stelt het bedrijfsbelang 
voor het eigen belang, de lange termijn 
boven de korte termijn en geeft nooit op.” 
Willem Dokkum, partner van Ebbinge, 
ziet nog specifieke eisen voor onderne-
mers die samenwerken met Private Equi-
ty: “Dat moeten aan de ene kant onafhan-
kelijke denkers zijn met een rechte rug. 
Maar tegelijkertijd moeten ze transparant 
zijn, zich kwetsbaar durven opstellen en 
fouten durven maken en toegeven. Dat 
wordt nogal eens verward met softies.”

Assessment
Dat klinkt allemaal logisch, maar waar 
beoordeel je een kandidaat op? Hoe kun 
je toekomstig presteren het beste beoor-
delen? Alle geïnterviewde HR-specialis-
ten onderschrijven het belang van een 
assessment. “Van alle psychologische in-
strumenten heeft de assessment de hoog-
ste voorspellende waarde met een score 
van 76 %”, aldus Hans van Gils, voorzitter 
van de directieraad van BDO Consultants. 
Hetty Moll benadrukt het belang van een 
goede instructie van de opdrachtgever 
aan het bureau dat de assessment moet 
uitvoeren. “Ik zie nogal eens dat puur op 
de functie wordt getest en geen rekening 
wordt gehouden met de omgeving. Het 
is zaak dat de specifieke vereisten en de 
context van de omgeving vooraf duidelijk 
bekend zijn bij het bureau. Zoek je ie-

mand voor een functie in een goedlopend 
bedrijf of komen er slechte tijden aan?” 
Hans van Gils waarschuwt voor testen 
die teveel op IQ gericht zijn. “Succesvolle 
ondernemers hebben niet zozeer intellec-
tuele capaciteiten, maar vooral drive en 
doorzettingsvermogen. Veel belangrijker 
dan iemands IQ vind ik de karaktereigen-
schappen. Hoe vasthoudend ben je? Weet 
je om te gaan met tegenslag?” 

Uitstervend ras
Vooral bij Management Buy-Ins waarbij 
een manager van buiten de leiding van de 
onderneming overneemt van een afscheid 
nemende DGA is een goede management-
selectie cruciaal. Een belangrijke vraag bij 
de selectie van Buy-In Managers is of de 
juiste kandidaat over branchekennis moet 
beschikken. Hetty Moll: “In veel gevallen 
is het juist een voordeel als  iemand uit een 
andere branche komt. Soms word je een 
beetje brancheblind.” Ron Jansen: “Het is 
een kwestie van keuze door de opdracht-
gever. Als je de hoogste upside zoekt, dan 
kies je een kandidaat die niet uit de indus-
trie komt. Ga je voor het laagste risico, dan 
ga je juist voor iemand uit de bedrijfstak.” 
“Ik zie in het MKB juist een revival van de 
branchekennis. Eerst zag ik alleen maar 
algemeen directeuren met Bedrijfskunde 
of een MBA. Nu zie ik een schreeuw naar 
vak- en branchekennis”, zegt BDO-partner 
Van Gils, die het einde van de manager 
ziet. “Niemand zit meer te wachten op ma-

nagers, maar op mensen die enthousiast 
bezig zijn met hun vak en anderen enthou-
siasmeren door dat vak. De Manager is een 
uitstervend ras.” Hetty Moll juicht deze 
ontwikkeling toe. “De laag eronder krijgt 
op die manier veel meer ruimte om zich 
te ontwikkelen. Van die mensen wordt een 
grotere zelfverantwoordelijkheid gevraagd. 
De tussenlaag die je vertelt wat je moet 
doen is eruit gesneden.”

Opvolging
Van Gils adviseert juist om de opvolger 
voor een DGA vooral buiten het eigen 
bedrijf te zoeken en ziet de Management 
Buy-In als een geschikte oplossing voor 
het opvolgingsprobleem van veel MKB-
ondernemers. “In het MKB komen Ma-
nagement Buy-Outs weinig voor. Je hebt 
vaak met een dominante DGA te maken 
en een zwak tweede echelon. Een tweede 
man is vaak niet voor niets een tweede 
man. Zo iemand eerste man maken werkt 
meestal niet. Onder een grote eik groeien 
weinig jonge planten. Die laat weinig licht 
door. Iemand van buiten halen als opvol-
ger is dan de enige oplossing.” 
Allen adviseren om bij een MBI de over-
drachtsperiode tussen de verkopende 
DGA en de MBI-er/opvolger zo kort mo-

gelijk te houden. Willem Dokkum: “Elke 
termijn die je afspreekt moet je delen 
door drie. Een DGA haakt in de praktijk 
veel eerder af of heeft zich onmogelijk 
gemaakt. De MBI-er is vaak veel eerder 
ingewerkt dan-ie vooraf denkt. Als je drie 
jaar nodig hebt voor de overdracht heb 
je de verkeerde opvolger gekozen.” Hans 
van Gils: “De DGA loopt zijn opvolger al-
leen maar voor de voeten en probeert, 
soms bewust, te bewijzen dat-ie de beste 
is. Hij moet er zo snel mogelijk uit. De 
MBI-er moet de kans krijgen om het be-
drijf naar zijn eigen hand te zetten. De 
ex-eigenaar moet je geen contacten meer 
laten hebben met klanten, leveranciers 
en medewerkers. Zeg hem: we bellen je 
wel als we je nodig hebben.” “Daarom 
zijn earn-out regelingen bij overnames 
niet aan te raden”, zo vult Ron Jansen 
hem aan.

Een veelgemaakte fout is volgens de ex-
perts het zoeken naar een schaap met 
vijf poten. “Ik wandel veel, maar heb nog 
nooit een schaap met vijf poten gezien”, 
zegt Hans van Gils. “Je moet zoeken naar 
management-teams.” Hetty Moll ziet de 
ondernemer als startpunt bij de samen-
stelling van een team. “Dat is degene met 

de meest bijzondere kwaliteiten. Vervol-
gens kun je om hem of haar heen aan-
vullende kwaliteiten zoeken. Daarom is 
een assessment ook zo belangrijk. Daar 
haal je de zwakke punten en blinde vlek-
ken van de ondernemer uit en die kun 
je opvangen door mensen om je heen te 
verzamelen.” Willem Dokkum: “Ook bij 
Ebbinge geloven we in teamleiderschap 
in plaats van éénmansleiderschap. Ieder 
mens heeft behoefte aan een maatje die 
je bevestiging geeft en aan een criticaster 
die je scherp houdt. Die mensen moet je 
in je team om je heen verzamelen. Als 
je bedrijf daarvoor te klein is moet je dit 
zoeken in een Raad van Advies of Raad 
van Commissarissen.” Moll onderschrijft 
dit vanuit haar eigen ervaringen: “Ik vind 
het zeker nuttig als ondernemers zich la-
ten bijstaan door een andere, meer erva-
ren ondernemer. In onze RvC hebben we 
bijvoorbeeld een oude rot uit het vak die 
ons goed een spiegel kan voorhouden.” 
BDO-partner Hans van Gils adviseert in 
geval van management-teams om geen 
drie kopieën van de CEO te zoeken. “In-
vesteer als bedrijf bij de samenstelling 
van een team in diversiteit. Een fruit-
mand met alleen maar Grannies is ook 
maar zo groen.” ■

‘Een mespuntje narcisme is niet verkeerd’
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Internationaal
Zakendoen
Veel bedrijven in het MKB 
willen internationaal groeien. 
Het klinkt zo simpel, maar 
mislukkingen liggen op de 
loer. We vroegen Richard 
Derksen van Antea-deelne-
ming Tradinco hoe hij dat 
aanpakt.

“In Nederland is Tradinco marktleider 
op het gebied van kalibratie-apparatuur 
voor de procesindustrie. We leveren aan 
de chemie, petrochemie, energiesector, 
olie- en gasindustrie e.d. Nederland is vol 
op dat terrein: er wordt niet meer bijge-
bouwd. Wil je groeien en dat willen we 
dan is er geen andere keuze dan export.”
Tradinco richt zich bij haar internatio-
nalisatie vooral op het Midden-Oosten en 
op India. De vraag is of er geen landen 
dichterbij huis zijn die interessant zijn. 
“In veel Europese landen is er een locale 
marktleider zoals Tradinco in Nederland 
en bovendien zijn dat net als Nederland 
verzadigde markten. Het Midden-Oosten 
en de BRIC-landen daarentegen zijn echte 
groeiregio’s, zeker voor onze producten.” 
Uit de BRIC-landen heeft Derksen heel 
bewust voor India gekozen. “India kent 
lage toetredingsdrempels, er wordt goed 
Engels gesproken (i.t.t. bijvoorbeeld 
China en Brazilië) en de reisafstand is 
te overzien. Bovendien: het land groeit; 
de economische groei ligt dit jaar op 
ruim 7 %.”

Joint-venture
Als je de landen hebt gekozen waar je 
actief wilt worden, hoe pak je dat dan 
vervolgens concreet aan. Welke stappen 

zet je? “In het Midden-Oosten hebben 
we gekozen voor 5 locale distributeurs in 
Oman, Qatar, Verenigde Arabische Emi-
raten, Saoedi-Arabië en Koeweit. Bedrij-
ven daar mogen namelijk alleen zaken 
doen met locale bedrijven. Sinds eind 
2013 zijn deze agenten voor ons actief.” 
In India is het anders gegaan. “We zijn 
daar sinds 2010 op zoek geweest naar het 
ideale model. We hebben daar eerst twee 
eigen mensen aangenomen om locale 
distributeurs aan te sturen. Het land is te 
groot om zelf de verkoop ter hand te ne-
men. Vervolgens hebben we geprobeerd 
om versnelling aan te brengen door een 
locale concurrent over te nemen. Dat is 
niet gelukt. Elke Indiër ruikt een pot met 
goud als een Westers bedrijf zich als gega-
digde meldt.” 

Syson
Toen dat niet lukte heeft Tradinco het roer 
omgegooid en is gezocht naar een joint-
venture. “Via onze eigen locale mensen 
zijn we op zoek gegaan naar een partij 
met eigen engineering, met gevoel voor 
kwaliteit (ISO 9001), met ervaring met 
Westerse bedrijven en actief in meetappa-
ratuur. We hebben deze gevonden in Sy-
scon Instruments in Banchelore. Zij heb-
ben een eigen kalibratie-laboratorium en 
waren klant van ons. Ze hebben al enkele 
joint-ventures met Duitse en Japanse be-
drijven die daar positief over zijn.”
Binnen een jaar is de joint-venture over-

eenkomst getekend. Dit is voor Indiase 
begrippen bijzonder snel. Derksen legt 
uit hoe dat komt. “Dingen gaan langzaam 
in India.  De Zwitsers hebben het horloge 
uitgevonden, Indiërs de tijd. Alleen dank-
zij onze eigen mensen en door er zelf heel 
veel naar toe te gaan is het gelukt. Ik ben er 
iedere maand wel geweest. Denk niet dat 
je als Nederlands bedrijf voet aan de grond 
kan krijgen in India door één keer mee te 
gaan op een handelsmissie en de rest via 
e-mail en skype te regelen.  Je moet een 
relatie opbouwen met die mensen.”

Tips 
Hij heeft nog een aantal andere prak-
tische tips voor Nederlandse onder-
nemers die iets willen in India: “Praat 
met andere ondernemers over hun er-
varingen. Bereid je goed voor. De Ne-
derlandse ambassade is zeer welwillend 
om Nederlandse bedrijven te helpen, 
ook MKB-ers.  We hebben ook gebruik 
gemaakt van de INBA, de India Nether-
lands Business Association, RVO Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland 
en de  FME. Betrek er verder altijd locale 
mensen bij. In ons geval waren dat onze 
eigen mensen, maar ook een locale ac-
countant en jurist. Zij kennen de cul-
tuur en dat helpt in onderhandelingen.” 
Verder vindt hij een echt commitment 
van de joint-venture partner essenti-
eel. “Er mislukken veel joint-ventures 
door een gebrek aan commitment van 

de partner. Veel Indiase partijen bren-
gen alleen maar een pand in dat leeg-
stond of een stuk braakliggend terrein 
en gaan vervolgens achterover leunen. 
In ons geval is de aandelenverhouding 
fifty-fifty, evenals de kapitaalsinbreng. 
Syscon steekt ook z’n nek uit.”

B-merk
De verwachtingen bij Tradinco over de 
joint-venture zijn hooggespannen. “In 
eerste instantie is het doel door locale 
assemblage en productie de kostprijs 
van ons huidige product met 30 % te 
verminderen. In fase twee zullen we 
daar productontwikkeling gaan doen en 
zullen we met een echt Indiaas product 
gaan komen, zodat we naast ons eigen 
A-merk een B-merk creëren. Niet ieder-
een in de wereld heeft dezelfde stan-
daarden als het om industriële vormge-
ving en ergonomie gaat. Met dat B-merk 
gaat er een hele nieuwe wereld voor ons 
open. Over 5 jaar komt minstens 50 % 
van onze omzet uit export.” ■

D E E L N E M I N G 

Richard Derksen

‘Over 5 jaar 
komt meer 
dan de helft 
van onze omzet 
uit export’

‘De Zwitsers hebben het horloge uitgevonden, 
Indiërs de tijd’
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De boefjes
C O L U M N

Laatst las ik in de Volkskrant het boeiende verslag van 
de vermeende fraude bij Rochdale. De vrouw van ver-
dachte Hubert Möllenkamp, Albertine V., had vanuit het 
modewinkeltje van haar vriendin in Spanje een factuur 
gestuurd aan vastgoedontwikkelaar Multi  Development, 
voor een bedrag van € 188.000. Hier stond geen duide-
lijke tegenprestatie tegenover. Op de dag dat Multi dit 
bedrag betaalde aan Albertine (5 december 2003) kocht 
Rochdale, waar Möllenkamp directeur was, van Multi 
een kantoorpand voor bijna € 32 miljoen. Maar dat zal 
toeval geweest zijn. Het was per slot van rekening Sin-
terklaastijd. Alleen jammer dat Albertine een kopie van 
de factuur op de printer van haar vriendin had laten lig-
gen. Toen Möllenkamp (de Maserati-man) later in het 
nieuws kwam informeerde deze alerte (inmiddels ex-) 
vriendin het OM. Hubert en Albertine horen snel welke 
straf ze krijgen. En Multi?, hoor ik u vragen. Die hebben 
toch ook meegewerkt aan steekpenningen en de toen-
malig topman Hans van V. verdient toch straf?  Dat lijkt 
er wel op, maar Multi heeft met het OM geschikt en dan 
is de topman van de haak. Ook in een andere zaak is 
Hans van V. in opspraak geraakt. De fiscus verdacht hem 
ervan bij een grote vastgoeddeal de belasting te hebben 
ontdoken. Ook die zaak werd vorig jaar geschikt. Hans 
van V. trad af en zei bij zijn aftreden dat hij “weer positief 
naar de toekomst” keek. Dat begrijp ik. Jammer dat de 
grote vissen toch vaak de dans ontspringen. 

In mijn carrière ben ik ook ooit een steekpenningen-
gevalletje tegengekomen. Het ging om een zaak met een 
directeur van een deelneming die veel gelijkenis met 
Möllenkamp vertoont. Ook hij was een zakkenvuller, 
ook hij reed een Maserati en ook hij had een vrouw die 
Albertine heette. Ik zal u in het kort, uiteraard anoniem, 
de case schetsen. Laten we de directeur voor het gemak 
Pierre noemen. Pierre zocht een koper voor zijn bedrijf. 
Amerikanen wilden € 60 miljoen betalen en Pierre had 
60 % van de aandelen. Maar hij vond € 36 miljoen niet 
genoeg. Ik weet dat hij navraag had gedaan naar de on-
dergrens in de Quote-500 en die lag op € 45 miljoen en 
Pierre kwam dus nog een beetje tekort. Ieder normaal 
mens wil juist uit de Quote-500 blijven, maar een Zonne-
koning niet. Die koopt een kasteel. Een soort Versailles. 
Op een AvA meldde hij aan de andere aandeelhouders, 
waaronder Antea, dat hij niet 60 % van de opbrengst 
wilde hebben, maar 80 % omdat hij de deal had gedaan, 
zich moest committeren en meer van dat geleuter. In 

werkelijkheid had hij keihard geld nodig om zijn me-
galomane kasteelhypotheek ooit af te kunnen lossen. 
Toen ik zei het een absurd voorstel te vinden meenden 
de commissarissen van de onderneming dat het tijd was 
om zich in de discussie te mengen. “Ja Robert, we kunnen 
ons voorstellen dat je er moeite mee hebt, maar kijk naar 
de netto-opbrengst voor jullie. Alles overziend willen wij dit 
voorstel toch van harte aanbevelen bij de aandeelhouders”. 
Ik gaf aan het met mijn eigen RvC te zullen overleggen, 
maar niet zo gek veel kans op een ja te verwachten. 
Twee dagen later was het geluk mij goed gezind. Pierre 
stuurde per ongeluk op zondagavond een mail die niet 
voor mij bestemd was. Zijn secretaresse belde de volgen-
de ochtend vroeg naar mijn secretaresse met het drin-
gende verzoek om de mail onmiddellijk te vernietigen 
en niet te lezen. Ook hier weer veel gelijkenis met de 
zaak van Albertine V. waar ook de techniek het bedrog 
aan het licht bracht. Ongehoorzaam als ik ben voldeed ik 
niet aan het verzoek en ik opende de mail. Daarin zag ik 
tot mijn verbijstering een Excel-sheet met bovenaan een 
kolom de initialen van de 2 commissarissen van het be-
drijf waarin je kon zien hoe de € 12 miljoen bonus werd 
verdeeld over Pierre en de 2 commissarissen. Ik besloot 
onmiddellijk een AvA bijeen te roepen. Pierre en zijn 
commissarissen voerden daar een prachtig toneelstuk 
op. Pierre hing een flauwekulverhaal op dat de Excel-
sheet  gezien moest worden als een soort kladblok en de 
2 commissarissen hielden een betoog waar ze bijna de 
Louis D’Or voor beste acteur van het jaar mee wonnen. 
“Pierre, je hebt ons in diskrediet gebracht. Wat moet Robert 
niet van ons denken?” Hoe de zaak is afgelopen? De Ame-
rikanen, onbekend met de fratsen van Pierre, haakten 
na een due diligence evengoed af en de commissarissen 
stapten op vanwege gebrek aan vertrouwen. En Pierre? 
Die woont inmiddels alleen in zijn kasteel. Samen met 
een berg zwart zaad en een (kasteel)torenhoge hypo-
theek. Albertine is inmiddels vertrokken uit het kasteel 
dat al een tijd te koop staat. Misschien is het iets voor 
Hans van V., de ex-directeur van Multi. Die kijkt immers 
positief naar de toekomst. Pierre en Hubert waarschijn-
lijk niet. ■

Robert De Boeck
Directeur Antea ‘Jammer dat de grote vissen vaak 

de dans ontspringen’Ook te volgen op         via: Twitter.com/RobertDeBoeck
en maandelijks met een column in de Quote
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