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Eerst je wagenpark vervangen.
En dan je bedrijf verkopen.
Of toch niet?



Moet ik nog investeren in mijn bedrijf 

vóór ik het ga verkopen? 

Die vraag komt vaak aan de orde als 

ondernemers van plan zijn hun bedrijf 

van de hand te doen. Een terechte én 

belangrijke vraag. 

Het antwoord is ja én nee.

Hieronder leggen we uit wanneer 

het ja is, en wanneer nee. Daarbij 

onderscheiden we drie soorten 

investeringen. Vervangingsinvesteringen, 

uitbreidingsinvesteringen en investeringen 

in het werkkapitaal.

Er zijn drie soorten 
investeringen

“



1. Vervangingsinvesteringen: Ja!

Dit zijn de investeringen die structureel plaatsvinden om je bedrijf 

operationeel te houden. Je auto’s, je materieel, noem maar op. Blijf dat 

vervangen zoals je dat altijd deed. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. 

In de eerste plaats voorkom je een uitgewoond bedrijf, waar kopers niet 

meer in willen investeren. Zeker als het verkooptraject langer duurt dan je 

dacht, gaat het uitstellen van vervangingsinvesteringen ten koste van de 

waarde. En wat je niet gedaan hebt, wordt uiteindelijk toch verrekend in het 

bod van een eventuele koper. De tweede reden is dat áls de verkoop níet 

doorgaat, je toch een gezonde onderneming overhoudt.

Ga niet méér investeren dan wat je gewend was.

Een koper zal je er netjes voor bedanken, maar als het met minder ook kon, 

zal hij er niet voor willen betalen. 



2. Uitbreidingsinvesteringen: Nee!

Het lijkt aanlokkelijk en waardeverhogend om toch dat extra pand nog te 

bouwen en dán te gaan verkopen. Of nog te investeren in een extra hal met 

een nieuwe productiestraat. Er zijn echter goede redenen om dat niet te 

doen. In de eerste plaats weet je niet of de uitbreiding die jij gepland hebt, 

past in de strategie van een eventuele koper. Hij zal juist waarde zien in een 

veelbelovend bedrijf dat hij in zijn eigen strategie kan inpassen. 

In de tweede plaats is het rendement dat je voor ogen hebt, niet van waarde 

voor de kopende partij. Ook al beschik je over een gefundeerde prognose, 

de kopende partij zal er geen boodschap aan hebben. Die weet dat het 

lang gaat duren voor de uitbreiding gaat renderen en hij zal het risico ervan 

verdisconteren in zijn bod.

Daarom is ons advies: bedenk je goed, vóór je een uitbreidingsinvestering 

doet voorafgaand aan de verkoop van je bedrijf.



3. Investeringen in werkkapitaal: ja, maar…!

Een gezond werkkapitaal is oké. Maar houd het krap! Hoe groter het 

werkkapitaal, hoe meer druk op de uitkeerbare cashflow. Terwijl een hoge 

cashpositie op moment van overdracht juist belangrijk is. 

Realiseer de optimalisatie van je werkkapitaal tijdig. De kopende partij neemt 

er namelijk geen genoegen mee als je acht maanden voor de verkoop je 

voorraden plotseling omlaag gebracht hebt of je debiteurenbeheer gewijzigd 

hebt. Bij de verkoop wordt er meestal één á twee jaar teruggekeken naar de 

ontwikkeling van het werkkapitaal. Houd het dus gezond, streef naar zo min 

mogelijk druk op je vrije liquiditeit en begin bijtijds met de optimalisatie van 

het werkkapitaal.
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In het kort
Verandert het idee om je bedrijf te verkopen in een concreet plan? Houd je investeringen dan 

goed tegen het licht. Blijf investeren in een gezonde organisatie, zorg voor zo min mogelijk 

liquiditeitsbeslag en laat de strategische uitbreiding van je veelbelovende bedrijf maar over aan 

de kopende partij.

Wat zijn je plannen? Zullen we eens sparren? 

Maak een afspraak met Jurgen Boer, Frans Visser of Remco Koudijs. 


