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Jij bent de baas

Ondernemen zit je in het bloed. Je hebt een eigen visie, 

je maakt keuzes en neemt risico’s. Daarmee heb je je 

zaak eigenhandig opgebouwd. Dus je kracht is een groot 

goed. Maar heb je er weleens bij stilgestaan dat diezelfde 

kracht je in de weg kan zitten als je je onderneming wilt 

verkopen? 

Dat bedoelen we met ‘de tent’ en ‘de vent’. De power 

van een onderneming zit vaak in de ondernemer - niet 

alleen in de organisatie. Vooral in kleinere bedrijven zien 

we dat vaak. Hoe afhankelijker een onderneming van de 

ondernemer is, hoe sterker dit de prijs drukt bij verkoop. 

En daarmee zit de ondernemer in de tang.

De power van 
een onderneming 

zit vaak in de 
ondernemer

“



Word minder zichtbaar

Hoe verminder je die afhankelijkheid? Een paar mogelijkheden:

• Een stap terug doen. Overdreven gezegd: je moet een beetje 

onzichtbaar worden. Niet meer zestig tot tachtig uur per week voor 

de zaak in touw zijn. Taken overdragen en de verantwoordelijkheden 

delen, bijvoorbeeld met het management dat wel aanblijft.

• De zaak verkopen maar wel nog een tijd meelopen (van een paar 

maanden tot een jaar). Zodat je je kennis kan overdragen en een 

bepaalde continuïteit kunt waarborgen. 

• Een pre-exit: een deel van de aandelen verkopen maar wel 

zeggenschap behouden. Zo ga je samen met de nieuwe eigenaars nog 

een aantal jaren samen verder door, voordat je alles overdraagt. 

Elk scenario heeft zijn eigen plussen en minnen en zijn eigen gevolgen. 

Ook emotionele. Het roer uit handen geven kan voelen als verlies. Verlies 

van status, gezag of invloed. Dat is even slikken.



Ondernemen is vooruitdenken

Als je als ondernemer afscheid neemt, betekent dit dat de 

onderneming iets gaat verliezen. Een kracht die tot dan toe 

altijd in die onderneming zat. Onderschat je rol niet. Maak tijd 

voor een scherpe analyse van je organisatie. 

Hoe afhankelijk is de onderneming van jou? Lopen de 

opdrachten straks door? En op welke manier? Wat zijn de 

gevolgen voor het succes van de onderneming? Doe dat 

vooral met iemand die kritisch durft mee te kijken. Dat is de 

kortste weg naar goede oplossingen. 



Ondernemen is vooruitkijken

Speel je ook met de gedacht om je onderneming te verkopen? 

Dan is dit het beste moment om te kijken hoezeer het succes van 

je onderneming op jou leunt. En om vervolgens te beginnen met 

het verkoopklaar maken. 

We helpen je daar graag bij: nog vóór je met een potentiële koper 

aan tafel zit, kijken we naar de structuur, het management, de 

marktpositie en de contracten van je onderneming. Daar kun je 

vervolgens op inspelen, zodat je uiteindelijk het beste rendement 

krijgt bij een verkoop. 
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In het kort
Zeg nou zelf. Als ondernemer hou je van vooruitgang en van vooruitdenken. 

Dus waarom daarmee stoppen als je de onderneming gaat verkopen? 

Je doet er je zaak en jezelf een groot plezier mee. 

Wat zijn je plannen? Zullen we eens sparren? 

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


