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Koper op de kust

Wat als iemand plotseling
geïnteresseerd is in je bedrijf?
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Je bedrijf draait goed, je zit stevig in het zadel. Natuurlijk
schiet de gedachte om het bedrijf te verkopen of een
opvolger te zoeken weleens door je hoofd. Ondernemen
is immers ook vooruitkijken. Maar niets concreets. Tot je
op een dag te maken krijgt met een partij die aangeeft je
bedrijf te willen kopen.

“
Ineens is daar

die partij die
een oogje heeft
op je bedrijf

Interesse? Zie het als een
compliment
Het gebeurt vaker dan je denkt. De onderneming
loopt goed - you’re minding your own business - en
dan is daar ineens de interesse van een externe
partij. Zonder dat jij met dit thema bezig was,
vraagt iemand of je geïnteresseerd bent in een
gesprek over verkoop… Er wordt gevraagd of je de
jaarcijfers kunt overleggen en misschien ook de
klantenlijst, zodat de potentiële koper een bieding
kan uitbrengen. Wat zou je reactie zijn..?

Onverwachte aandacht
Het verrassingseffect van zo’n vraag is vaak
groot. Je wordt erdoor overrompeld. Je
voelt je op een bepaalde manier wellicht
zelfs gevleid. Kennelijk heb je volgens deze
geïnteresseerde een mooie onderneming
neergezet. En daarmee heb je, zonder dat
je hier direct op hebt aangestuurd, iemands
aandacht getrokken. Ben je als ondernemer
niet voldoende op je hoede, dan kan dat
verrassingseffect ertoe leiden dat je informatie
weggeeft die onschuldig lijkt, maar het niet is.

Kijkje in de keuken
Wat bedoelen we met ‘niet onschuldig’? Mocht je tot onderhandelen komen, dan wil je
niet te vroeg te veel informatie weggeven. Maar ook als je niet tot onderhandelen komt,
omdat je gaandeweg beseft dat je je bedrijf niet kwijt wilt, kan de verstrekte informatie
je later parten spelen.

Wat kun je wél doen?
check Geef aan dat jij en je bedrijf niet voorbereid zijn.
check Zorg voor geheimhouding.
check Plan eventueel een gesprek in een veilige omgeving.
check Vraag naar de reden van iemands interesse en laat de initiatiefnemer beargumenteren
waarom jij je bedrijf zou moeten verkopen.
check Neem alle tijd en ruimte om een adviseur in te schakelen en deze mee te laten denken.
check Laat je niet opjagen, daar is je bedrijf te kostbaar voor.
check Is het een kans, kijk dan serieus wat een overname zou betekenen voor je bedrijf, voor je
medewerkers, voor je klanten en voor jezelf.

Stof tot nadenken
Natuurlijk kan het ook een kans bieden. Je bent tenslotte

nieuwe machines en een nieuw pand en zie je er

ondernemer en gaat graag uitdagingen aan. Misschien

tegenop om dit zelf opnieuw te doen. Misschien krijg je

ben je de jongste niet meer en had je altijd het plan om

een strategische premie geboden. Misschien blijkt dat

het bedrijf een keer te verkopen. Misschien voorzie je dat

je met de verkoop van je bedrijf aansluiting vindt bij een

de markt radicaal gaat veranderen en betwijfel je of jouw

belangrijke speler in jouw markt. Misschien wil je ook na

bedrijf de competitie aankan. Misschien ben je op het

verkoop als directeur aanblijven. Misschien wil je een

punt aanbeland dat je echt moet gaan investeren in

meerderheids- of minderheidsbelang verkopen...

Kortom
Zorg dat je op tijd reflecteert op de interesse. Zorg dat je de vraag analyseert,
samen spart en eventueel iemand anders naar voren kunt schuiven om het
gesprek te voeren. Misschien is het helemaal geen optie om je bedrijf te verkopen.
En misschien is het een mooi begin van een heel ander leven.

Speelt dit ineens? Bel ons dan. Wij hebben dit vaker meegemaakt!
Maak een afspraak met Jurgen Boer, Frans Visser of Remco Koudijs.
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