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Over disruptieve tijden en de timing 
van bedrijfsoverdracht



Wat is de ideale timing voor de verkoop van je bedrijf? Natuurlijk is dat het moment waarop je tot 

de beste deal komt. Het gouden moment. Dat komt niet zelden onverwacht, bijvoorbeeld als jouw 

bedrijf voor een grote marktspeler de sleutel tot succes is.

 

Maar omdat dit in je droom vaker voorkomt dan in de werkelijkheid, kan je daar niet op wachten. 

Timing van de verkoop heeft meer te maken met voorbereiden dan met afwachten. En let op. 

Voorbereiden is een boek met één moeilijk hoofdstuk. Wie dat hoofdstuk niet beheerst, loopt 

een groot risico. Wie dat hoofdstuk daarentegen onder de knie heeft, loodst zijn bedrijf zelfs door 

disruptieve tijden naar een succesvolle verkoop. Ook als een pandemie je markt 

ontregelt, je business blokkeert en je omzet laat verdampen. 

Dít is de kern: bereid je voor op alles waarop je je niet kunt voorbereiden.

Het moeilijkste hoofdstuk



Voorbereiding is het 
halve werk

Als het gaat over de timing van verkoop, gaat het 

over de vraag of je erop voorbereid bent. 

Je kunt wel willen verkopen, maar simpelweg te 

vroeg zijn. Investeringen hebben hun rendement nog 

niet opgeleverd. De fiscaal-juridische structuur is niet 

op overdracht berekend. Privé en zakelijk lopen nog 

door elkaar heen. Enzovoorts. Kortom: je hebt nog 

heel wat huiswerk om een verkoopklaar bedrijf in de 

etalage te kunnen zetten, met cijfers die je niet hoeft 

uit te leggen of zelfs te verdedigen.

Je kunt ook te vroeg zijn omdat je er zelf nog niet 

aan toe bent. Ja, het loslaten van de verantwoorde-

lijkheid voor je bedrijf kan je trekken. Maar het einde 

van die periode, is het begin van een nieuwe. En ben 

je daarop voorbereid? Weet je wat je gaat doen, als 

de deal is beklonken, je de hangmat wel gezien hebt 

en je partner langs zijn of haar neus weg vraagt wat 

je plannen zijn?



Te laat verkopen: 
ook dat kan

Je kunt ook te láát zijn met de 

verkoop van je bedrijf. Als de omzet-

grafieken je dalende persoonlijke 

energieniveau gaan weerspiegelen. Als 

je bedrijf te lang heeft stilgestaan. Als 

kinderen of veelbelovende managers 

de hoop hebben opgegeven en iets 

anders zijn gaan doen. Als je erachter 

komt dat je bedrijf nog altijd op jouw 

aanwezigheid leunt en je feitelijk niet 

veel te verkopen hebt zonder jezelf.

Pittig. 

Laten we ervan uitgaan dat je al 

deze valkuilen omzeilt. Dan rest dat ene 

hoofdstuk. Ben je voorbereid op alles 

waarop je je niet kunt voorbereiden? 

Een pandemie bijvoorbeeld?



Timing is een reis 
– geen bestemming

Het is een realiteit dat bedrijven soms door 

omstandigheden ten onder gaan. Dat is het ultieme 

ondernemersrisico. En het is goed om dat altijd voor ogen 

te houden. COVID-19 heeft opnieuw geïllustreerd hoe 

zich volledig onvoorspelbare omstandigheden kunnen 

voordoen die ondernemen veranderen in overleven. 

Wat betekent dit voor de timing van bedrijfsverkoop? 

In elk geval dit: relativeer de maakbaarheid van succes. 

Timing is niet alleen een bestemming, het is een manier 

van reizen. 

Het is zó reizen dat je voorbereid bent op alles 

waarop je je niet kunt voorbereiden, en dit is het geheim. 

Flexibiliteit en adaptief vermogen vanuit de kern van je 

onderneming. Ofwel: zó lenig zijn als organisatie, dat 

je onder druk je gehele organisatie kunt aanpassen 

aan nieuwe omstandigheden. Je propositie, je markt, je 

strategie, je businessmodel, misschien wel alles. Maar 

wat blijft is organisatie-identiteit. Je kerncompetentie. 

Je drijfveer. Je DNA. Als een onvervreemdbare bron van 

energie en nieuwe successen. 



V

Geïnspireerd door jezelf

Even je bedrijf opnieuw uitvinden omdat een crisis 

roet in het eten gooit, is geen sinecure. Het vraagt om 

ondernemerschap pur sang. Je moet kunnen omdenken. 

Moed hebben, daadkracht tonen. Maar het vraagt ook om 

zelfkennis. Wat is de kernkwaliteit van ons bedrijf? Wat is onze 

diepste drijfveer? En hoe kunnen we die verzilveren in een 

andere markt? 

Want als je bestaande markt wegvalt, hoef je maar één 

blik te werpen op Ansoff’s groeistrategieën om te weten 

welke twee opties er resten. Marktontwikkeling (je huidige 

proposities aan de man brengen in nieuwe markten), of 

diversificatie (met nieuwe producten nieuwe markten 

betreden). Laat je dan inspireren door jezelf. Door het DNA 

van je organisatie. Voorbeeld?



Weet wie je bent

Je kunt bijvoorbeeld een eethuis hebben en maal-

tijden bezorgen. Wat er dan tijdens een pandemie valt 

te ontwikkelen of te diversificeren, hangt er maar van 

af wat je DNA is. De één heeft zijn eethuis vanuit de 

ontembare drang om culinaire topprestaties te leve-

ren, terwijl de ander ten diepste een geolied logistiek 

distributiesysteem heeft opgezet. De ene horecaon-

dernemer munt uit in het coachen van bijverdienende 

studenten, terwijl de ander uitblinkt in het bedenken 

van nieuwe gerechten. Dat levert nogal verschillende 

denkrichtingen op bij het ontwikkelen van nieuwe busi-

nessmodellen. Als je ’t maar ziet.

Door in goede tijden te weten op welk DNA je orga-

nisatiesucces is gebaseerd, kan je tijdens disruptieve 

ontwikkelingen sneller op nieuwe markten ontwikkelen 

of diversificeren. Inderdaad: vanuit je kracht. 



En nu?

En dan de vraag. Wat als dit alle-

maal mosterd na de maaltijd is? 

Wat als een crisis je business heeft 

aangetast, en je niet de mentale 

lenigheid of het vermogen hebt om 

nieuwe markten en/of producten te 

ontwikkelen? Wat als niemand zit te 

wachten op een bedrijf als het jouwe, 

terwijl dít het moment van verkoop 

zou moeten zijn?

Drie dingen daarover. Allereerst: 

het is goed om met die moge-

lijkheid rekening te houden. Hoe 

pijnlijk dat ook is. Blijven dromen 

van een succesvolle verkoop terwijl 

je bedrijfswaarde misschien groten-

deels verdampt is, is onverstandig en 

leidt tot verkeerde keuzes.

Twee. Wéét je wel echt hoe de 

kansen liggen voor je bedrijf? Laten 

we samen kijken wat de verkoop-

baarheid van je bedrijf is, en of de 

scenario’s wel zo naargeestig zijn als 

je je inbeeldt.

Misschien komen we dan uit bij 

het (voor nu) derde advies. Zit stil, 

spaar je krachten, ga in een winter-

slaap en probeer zo de barre winter 

door te komen. Snijd in de kosten, 

werk efficiënt, koester klanten en 

overleef. Misschien veranderen te 

tijden binnenkort en komt je bedrijf 

opnieuw tot leven. Want ook dát is 

een optie.

Tja. Timing is een ding. Je kunt er 

maar beter tijdig aan denken.



Heeft deze Schaak iets wakker gemaakt?

Benieuwd hoe jij je kunt voorbereiden – juist nu – op de verkoop 

van je bedrijf of de overname van andere marktspelers? Maak een 

afspraak met Jurgen Boer of Remco Koudijs. Wil je ook de volgende 

Schaak ontvangen? Klik dan hier.
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