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Over de (on)mogelijkheden 
van een pre-exit



Je bedrijf verkopen. En je bedrijf verlaten. Dat zijn twee verschillende 

dingen. Het is waar: menig ondernemer houdt het voor gezien zodra de 

handtekening is gezet en de boel overgedragen. Niks twee kapiteins op een 

schip. Verkocht is verkocht. Weg is weg.

Toch is dat niet de enige manier. En zeker niet altijd de beste manier.

Steeds vaker worden we als Arpentus betrokken bij een pre-exit. Daarbij vindt 

de verkoop van een bedrijf in fasen plaats. Dit jaar bijvoorbeeld de helft. Over drie 

jaar de andere helft. Of elk jaar een kwart, beginnend dit jaar. In elk geval: in vooraf overeenge-

komen fasen, waarbij het de intentie van de (ver)koper is om ook de resterende delen te (ver)

kopen. Verkoop van het geheel binnen twee tot vijf jaar is daarbij een gebruikelijke termijn.

Zo’n pre-exit levert een unieke situatie op met aantrekkelijke kanten voor verkoper én koper. 

Maar pas op. Niet alles kan.

Zo kan het dus ook



Heel ander verhaal

Niet alles wat op een pre-exit lijkt, is een pre-exit. Neem 

het verhaal van die oom. Of van die zakenvriend. Die 

verkocht zijn bedrijf en beloofde nog een jaar lang te blij-

ven werken. En een drama dat het werd! Zulke verhalen 

zijn er genoeg, en het zijn geen verzinsels. 

Maar het zijn ook geen voorbeelden van een pre-exit.

Bij een pre-exit kiezen verkoper en koper er bewust voor 

om de organisatie naar een hoger niveau te brengen. 

Samen. Ze werken tijdelijk als compagnons een aantal 

jaren samen, waarbij de één een beetje meer en de 

ander een beetje minder eigenaar wordt. 

Dat is niet zomaar een voorwaarde die de koper goed 

uitkwam bij de onderhandelingen. Of een beetje ‘wissel-

geld’ van de verkoper toen het erom spande. Nee, deze 

samenwerking is de kern van de pre-exit; een gezamen-

lijke toekomst die koper én verkoper motiveert.

Daar hadden die oom en die zakenvriend waarschijnlijk 

nooit van gehoord.



Goed voor 
de organisatie

Een pre-exit in optima forma is een aardigheid 

om naar te kijken. En waarom? Omdat het een 

constructie is waarin de belangen van de organisa-

tie maximaal behartigd worden. De nadruk ligt niet 

op de winst nú voor koper of verkoper, maar op 

de groei van de organisatie. In omvang of kwaliteit. 

Enerzijds vraagt een pre-exit een gedeeld belang 

van koper en verkoper. Anderzijds creëert dit type 

bedrijfsoverdracht zelf het gedeelde belang. Want 

als de oude en de nieuwe eigenaar samen het 

bedrijf nog succesvoller maken, plukken ze daar 

beiden de vruchten van. De koper krijgt een bedrijf 

dat méér waard is dan hij dacht en gaat met 

betere prognoses van start dan hij kon voorzien. 

De verkoper laat een sterker bedrijf achter en 

kan daarom een hogere prijs vragen. Hoezo 

win-winsituatie?



Niet voor 
iedereen

De ondernemer die het wel gehad heeft met zijn bedrijf, 

moet niet aan een pre-exit beginnen. Dat laat zich raden. 

Alle mooie achterliggende jaren ten spijt, zou de gefaseerde 

verkoop tot energievretende en zenuwslopende jaren leiden. 

Niet doen dus als je ‘klaar’ bent met je bedrijf. Geen optie.

De pre-exit is daarentegen een geweldige optie voor 

ondernemers die hun bedrijf naar het volgende niveau willen 

helpen en dán pas afscheid willen nemen. Ondernemers 

die iets missen om die groei te realiseren. Precies dat 

ontbrekende stukje kan de koper meebrengen. 

Denk bijvoorbeeld aan een technisch briljante ondernemer, 

die het aan managementkwaliteiten ontbreekt om zijn 

groeiende organisatie te professionaliseren. Of aan de 

pionierende handelsgeest die eigenlijk van innovatie een 

kernkwaliteit moet maken. Of aan het familiebedrijf dat bij de 

derde generatie eigenlijk weer moet gaan ondernémen.

Dat zijn gevallen waarin de pre-exit een oplossing biedt. Het 

doel van de verkoper is uiteindelijk het bedrijf te verlaten, 

zeker. Maar eerst nog samen verder bouwen. Met een 

compagnon die het uiterste belang bij succes heeft, omdat 

het zijn eigen centen betreft.



V

Goed doen – of niet doen

Zo groot als de kansen en zo mooi als de voordelen zijn, zo 

fataal zijn de valkuilen en zo kritisch de afspraken.

Een pre-exit vergt twee partners die warm lopen voor een 

gedeeld belang. En die weten wat ze zelf wel en niet kunnen. 

De deal vergt tegelijk toekomstvisie én verstand van zaken. 

Door bijvoorbeeld simpelweg verkeerde afspraken te maken 

over de prijs van de resterende fase(n), kan de samenwerking 

al gauw spaak lopen. Want ja, over die investering werden de 

nobele compagnons het niet eens. En over de winstbestem-

ming al helemaal niet. Doe het dus goed, of niet. 



Bedrijfswaardering

Wil je weten waar je 

staat als het gaat om de 

waarde van je bedrijf? 

Een bedrijfswaardering 

van Arpentus geeft je 

duidelijkheid én koers.

Bedrijf kopen

Als je een bedrijf voor 

overname op het oog hebt, 

wil je zeker van je zaak 

zijn. Arpentus helpt je een 

duurzame, strategische 

keus te maken.

Bedrijf verkopen

Je bedrijf verkopen doe je 

maar één keer. Je kunt dus 

maar één keer de allerbeste 

deal sluiten. Arpentus weet 

wat dat betekent. Wij gaan 

voor die deal.

Bedrijfsfinanciering

Vraagt de overname 

van een bedrijf om 

extra kapitaal? Arpentus 

weet wat daarvoor 

nodig is en regelt de 

bedrijfsfinanciering.

Wat kan Arpentus voor u betekenen?



Heeft deze Schaak iets wakker gemaakt?

Benieuwd of een pre-exit ook bij jou en je onderneming past? Maak een afspraak met Jurgen Boer, 

Wils van Dam, Remco Koudijs of Marloes van Wijk. Wil je ook de volgende Schaak ontvangen?  Klik dan hier.

088 337 72 07     info@arpentus.nl      www.arpentus.nl

Remco Koudijs MSc 
rkoudijs@arpentus.nl

06 20 25 14 31

Drs. Jurgen Boer RA RV
jsaboer@arpentus.nl

06 51 11 48 91

Wils van Dam MBA
wchvandam@arpentus.nl 

06 53 33 81 84

Marloes van Wijk
mdvanwijk@arpentus.nl

06 20 21 64 13
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