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Weet wat
je wilt
Een grondige voorbereiding:
het succes van elke deal

De klap erop

Aan de onderhandelingstafel. Daar gebeurt het. De klap erop. Daar verkoop je je bedrijf.
(Zou je denken.) Natuurlijk, de cijfers worden onder vuur genomen, zwaktes worden
vergroot, kansen verkleind. Maar toch komt daar het moment dat het ultieme bod wordt
gedaan. Nu of nooit.
Tja. Het zál maar een grandioos aanbod zijn. Wat doe je dan?
Goede vraag. Strategische vraag zelfs. Een vraag die alleen veel éérder
gesteld moet worden, en niet pas aan tafel. Dit is de echte
vraag: wat maakt een bieding grandioos? De euro’s? De
voorwaarden? Alles onder de streep? Alles boven de
streep?
Het gras kan groen lijken. Maar reken erop dat er
een heel leger addertjes onder zit.
De ultieme deal is alleen ultiem, als je weet wat je
wilt. En als je begrijpt welk type koper jouw bedrijf
nodig heeft.

Wat wil je écht?

Eerst punt één. Weten wat je wilt.
Dat is nog zo eenvoudig niet. Want als je je bedrijf gaat
verkopen, kom je op een kruispunt in je leven. Alles raakt
aan alles. Het is niet een zakelijke beslissing en daarmee
basta. Het is geen kwestie van spaarvarken vullen en klaar.
Allerlei belangen spelen mee. De invulling van je privéleven. Omgaan met vrije tijd. Ruimte voor andere ambities.
Zingeving. Familierelaties. Behoefte aan vrijheid. Mentale
rust. Zorg voor je levenswerk. Enzovoorts.
Al díe belangen bepalen wat voor jou de ultieme deal is.
Ze bepalen hoe je na verloop van tijd terugkijkt op de
verkoop. Hoe je je voelt. En of je je leven hebt kunnen
inrichten zoals je je dat voorstelde.
Want geloof ons – of liever nog al die ondernemers die
je voorgingen. Geld op een bankrekening maakt niet
gelukkig. Je kunt naar al die nullen kijken. Maar wat als je
vervolgens geen vrijheid hebt, de ene verplichting na de
andere moet nakomen of je bedrijf ten onder ziet gaan?
Verkoop dus nog niets. Totdat je weet wat je wilt. Écht wilt.

De ideale koper

En dan dat andere punt. Welk type koper heeft jouw
bedrijf nodig? Voor welke onderneming is jóuw bedrijf het
ideale puzzelstukje?
Belangrijke vraag. Want je bedrijf verkopen gaat over
waarde. En waarde is subjectief. Wat zijn de punten
waaraan een potentiële koper waarde zou moeten
hechten? Welke kwaliteiten moet een koper meebrengen
om snel het groeipotentieel te verzilveren?
Is jouw bedrijf uitgegroeid in Nederland, dan moet je
misschien mikken op kopers die ervaring hebben met
internationale expansie. Is je IT-omgeving dringend aan
vernieuwing toe, dan moet je misschien een koper laten
zoeken die vaker met dat bijltje heeft gehakt. Heb je een
paar innovatieve proposities op de plank liggen, dan moet
jouw koper weten hoe je de markt verovert. Is je bedrijf
aan opschalen toe, dan moet je koper slagkracht hebben.
En misschien moet je wel niks. Helemaal niks doen met
verkoop. Eerst maar eens werken aan een paar cruciale
verbeterpunten. Dat kan óók een conclusie zijn. Als de
ideale koper niet bestaat, moet je eerst het ideale bedrijf
worden.
Alleen: wie vertelt je dat? En wanneer?

Je bedrijf slim verkopen, is niet perse moeilijk. (Zeggen veel
van onze klanten achteraf.) Het vraagt alleen om een goede
aanpak. En om geduld. Met alleen maar gas erop kom je best
ergens. Maar niet bij de ultieme deal met de ideale koper.
Weet je waar wij beginnen? Bij een grondige voorbereiding.
We willen je bedrijf door en door kennen. We hebben
daarvoor een methode ontwikkeld. De kern? Vragen. Nog
eens vragen. Doorvragen. En weer doorvragen. Kritisch
zijn. We willen exact weten wat we verkopen. En wat jij wilt.
Welke belangen in jouw leven een rol spelen. We halen
al die informatie boven water tijdens onze zogenaamde
‘driedaagse’.
Het effect is groot. De kennis die we verzameld hebben,
maakt ons tot krachtige onderhandelaars. We weten wat de
waarde van je bedrijf is voor de koper tegenover ons. We
weten welk wisselgeld jij bereid bent te betalen – en waar je
nóóit mee akkoord gaat. We weten precies wat voor jou de
ultieme deal is, en wat niet.

Het geheim: onze ‘driedaagse’
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Heeft deze Schaak iets wakker gemaakt?

Wil jij in kaart brengen wat je wilt en wie je ideale koper is? Ben je benieuwd wat onze driedaagse inhoudt? Maak een
afspraak met één van onze corporate finance adviseurs. Wil je ook de volgende Schaak ontvangen? Klik dan hier.
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