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V o o r w o o r d

Voor mij was de keuze voor het familiebedrijf, nu 39 jaar geleden, beladen met
ambivalente gevoelens. De juistheid van de keuze werd de eerste jaren herhaaldelijk
op de proef gesteld. De onzekerheid verdween pas, nadat mijn inspanningen zicht-
baar positieve resultaten voor het bedrijf opleverden. Een andere richting bracht
nieuw elan in het bedrijf en daarmee werd het bedrijf een uitdrukking van mijzelf
waardoor ik psychologisch eigenaarschap over de organisatie verkreeg. Het concept
psychologisch eigenaarschap maakt een belangrijk deel uit van dit proefschrift.

In die begintijd heb ik nooit kunnen vermoeden ooit nog eens een belangrijke
keuze in mijn arbeidzame leven te maken: de verkoop van mijn bedrijf en de over-
stap naar een studie psychologie. Van een doe-gerichte functie naar een reflecteren-
de houding. Het heeft mijn leven een andere waarde gegeven.

Bij de aanvang van mijn promoveren stond voorop dat het proefschrift een hoge
mate van praktische bruikbaarheid zou moeten hebben. Deels omdat theoretisch of
fundamenteel onderzoek nu eenmaal niet past bij mijn karakter als voormalig
ondernemer. Maar vooral als rechtvaardiging door de ervaringen bij verkoop van
mijn bedrijf. Mede versterkt door het gegeven dat verkopers en kopers van een
familiebedrijf telkens weer in dezelfde valkuil terecht komen. Met alle negatieve
gevolgen voor de organisatie van dien. Terwijl bekend moet zijn, zowel bij onderne-
mers als bij de adviseurs, dat weinig overnames succesvol verlopen. Op deze zere
plek, of liever gezegd plekken, de vinger te leggen vanuit een psychologische bena-
dering was voor mij een uitdaging maar ook een logisch gevolg gezien mijn vooraf-
gaande studie.

Het doen van een onderzoek en het schrijven van een proefschrift kun je niet
alleen. Daarom wil ik graag al diegenen bedanken die mee hebben gewerkt aan de
totstandkoming.

Allereerst ben ik bijzondere dank verschuldigd aan John Rijsman, die niet alleen
altijd voor ideeën en vragen bereikbaar was, maar vooral door zijn vertrouwen in
een succesvolle afronding mij langs moeilijke klippen heeft kunnen loodsen. Ook
Hans Schenk bedankt, die bereid was zijn ervaringen omtrent fusies en overnames
met mij te delen en, ondanks mijn andersoortige en psychologische insteek, zijn
steun aan mij te geven.

Waardevol was de hulp van het Centrum van het Familiebedrijf, in de persoon
van Albert Jan Thomassen, die mij niet alleen toegang heeft verstrekt tot de (weten-
schappelijke) wereld van het Familiebedrijf maar ook heeft bijgedragen aan het
onderzoek, met name bij de samenstelling van de enquête en bij de beoordeling
van het manuscript.

Veel dank ook voor de statistische verwerking door het CentER Applied Research
van de Universiteit van Tilburg. Met name bij de samenstelling van de enquete:
Marcel Das. En de onontbeerlijke steun van Adriaan Hoogendoorn, die veel werk
heeft verricht bij de statistische verwerking van het onderzoek. Hij bleek altijd en
snel bereikbaar wanneer ik, onder de druk van het schrijven, nog aanvullende gege-
vens nodig had. Ook dank aan Ine van Zeeland voor de data invoer.



Dank ook voor de hulp van Frank Plasmans en zijn collega's van F. van Lanschot
Bankiers bij de ontwikkeling van vragen in de enquête die te maken hadden met
bancaire of financiële onderwerpen.

Voor de hulp bij de verzending van de enquête formulieren is dank verschuldigd
aan Yvonne van Gerwen, Yvonne Schippers en vooral Elly Schrijvers. Door hun vast-
houdendheid zijn zij in staat geweest veel voormalige eigenaren te achterhalen en
hebben hen bereid gevonden mee te werken aan de enquête.

Veel steun heb ik gekregen van mijn partner, Ellen Derks, niet alleen tijdens het
schrijven van het proefschrift, maar vooral ook bij de afronding was zij een klankbord
tijdens de soms moeilijke momenten. Haar interesse voor en geloof in mijn werk was
een geweldige stimulans om het promoveren tot een goed einde te brengen.

Ook niet vergeten moet worden Martine Donders die tijdens haar afstuderen
hulp heeft gegeven bij het verzamelen van de adressen en inhoudelijk een bijdrage
heeft geleverd bij het verzamelen van kennis over leiderschap van familiebedrijven.

Om de leesbaarheid van het proefschrift te bevorderen is alleen het mannelijke
persoonlijke voornaamwoord gebruikt. Daar waar 'hij' of 'hem' staat dient ook 'zij'
of 'haar' gelezen te worden.

In de tekst is afwisselend de benaming 'ondernemer', 'directeur-eigenaar' of
'verkoper' of 'voormalig eigenaar' gebruikt. Ik heb daar geen speciale reden voor
gehad, anders dan daarmee variatie in de tekst te creëren.

Ondanks de soms enorme inspanning, heb ik de periode van het onderzoek en
het schrijven van het proefschrift als bijzonder plezierig ervaren. De hulp en de inte-
resse van buitenaf waren een geweldige stimulans voor me. Nu het werk na vijf en
een half jaar klaar is realiseer ik me dat er een geweldige druk van m'n schouders
glijdt.

Maarten van de Kimmenade



Opgedragen aart ntijn rnoeder, Francine,
waar het allernaal begonnen is

en aan mijn dochters Tatjana en Richelle,
waarvoor het uiteindelijk bedoeld is.

`Waarheid'

De waarheid verandert van kleur, afhankelijk van het licht,
morgen kan helderder zijn dan gisteren.

Het geheugen is een selectie van beelden,
sommige vluchtig, andere voor altijd in het geheugen gegrift.

leder beeld is als een draad,
alle draden bijeengeweven

vormen een tapijt met 'n ingewikkeld patroon.
Dat tapijt vertelt 'n verhaal

en dat verhaal is ons verleden.

(uit ~ie ~il~n Eve's Bnyoii vnn Kasi Leminons)
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H o o f d s t u k 1

Schets van de onderzoeksvraag en analyses

1.0 Achtergronden bij het orrderzoek

In juli 1987 verkocht ik mijn bedrijf, een familiebedrijf opgericht in 1905 door mijn
grootvader. De motieven voor de verkoop waren verschillend, met als het meest
belangrijk motief de verandering van mijn levensstijl. Het tot mijn pensionering het-
zelfde werk te blijven doen leek me geen prettig vooruitzicht en een psychologie-
studie was een lang gekoesterde wens. Op het moment van al die overwegingen
waren mijn kinderen 12 en 15 jaar oud. Voor mijn gevoel te jong om te wachten of
zij in staat en géinteresseerd waren mij op te volgen. Het gegeven dat de verkoop mij
(financieel) onafhankelijk zou maken en verlost te zijn van de zorg van iedere dag,
was een heel prettig vooruitzicht. Ook de aanwezigheid van gezondheidsrisico's, mijn
vader was 58 jaar toen hij stierf, heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. In mijn
jeugd werd ik geconfronteerd met een zieke vader die niet in staat was adequate
leiding te geven aan het bedrijf.

De koper was een Engels bedrijf, beursgenoteerd, met een divisie in de bouwsector.
Hier zouden mogelijk synergievoordelen te behalen zijn. Maar welke synergie is nooit
onderzocht of nadien nooit geconcretiseerd. De onderhandelingen verliepen aanvan-
kelijk gemoedelijk en er was snel overeenstemming middels een 'letter of intent'. Het
moeilijke deel kwam tijdens de onderhandelingen, die hard en energieverslindend wa-
ren. Tot twee maal toe zijn discussies vastgelopen en moest improvisatievermogen
worden aangewend om weer aan tafel te komen. Uiteindelijk, na twee maanden van
afmattende sessies, die soms tot laat in de avond duurden, werd overeenstemming
bereikt en kon de overeenkomst worden getekend. De stemming was goed en met de
beste intenties werd de verkoop en de toekomstige samenwerking beklonken. Daarbij
was blijvende zelfstandigheid van het bedrijf voor beide partijen uitgangspunt van de
overname. Afspraak was dat ik nog drie jaar zou aanblijven als directeur. Hoe anders
bleek de realiteit. Door de vele veranderingen in de administratie en door een intensie-
ve rapportage raakten managers overspannen of verlieten het bedrijf.

Bij belangrijke sollicitaties wilde de koper de eindbeslissing hebben waardoor
sollicitatieprocedures soms eindeloos werden opgerekt en goede kandidaten het voor
gezien hielden. Investeringsbeslissingen moesten een uitgebreide weg doorlopen,
ondersteund met veel papierwerk en mondelinge toelichtingen. Ondanks de zelfstan-
digheid, die voorgespiegeld was, werden handen en voeten gebonden door een
regime van rapportages en controle. Het gevolg was dat de organisatie veranderde
in een formele cultuur met veel regels en procedures. Meer tijd dan ooit was ik kwijt
aan rapportages, toelichtingen en bezoeken over en weer. De feitelijke oorzaak van
de frustraties in de organisatie was gelegen in de manier waarop de kopers met ons
omgingen. Er was te weinig hulp bij allerlei administratieve veranderingen of de
invoering van hun rapportagesysteem. Het gevolg was dat werknemers ontevreden
werden en hun betrokkenheid en tevredenheid afnam. Tussen 'ons' bedrijf en het



'Engelse' bedrijf ontstond een wij en zij cultuur. Dit creëerde enerzijds een gevoel
van saamhorigheid binnen de eigen organisatie en anderzijds vijandigheid ten
opzichte van de nieuwe 'machthebbers'. Door hen werden mensen als controller
aangesteld die totaal niet pasten in onze cultuur. Veel tijd werd besteed aan het ver-
zamelen van gegevens en cijfers waarvan het nut niet werd ingezien. En er was bij
de 'Engelsen' een arrogante houding waarbij men meende alles te kunnen dicteren.
Deze houding uitte zich per definitie op het vlak van rapportage, want alleen dáár
had men invloed! Vanzelfsprekend niet op de directe bedrijfsvoering, daar had men
geen grip op en geen verstand van.

Tijdens managementvergaderingen op het hoofdkantoor in Engeland, waar alle
vestigingsdirecteuren bijeenkwamen, was het gebruikelijk dat deze directeuren
openlijk geschoffeerd werden. En het was 'not done' je daarbij openlijk en inhoude-
lijk te verzetten. Het was hun voorrecht als 'baas' je op deze manier te behandelen.
Kortom, ik werd met een vorm van machtsvertoon geconfronteerd, waar weinig
plaats was voor respect of inachtneming van normale menselijke omgangsvormen.
In die context maakt vertrouwen plaats voor wantrouwen en was controle en
macht het gegeven waar je mee moest zien te leven.

In gesprekken met collega ondernemers, die net als ik hun bedrijf aan derden
verkocht hadden, bleek dat ook zij gelijksoortige ervaringen hadden met hun kopers.
Bij sommigen waren de gevolgen zelfs negatiever dan bij mij. Deze ervaring riep de
vraag op hoe het mogelijk is dat koper noch verkoper zich deze mogelijke gevolgen
realiseren. Bij de koop of de verkoop van een bedrijf wordt klaarblijkelijk alleen ge-
dacht in termen van geld en strategie. Menselijke aspecten, waaronder ook de cultuur
van een bedrijf verstaan kan worden, worden over het hoofd gezien of krijgen onvol-
doende aandacht. Terwijl deze toch essentieel blijken te zijn bij een overname. De risi-
co's van een overname worden niet onderkend, terwijl zowel kopers als verkopers met
de meest positieve bedoelingen de overeenkomst voor een overname aangaan.

De eigen ervaringen als verkoper van een familiebedrijf hebben me gemotiveerd
aan dit onderzoek te beginnen met als doelstelling meer te weten te komen over de
belevingsaspecten die bij de verkoop van een familiebedrijf een rol spelen en wat
de oorzaken zijn dat veel overnames niet succesvol zijn.

Fig~u~r 11 Het FmniliebeArijf als sn~nenhan,~end
systeern (bron: Tngiari Sz Dnvis, 1982)
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2.0 Fafniliebedrijf en opvolging

Om het familiebedrijf te duiden wordt meestal gebruik gemaakt van het driecirkel
model dat ontwikkeld is door Tagiuri b~ Davis (1982). Het familiebedrijf als systeem
bestaat uit drie subsystemen: het familiesysteem, het eigendomsysteem en het
bedrijfsysteem.

Doordat de drie cirkels elkaar overlappen ontstaat een geheel van zeven velden.
Daarin kunnen alle betrokkenen van het Familiebedrijf worden geplaatst, niet alleen
de familieleden maar ook de overige werknemers. Vanuit deze indeling kan duidelijk
worden wat het belang is van iedere betrokkene in het systeem. Bijvoorbeeld: een
familielid, zonder functie in het bedrijf en zonder eigendom (veld 1) zal een ander
belang hebben dan iemand die én lid is van de familie, een aandeel heeft in het
bedrijf én een functie in het bedrijf vervuld (veld 7). De werknemer, die geen lid is
van de familie, geen aandelen in het bedrijf heeft, wordt geplaatst in veld 3. Zijn
belang is heel anders dan dat van een familielid met aandelen in het bedrijf (veld 4).
De werknemer is gebaat bij prettig werk, carrièremogelijkheden en een goede belo-
ning. Het familielid met aandelen en geen functie in het bedrijf is waarschijnlijk alleen
gebaat bij een zo hoog mogelijk jaarlijks dividend.

Een andere reden om de cirkels met elkaar te verbinden is om aan te geven dat er
sprake is van een systeem. Een systeem wil zeggen dat de verandering in een onder-
deel invloed heeft op de andere delen van dat systeem. Veranderingen binnen de
familie, bijvoorbeeld het overlijden van vader, tevens enig aandeelhouder en directeur
van het familiebedrijf, zal een geweldige invloed hebben op de andere systemen,
zowel voor de familie als voor het bedrijf. Bij verkoop van het bedrijf wordt het eigen-
dom verkocht. Het is aannemelijk dat deze verkoop gevolgen heeft voor de andere
delen van het systeem, zowel voor het bedrijf, de werknemers, als voor de familie.
Zelfs de oprichting van een trustmaatschappij, waarin de aandelen van de oprichter
worden geplaatst, blijkt een negatieve werking te hebben op de overige subsystemen
van het familiebedrijf systeem. Daardoor kan gesteld kan worden dat een familiebe-
drijf slechts gezond kan blijven indien ontwikkelingsprocessen in alle drie subsyste-
men, eigendom, familie en bedrijf, parallel kan plaatsvinden (McCollum, 1992). Om
deze redenen zal in dit proefschrift, voornamelijk in het eerste theoretische gedeelte,
ieder van de drie systemen: Bedrijf, Eigendom en Familie separaat behandeld worden.

2.1 Opvolging
Familiebedrijven krijgen, vroeg of laat, te maken met het probleem van opvol-

ging. De vraag van continuïteit van de onderneming zal ooit aan de orde komen
en dan zullen er knopen moeten worden doorgehakt. Een in Nederland uitgevoerd
onderzoek door het NIPO (Kerstens, 2001) in opdracht van de Vereniging Kamer
van Koophandel verwacht dat de komende 5 jaar 150~o van de directeuren, in totaal
ca. 90.315, met hun bedrijf zullen stoppen of zullen overdragen. Een gelijksoortig
onderzoek, een jaar daarvoor, wees uit dat dit aantal aanmerkelijk lager lag: te
weten 110~0 ofwel ca. 62.789. Gesuggereerd zou kunnen worden dat het probleem
door het eerste onderzoek actueel is geworden waardoor meer ondernemers wor-



den aangezet tot deze plannen. Een andere verklaring is dat het opvolgingsvraag-
stuk groeit door de komst van het aantal naoorlogse babyboomers die nu rond de
55 jaar zijn gekomen. Deze verklaring wordt onder meer gegeven door Nagel
(2003) in het magazine 'Familiebedrijf'. Een kwart van de directeuren (ca. 22.500),
die aangeeft over 5 jaar te willen stoppen, weet nu nog niet wat met het bedrijf te
gaan doen. Van hen zeggen 30.000 (310~0) het bedrijf over te willen doen aan
anderen, wat meestal de kinderen zullen zijn. 220~o Van de respondenten zegt het
bedrijf aan derden te willen verkopen. Doorgerekend naar het aantal familiebedrij-
ven in Nederland betekent dit 22.000 bedrijven (Kerstens, 2001).

2.2 Keuze voor de opvolging
De eigenaar van het familiebedrijf heeft voor de opvolging een aantal mogelijk-

heden: een overdracht aan de kinderen of een ander familielid, een beursgang, een
verkoop aan derden of hij kan helemaal afzien van opvolging en het bedrijf liquide-
ren. In dat laatste geval worden alle activa verkocht en met wat er over blijft wor-
den eventuele schuldeisers afgelost en de rest gaat naar de familie. Deze laatste
optie is enkel een mogelijkheid wanneer alle andere opties niet voor de hand lig-
gen. Spreken we echter over de continuïteit van de onderneming dan blijven
slechts drie opties over.

overdracht aan de kinderen

OPVOLGING VAN HET ~ een beursgang
FAMILIEBEDRIJF

~ verkoop aan derden

Fiyuur 1.2 ke~izr i~our de continuiteit van het finnili~~bedriÍf

Valt de keuze in het voordeel van verkoop aan derden dan krijgt de verkoper
te maken met drie soorten van kopers:

KtULt ó1J ~ Management Buy Out (MBO)
VERKOOP AAN DERDEN

~ verkoop aan een ander bedrijf

Management Buy In (MBI)

Figuur 1.3 keuze bij rerknop ~~a~r dercleil

2.3 De Mannge~nent Buy Out (MBO)

Er is sprake van een Management Buy Out wanneer het bedrijf aan iemand van
het eigen management verkocht wordt. Het voordeel van deze verkoop is dat een
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manager uit de eigen gelederen het bedrijf en de materie kent. Heeft de manager
zijn sporen verdiend in het bedrijf en wordt hij geschikt geacht om zelfstandig,
zonder de directeur-eigenaar, te functioneren dan is overname door hem de meest
geschikte vorm. De overname kan in deze situatie, haast geruisloos, zonder al te
veel veranderingen plaatsvinden. Een belangrijk voordeel is dat de eigen manager de
cultuur van het bedrijf heeft helpen dragen waardoor de manier van bedrijfsvoering
in stand blijft.

Een risico blijft altijd aanwezig omdat de eigen manager waarschijnlijk nooit
eindverantwoordelijkheid heeft gedragen en nu plotseling wel die taak zou krijgen.
Immers een tweede man is nog niet altijd geschikt om de kar te trekken. Of anders
gezegd: goede managers zijn nog niet altijd goede ondernemers!

2.4 De Management Buy In (MBI)
Bij een Management Buy In wordt het bedrijf aan een nieuwe ondernemer van

buitenaf verkocht. Het is een voordeel wanneer die nieuwe ondernemer zijn sporen
als manager in een soortgelijk bedrijf heeft verdiend en de gedrevenheid heeft om
zelfstandig te worden. Het eigen bedrijf kan daarvan profiteren, zeker als de nieuwe
ondernemer geduld heeft met de voor hem nieuwe organisatie en respect toont
voor de kwaliteiten van de werknemers en voor wat in het verleden gepresteerd is.
Nadeel is zijn onbekendheid met de bestaande cultuur van de organisatie. Gaat hij
daarbij te voortvarend van start bij het doorvoeren van veranderingen dan kan dit
ernstige conflicten oproepen in de organisatie.

2.5 De verkoop aan een ander bedrijf

Bij verkoop aan een ander bedrijf onderscheiden we twee soorten kopers:
a) De strategische koper
b) De financiële koper.

De strategische koper heeft strategische motieven om het bedrijf te kopen.
Dit kan een te behalen kostenvoordeel zijn of een marktpositie die door de overname
verkregen kan worden. De financiële koper koopt vanuit een beleggingspositie en
is gebaat bij een goed financieel rendement op het geinvesteerde vermogen. In een
later hoofdstuk wordt nog uitgebreid ingegaan op deze verschillende soorten van
kopers.

3.0 Resultaten van fi~sies en overnames: een teleurstellende ontwikkeling!

De meeste onderzoeken van fusies en overnames zijn uitgevoerd vanuit het
perspectief van de koper of van de organisatie. Een aantal heeft vanuit het perspec-
tief van de koper gekozen voor een economische en~of strategische invalshoek.
Enkelen hebben zich gericht op de psychologische en culturele factoren waar de
focus werd gericht op de organisatie van het overgenomen of overnemende bedrijf.
Er is één onderzoek bekend waarbij is uitgegaan van het perspectief van de direc-
teur-eigenaar (de verkoper). Dit onderzoek heeft zich gericht op het verloop van
het verkoopproces. Onderzoek waarbij belevingsaspecten aan bod komen zijn niet
bekend. In de Amerikaanse literatuur zijn een drietal boeken verschenen die prak-
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tische aanbevelingen geven voor de verkoop van een bedrijf, maar die zijn niet
gebaseerd op empirisch onderzoek.

Vrijwel alle onderzoeken uit het verleden over de gevolgen van fusies en over-
names laten een teleurstellend beeld zien (Burger b~ Witteveen, 1998; Cartwright bt

Cooper, 1996; Haspeslagh S~ Jemison, 1987,1991; Habeck et al, 2000; Hubbard,
1999; Pritchet et al., 1997; Schenk, 1999; Sirower, 1997).

AI in de jaren zestig constateert Scharf (1964) dat een aantal overnames,
ondanks het grote potentieel aan omzet- en winstgroei, mislukt. Hij schrijft dat toe

aan een aantal redenen, waarvan de belangrijkste zijn: tekort aan planning, per-
soonlijkheid van de betrokkenen en geografische redenen. Volgens Sirower (1997)
is van de meeste grote overnames al te voorspellen dat ze zijn overleden bij de
aanvang, hoe goed ze nadien ook gemanaged worden. Verschillende onderzoeken
hebben aangetoond dat het merendeel van de overnames geen winst oplevert voor
de aandeelhouders van het kopende bedrijf maar juist aandeelhouderswaarde ver-
nietigt. Slechts 300~o tot 600~o van de overnames zijn positief (Batelaan bt van Essen,
2000; Habeck et al., 2000; Haspeslagh bt Jemison, 1991; Schenk,2002; Sirower,
1997). Deze lage score zou doen vermoeden dat het aantal overnames drastisch
moet afnemen, niets is minder waar. De grootste financiële winnaars bij een overna-
me zijn de verkopers en aandeelhouders van een bedrijf, daarbij horen ook de advi-
seurs die bij de deal betrokken zijn, zoals fusie- en overname bemiddelaars, banken,
accountants, fiscale adviseurs en advocaten (Cartwright S~ Cooper, 1996; Hubbard,
1999). De advieskosten die worden uitgegeven bij de overname van een bedrijf
kunnen gigantisch oplopen, vaak tot zo'n l00~o van de overnamesom. En omdat de
verkoper van een familiebedrijf de koopsom voor zijn aandelen meestal in contanten
ontvangt, is er van die kant weinig weerstand tegen de enorme verdiensten in de
bemiddelingssector. Overnames zijn in de advieswereld daarom 'big business'.

Veel eigenaren van familiebedrijven komen ooit voor de keus te staan of zij het
bedrijf aan familie of aan derden zullen verkopen. Opmerkelijk is, zoals uit het
onderzoek van het NIPO (Kersten, 2001) blijkt, dat ruim 20.000 DGA's (directeur-
grootaandeelhouder), die wel de keuze gemaakt hebben binnen 5 jaar te zullen
stoppen met werken, nog niet weten hoe ze de continuïteit van hun bedrijf zullen
regelen.

4.0 Vraagstelling eigen onderzoek
De ervaringen met de verkoop van mijn bedrijf hebben me in toenemende mate

doen afvragen waarom de situatie zo anders is gelopen dan alle partijen verwachtten.

Waarom heeft verkoop van het bedrijf zo'n grote impact gehad op het hele bedrijfs-

gebeuren? Waarom veranderen menselijke verhoudingen zo snel na het onderteke-

nen van het contract? De gesprekken met collega-verkopers bevestigen dat mijn ver-

haal niet alleen staat maar een ervaring is die heel veel ondernemers met mij delen.

Verkoop van een familiebedrijf blijkt, zoals veel collega-verkopers aangaven, een emo-

tioneel proces dat diep ingrijpt bij de mensen die er bij betrokken zijn.

Gelden deze ervaringen slechts bij een kleine groep van verkopers of hebben

meerdere verkopers van een familiebedrijf dezelfde ervaring. En wat zijn vervolgens
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de oorzaken dat zoveel overnames van familiebedrijven mislukken? Deze vraag was
voor mij de reden om, na afronding van mijn doctoraal studie Arbeid- en Organisatie
psychologie, onderzoek te doen naar verschillende aspecten die samenhangen met
overnames. Gezien mijn studieachtergrond, wilde ik me voornamelijk richten op de
psychologische en belevingsaspecten die bij een overname een rol spelen. En
gezien mijn eigen ervaring, vanuit het perspectief van de verkoper (directeur-eige-
naar) van het familiebedrijf.

Omdat dit perspectief niet los kan worden gezien van de andere gezichtspunten,
de werknemers en de kopende partij, heb ik gemeend deze ter ondersteuning in
het onderzoek te betrekken.

Naast psychologische of belevingsaspecten zijn ook organisatorische en econo-
mische aspecten, althans die aspecten die traditioneel als economisch kunnen
worden beschouwd, in het onderzoek meegenomen. Daarbij heb ik niet de preten-
tie gehad een economische beoordeling of verhandeling te geven maar dient
het economische deel als een omlijsting en ondersteuning van het psychologische
deel.

Daarnaast moet uitdrukkelijk worden gesteld dat de steekproef naar de verkoop
van familiebedrijven uitgevoerd is bij Nederlandse familiebedrijven. Afs gevolg daar-
van kan aan de uitkomsten of uitspraken geen universaliteit worden gehecht.

4.1 Vraagstelling

Om antwoord te krijgen op eerdergenoemde vragen kom ik tot de formulering van
de volgende vraagstellingen:
1. Is verkoop van het familiebedrijf een verstandige beslissing?

a. voor de verkoper van het familiebedrijf
b. voor de economie van het bedrijf en in breder verband de werknemers

2. Is koop van het familiebedrijf voor de koper een verstandige beslissing?
3. Hoe verloopt het proces van de verkoop, vanaf de besluitvorming tot en met de

integratiefase?
4. Welke aanbevelingen kunnen aan verkoper en koper gedaan worden bij de verkoop

respectievelijk koop van het bedrijf?

4.2 Analyses

Rekening houdend met de geformuleerde vraagstelling moet de volgende informa-
tie verzameld en geanalyseerd worden:

Demografische gegever~s van het verkochte bedrijf
a. Bedrijfstak.
b. Jaar van oprichting.
c. Welke generatie van de familie gaf leiding aan het bedrijf.
d. Organisatiestructuur.
e. Aantal familieleden dat (mede)eigenaar is van het bedrijf, daarin werkzaam

is en de relatie tot elkaar.
f. Jaar van verkoop.

23



9.
h.

Wat was de omzet en winst van het bedrijf op het moment van verkoop.
Hoe was de omzet en winstontwikkeling de laatste drie jaar voorafgaande
op de verkoop.
Hoe was het balanstotaal in het jaar voorafgaand aan de verkoop.
Hoe was de frequentie van de financiële rapportage vóór de verkoop.

Dernogra~ischegegevens van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

i.

)-

k. Wat is de hoogst voltooide opleiding van de directeur-grootaandeelhouder.
I. Wat was de leeftijd van de directeur-grootaandeelhouder ten tijde van de

verkoop.
Doelstelling van het verzamelen van demografische gegevens is om te zien of
er een verband is tussen de demografische factoren en andere aspecten van
de verkoop.

Motieven voor en verwachtingen van de verkoop

m. Het kennen van motieven voor de verkoop zegt iets over de achtergronden
van de DGA. (gebrek aan opvolging, strategische redenen, spreiding van
het vermogen, gezondheidsproblemen, andere levensstijl, bedrijf dat een te
zware last wordt).

n. Wat weet de verkoper over de motieven en de doelstellingen van de koper.
En wat zijn de verwachtingen die de verkoper heeft over de veranderingen die
in het bedrijf gaan plaatsvinden na de verkoop. Is de verkoper bekend met de
synergie die met de overname wordt nagestreefd en wat betekent de imple-
mentatie van die synergie voor het overgenomen bedrijf. Hoe duidelijk is deze
synergie door beide partijen gedefinieerd. Welke organisatorische veranderin-
gen gaan er plaatsvinden. Op welke terreinen worden problemen venvacht na
de overname. Indien de verkoper onbekend is met motieven en plannen van
de koper dan kan dit voor aardige verrassingen zorgen.

Betrokkenheid van de DGA met het bedrijf

o. Vraag voor iedere DGA is of hij na de verkoop nog aan moet blijven. Het
antwoord daarop is afhankelijk van ambities en geplande tijdsinvulling na de
verkoop. Ook de mate van zelfstandigheid of integratie met het kopende
bedrijf kan daarin een rol spelen. Vaak wordt, zeker bij een bedrijf van
redelijke omvang, door de koper verlangd dat de DGA aanblijft na de
verkoop. Dit is vaak het geval wanneer het bedrijf zelfstandig doorgaat.
Ook leeftijd of gezondheid spelen een rol bij het besluit nog bij het bedrijf
te blijven na de verkoop.

p. Als de verkoper heeft besloten nog aan te blijven, in welke functie is dit
en voor welke periode.

Het verkoopproces
a. Welke stappen zijn ondernomen om het verkoopproces te beginnen.
b. Is er een waardebepaling van het bedrijf gemaakt en welke methode is hierbij
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gevolgd.
c. Welke adviseurs zijn betrokken tijdens het verkoopproces, wat was hun rol en

in welke fase kwamen zij in het proces. Waren de verkopers tevreden met hun
bijdrage en invloed. Wie heeft het contact met de koper tot stand gebracht.
Vragen die inzicht geven in de invloed en waardering van adviseurs bij het
verkoopproces.

d. In hoeverre waren de werknemers en familieleden vooraf géinformeerd over
de verkoop. Is het juist om de werknemers vroegtijdig te informeren over de
plannen tot verkoop. De informatie moet inzicht geven in de manier waarop
DGA's omgaan met dit zeer gevoelige aspect. Hoe open zijn de DGA's en hoe
worden de verkoopplannen gecommuniceerd naar de organisatie.

e. Welke verwachtingen had de verkoper van de fase na de verkoop en zijn deze
verwachtingen uitgekomen.

f. Welke eisen of wensen heeft de verkoper ingebracht bij de onderhandelingen.
Hoe was het verloop van het verkoopproces, vooral hoe verliepen de onder-
handelingen. Hoeveel tijd hebben deze in beslag genomen.

g. Hoe was het moment van ondertekening van de verkoopovereenkomst.
Welke emoties waren er bij het afstand nemen van het bedrijf.

h. Wanneer de voormalige eigenaar niet meer betrokken is bij het bedrijf hoe
is zijn tijdsinvulling nu. Op welke manier is de verkoopprijs ontvangen.
Was dit in contanten of in aandelen van het kopende bedrijf. Is in één keer
afgerekend of is de verkoopsom nog afhankelijk van toekomstige resultaten.
Hoe heeft hij zijn geld belegd dat met de verkoop is vrijgekomen, heeft hij
investeringen gedaan in andere bedrijven.

Wat zijn de gevolgen van de overname voor de verkoper, het bedrijf en de
werkne~ners vanuit het perspectief van de organisatie.
i. Welke veranderingen treden er op in de organisatie? In hoeverre is er sprake

van een integratie.
j. Is de naam van het bedrijf veranderd.
k. Zijn er werknemers gedwongen ontslagen.
I. Hoe vindt de rapportage nu plaats.
m. Welke functies zijn er vervangen.

Doel van deze vragen is om de feitelijke veranderingen te vergelijken met de
verwachte veranderingen. Bijvoorbeeld, was de DGA bekend met de motieven van
de koper. Was hij bekend met de veranderingen die de koper wilde doorvoeren.
Is er een verband tussen de mate van veranderingen of inet andere variabelen zoals
absentie, vertrek uit eigen wil, mate van betrokkenheid, tevredenheid, inzet en
werkdruk.

Wat zijn de gevolgen van de overname voor de verkoper, de koper, het
bedrijf en de werknemers vanuit het economische perspectief?
n. Hoe was de ontwikkeling van de omzet en welke verbanden zijn er met andere

variabelen?
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o. Hoe was de ontwikkeling van de netto winst en welke verbanden zijn er met
andere variabelen.

p. Hoe was de ontwikkeling van technische kennis, productontwikkeling en
nieuwe markten.

q. Hoe was de ontwikkeling van de liquiditeit. Doel is inzicht te krijgen of de
overname economisch gezien een succes was en of er sprake was van syner-
getische effecten.

Wat zijn de gevolgen van de overnante voor de verkoper, het bedrijf en de
werknemers vanuit het psychologisch perspectief?
aa. Zijn er mensen uit eigen beweging vertrokken en waren dit managers of

mensen van de werkvloer?
bb. Indien de voormalige eigenaar nog betrokken is bij het bedrijf, hoe ervaart

hij deze betrokkenheid? En hoe tevreden is hij met zijn werk? Hoe ervaart hij
de werkdruk in het bedrijf?

cc. Hoe ervaart hij inzet, betrokkenheid en effectiviteit van werknemers en
organisatie?

dd. Hoe ervaren werknemers hun betrokkenheid, inzet, tevredenheid, loyaliteit
en werkdruk?

ee. Hebben de werknemers nu meer belangstelling voor werk bij een ander
bedrijf?

ff. Hoe ervaren zij de werksfeer in het bedrijf? Doel is enerzijds inzicht te krijgen
in het gevoel wat verkoper en werknemers hebben bij de overname en
anderzijds om te kijken of er verbanden zijn met andere variabelen.

4.3 Literatuur

Een literatuurstudie is een essentieel onderdeel van het proefschrift. Het bestude-
ren van de aanwezige literatuur gebaseerd op eerder onderzoek, kan worden
gebruikt bij het maken van vergelijkingen tussen de gegevens en analyses uit het
eigen onderzoek. Op deze manier krijgen conclusies meer bodem en dragen deze
bij tot de kennis over het fenomeen verkoop van familiebedrijven. Voor zover
bekend, is een merendeel van de onderzoeken over 'fusie en overname' gericht
geweest op strategische en financiële aspecten. Slechts een beperkt aantal onder-
zoeken was gericht op psychologische en de culturele kanten van overnames.
Mijn onderzoek sluit aan bij deze laatste benadering.

4.4 Opbouw van het Proefschrift

In paragraaf 2.0 is het driecirkel model van het Familiebedrijf als systeem geduid.
Dit systeem bestaande uit drie subsystemen vormt de basis voor het theoretische
gedeelte (Deel I).

In Hoofdstuk 2 wordt het Familiebedrijf als bedrijfsvorm besproken, evenals de
betekenis van het familiebedrijf voor de economie. Voorts worden verschillende
definities van het familiebedrijf beschreven, de fasen die het bedrijf doorloopt en
de leiderschapsstijlen die vaak voorkomen.
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Hoofdstuk 3 handelt over het fenomeen van opvolging en verkoop bij een fami-
liebedrijf. Over de verschillende golven van overnames en de invloed die kopers,
vooral bestuursvoorzitters, hebben bij de overname. Daarnaast komt de problema-
tiek aan de orde die speelt bij opvolging binnen de familie.

In Hoofdstuk 4 wordt het Psychologisch Eigendom besproken als tegenhanger
van het Formele Eigendom (juridisch en economisch). Psychologisch eigenaarschap
van een organisatie is de mate waarbij opvattingen, overtuigingen, waarden, visie en
ideeën van het individu een zodanig bestanddeel zijn van de organisatie, dat daarmee
het índividu betekenis krijgt, overdrachtsmacht heeft en tussen organisatie en individu
een emotionele band ontstaat.

Hoofdstuk 5 en laatste hoofdstuk van het Theoretisch Deel I behandelt de familie
als psychologische en sociologische entiteit. Het verklaart de familie als systeem met
haar grenzen, haar structuur, haar normen en regels en haar vormen van commu-
nicatie. Wat is de rol van het individu binnen de familie door geboortevolgorde maar
ook door haar emotionele verbondenheid en mate van differentiatie met die familie.

De ontwikkeling van de familie wordt vanuit een aantal perspectieven beschre-
ven. Het structurele perspectief dat de ontwikkeling vanuit een sociologische context
belicht. Het interactie perspectief dat de interactie, de rollen en normen als invals-
hoek voor de ontwikkeling kiest en de levenscyclus die uitgaat van een aantal fasen
die een familie doorloopt.

Omdat conflict een veel voorkomend fenomeen is bij families, en zich vaak mani-
festeert bij de kwestie van opvolging, wordt er een aparte paragraaf aan besteed.

In Deel II, het empirische deel, wordt verslag gedaan van het eigen onderzoek.
Hoofdstuk 6 geeft een algemene schets hoe het onderzoek is aangepakt. Hoofdstuk
7 geeft een aantal demografisch gegevens van het familiebedrijf zoals jaar van
verkoop, bedrijfstak, jaar van oprichting, omzet en winstgegevens. In dit hoofdstuk
worden kenmerken van de voormalige eigenaren zoals leeftijd van de verkoper en
opleidingsniveau beschreven.

Tijdens de interviews hebben de ondernemers informatie gegeven over de
geschiedenis van hun bedrijf, de succesfactoren, de relatie met de familie en met de
werknemers. Daaruit kunnen een aantal patronen beschreven worden die de géin-
terviewde ondernemers met elkaar gemeen hebben. Uit de interviews kwam ook
een drietal ondernemersprofielen van de verkopers naar voren: de organisator, de
techneut en de verkoper.

Hoofdstuk 8 beschrijft de voorbereidingsfase van het verkoopproces. Welke
motieven heeft de verkoper of welke gebeurtenissen hadden een invloed op het
besluit het bedrijf aan derden te verkopen.

In Hoofdstuk 9 wordt het verkoopproces beschreven. Welke adviseurs waren
betrokken, op welk moment werden zij betrokken en waren de verkopers tevreden
met hun rol en invloed? Hoe waren de onderhandelingen verlopen. Wat ging goed
en wat fout? Waren de partner, kinderen of andere familieleden betrokken bij het
proces? En hoe emotioneel was het moment van ondertekening van de verkoop-
overeenkomst? Wat ging er allemaal door de verkoper heen? Wat betekende het
om officieel afstand nemen van het bedrijf?
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In Hoofdstuk 10, 11 en 12 worden de gevolgen van overname voor de koper,
het personeel en de verkoper besproken. Daarbij worden ervaringen vanuit de lite-
ratuur en andere onderzoeken vergeleken met het eigen onderzoek. De gevolgen
worden besproken vanuit drie perspectieven: organisatorische, economische en
psychologische gevolgen.

In Hoofdstuk 13 worden de gevolgen voor alle betrokkenen geïnterpreteerd en
een verklaring gegeven, zowel vanuit literatuur als wel uit eigen onderzoek over de
oorzaak van het mislukken van zoveel overnames.

Er zijn drie factoren te noemen die invloed hebben op het mislukken van veel
overnames: 1. Procesfactoren; factoren die te maken hebben met slechte of on-
duidelijke voorbereiding, onderhandeling of integratie, 2. Menselijke factoren en
3. Cultuur.

In het laatste Hoofdstuk 14 wordt antwoord gegeven op de vraagstellingen.
Daarnaast zal een aantal aanbevelingen worden gedaan aan verkopers en kopers
van familiebedrijven ten behoeve van de verbetering bij het overnemen en integre-
ren van de overgenomen bedrijven. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de con-
clusies en ervaringen van het eigen onderzoek, gecombineerd met de aanbevelin-
gen die verkopers gaven tijdens het interview.
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H o o f d s t u k 2

Het familiebedrij f als bedrijfsvorm

1.0 De betekenis van het familiebedrijf

In het hoofdstuk Inleiding is geschreven dat het systeem Familiebedrijf bestaat
uit drie systemen: net Bedrijf, net Eigendom en de Familie. In dit Hoofdstuk wordt
het systeem Bedrijf behandeld. Familiebedrijven zijn geen bedrijven die volop in de
aandacht staan van de media. Ze nemen in dat opzicht een bescheiden plaats in.
Maar die plaats is niet terecht wanneer het gaat om de positie die ze nemen in de
economie. Een onderzoek uitgevoerd door Flijren (1998, 2002) laat zien dat SSo~o
van de bedrijven in Nederland familiebedrijven zijn. Op een totaal van ca. 348.000
bedrijven in Nederland betekent dit ca. 194.000 familiebedrijven. De meeste daar-
van, ca. 156.000, hebben een personeelsbestand van 1 tot 9 werknemers. Ruim
34.000 vallen in de categorie van 10-99 werknemers en zo'n 3.000 hebben meer
dan 100 man personeel (zie tabel 2.1).

Tube12.1: F~rmiliebedrijverr ir~ Nederland.

aantal werknemers aantal Bedrijven o~o familiebedrijven aantal familiebedrijven

1-9 285.000 55 156.800
10-99 5 7.100 60 34. 300
Meer dan 100 6.700 45 3.000
Totaal 348.800 55 194.100

Bron: CBS, Fliiren BDO~1Vyerrrocle (2002)

Het familiebedrijf is daarmee goed voor ca. SOo~o van de banen in de private
sector in Nederland. De schatting is dat familiebedrijven een bijdrage leveren tussen
de 45 en 540~o van het bruto nationaal product. Daarmee creëren familiebedrijven
een toegevoegde waarde van tussen de 166 en 199 miljard Euro (Flbren, 2002).
Volgens de Boer van het MKB Nederland (2003) komt 60 tot 800~o van alle innova-
ties voort uit het MKB, daarvan zijn het merendeel familiebedrijven. Ook Schenk
(2002) concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek dat kleinere ondernemingen
innovatiever zijn dan grote. AI deze cijfers tonen aan dat het belang van het
Familiebedrijf voor de Nederlandse economie groot is. Ook in het buitenland zijn
cijfers te zien die overeenstemmen met de Nederlandse situatie.

Volgens het onderzoek van NIPO (zie ook Hoofdstuk 1) zullen binnen 5 jaar
ca. 90.000 eigenaren hun bedrijf overdragen. Op basis van het gegeven dat er
ca. 194.000 familiebedrijven zijn in Nederland zou betekenen dat bijna de helft
van de bedrijven binnen vijf jaar van eigenaar gaat veranderen, ofwel 460~0. lets
dat onwaarschijnlijk lijkt. Het grote verschil kan veroorzaakt worden indien het
NIPO ook alle ingeschreven eenmansbedrijven in de telling heeft meegenomen
zoals holdings, ZZP'ers en dergelijke.
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De oudste bekende familiebedrijven zijn klokkenmaker Petit en Fritsen in Aarle-
Rixtel, opgericht in 1660 en Handelsmaatschappij Van Eeghen International die
begon in 1662. Bekende grote Nederlandse familiebedrijven zijn C St A
(Brenninkmeijer), Heineken, waar de familie nog steeds een controlerend belang
heeft in het bedrijf, de bekende detailhandelsketen Blokker en Steenkolen Handels
Vereniging ( Fentener van Vlissingen). Minder bekende maar daarom geen mindere
speler in hun branche zijn Baggeraar Van Oord, De Ruiter Seeds en Burger's Zoo
(Thomassen, 2003).

Het grote probleem voor familiebedrijven is helaas de bedrijfsopvolging. Slechts
290~o van alle familiebedrijven blijkt hun opvolging goed geregeld te hebben. De
belangrijkste reden voor het niet regelen van de opvolging ligt op het emotionele
vlak (Fldren, 2002). En als gevolg van een niet of slecht uitgevoerde bedrijfsopvol-
ging gaan ca. l00~o van alle familiebedrijven verloren (Europese Commissie, 1995).
Ook in Amerika geven de cijfers aan dat de overlevingskansen voor het familiebe-
drijf gering zijn. Slechts 330~0 overleeft de eerste generatie. De helft daarvan (160~0)
gaat verloren tijdens de overgang naar de tweede generatie en tijdens de periode
van de tweede generatie blijft nog maar de helft als familiebedrijf over (80~0).
Gedurende de derde generatie is dit nog maar 20~0. Kortom het is triest gesteld met
de continuïteit van het familiebedrijf. Ward (1997) schrijft het probleem toe aan
drie oorzaken:
1) Verandering van de markt die het familiebedrijf in de problemen brengt

doordat niet op de marktomstandigheden wordt gereageerd. Familiebedrijven
hebben de neiging te lang vast te blijven houden aan het succes van het verle-
den. Moeilijke keuzes worden uit de weg gegaan en vaak als risicovol gezien.
Deels heeft deze instelling te maken met het lange dienstverband van de direc-
teur-eigenaar die niet in staat is een pluriform denkpatroon te ontwikkelen. Hij
ziet zijn manier van werken als zaligmakend. Terwijl bij beursgenoteerde bedrij-
ven de opvolger vaak afrekent met de strategie van de vorige leider heeft het
familiebedrijf vaak de neiging alles bij het oude te laten onder het motto 'wat
goed was voor het verleden is ook goed voor het heden'.

2) Er is nog een andere oorzaak voor de teloorgang die door Ward (1997) toege-
schreven wordt aan de overlapping tussen het bedrijf en de familie. Waar bij de
start van het bedrijf de aandacht volledig gericht is op de overleving van het
bedrijf en de uitbouw daarvan, gaat na verloop van tijd de aandacht meer naar
de onderlinge, menselijke, relaties tussen de familieleden. Aandacht en respect,
trots en jalouzie worden meer de focus waarop familieleden zich richten en men
gaat daarmee voorbij aan de doelstellingen van het bedrijf. Het gevolg van die
dynamiek zijn onderlinge problemen of langdurige openlijke conflicten. Een situa-
tie die de continuïteit van het bedrijf ineestal in gevaar brengt. Ook kan de ver-
houding tussen het kind en de ouders in de drang naar onafhankelijkheid een
probleem bij de opvolging worden. Zeker in die situaties waar de ouder de auto-
nomiteit van het kind niet erkent.

3) Volgens Ward (1997) is echter de belangrijkste oorzaak voor het ten onder gaan
van familiebedrijven het gemis aan een duidelijke visie en strategie voor de toe-
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komst van zowel het bedrijf als de familie.
De opvolgingsproblematiek zal zich de komende jaren steeds meer manifesteren

doordat voor de babyboomers in de naoorlogse periode de tijd van afscheid nemen
genaderd is. Zoals eerder beschreven is de verwachting dat binnen nu en vijf jaar
ca. 90.000 directeuren-eigenaren zullen stoppen met hun bedrijf. Van deze 90.000
weten bijna een kwart (220~0) van de respondenten nog geen antwoord te geven
wat er met het bedrijf gaat gebeuren. Dat wil zeggen dat een groot deel van de
eigenaren nog geen beslissing heeft genomen of het bedrijf binnen de familie
wordt voortgezet of aan derden wordt verkocht (Kersten, 2001).

Het Familiebedrijf, ooit ontstaan vanuit de ideeën en dromen van een entrepre-
neur, is niet weg te denken uit onze maatschappij. Een maatschappij waarin de
entrepreneur vaak vanuit minimale omstandigheden, zoals een garage of zolder-
kamer, zijn visie omzet in een bruikbaar product en daarmee de gangmaker wordt
voor toekomstige ontwikkelingen. We kennen allen het succesverhaal van Steve
Jobs, de grondlegger van Apple Computer, die vanuit zijn garage de personal com-
puter, de computer voor iedereen, ontwierp en op de markt introduceerde. Met
kennis, visie en doorzettingsvermogen heeft hij niet alleen een geweldig bedrijf
opgebouwd maar de toon gezet voor het wereldwijde gebruik van personal com-
puters.

In zijn boek 'Hidden Champions' schrijft Simon (1996) over zijn onderzoek naar
kleine en middelgrote bedrijven. Bedrijven die bij het brede publiek nauwelijks
bekend zijn, maar leiders zijn op hun specifieke markten en daarmee fantastische
resultaten boeken.

"Ik meen dat, in termen van marktpositie en concurrentiekracht, veel van de beste
bedrijven in de wereld niet de gigantische bedrijven zijn, maar de vrijwel onbekende,
onopvallende, verborgen firma's" (Simon, 1996).

Door de betekenis die het familiebedrijf heeft voor de samenleving is de aan-
dacht voor het Familiebedrijf van verschillende kanten toegenomen. Bij het IMD
(International Management Development) in Lausanne zetelt de Family Business
Network (FBN) een wereldwijde vereniging voor familiebedrijven. In Boston,USA,
is gevestigd het Family Firm Institute. Deze vereniging van adviseurs en weten-
schappers verzorgt o.a. vier keer per jaar het blad Family Business Review waarin
wetenschappelijke publicaties worden opgenomen die handelen over familiebedrij-
ven. Meer en meer universiteiten en business schools in het buitenland beschikken
over een leerstoel of bieden studieprogramma's aan over de problematiek van
Familiebedrijven (Insead, Bocconi, IESE, e.a.). In 2001 is IFERA opgericht, een
internationale vereniging van wetenschappers op het gebied van Familiebedrijven.
Het doel is het bevorderen van kennis en leveren van steun bij de opzet en uitvoe-
ring van onderzoek.

Ook in Nederland is er activiteit op het gebied van onderzoek en opleiding
voor het Familiebedrijf. De Universiteit van Nijenrode, al in 1992 gestart met een
onderzoeksprogramma, heeft nu een aparte leerstoel voor Familiebedrijven. De
Universiteit van Groningen biedt al begin jaren '90 het eerste managementpro-
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gramma aan op het gebied van familiebedrijven. Sinds 1997 is aan de Universiteit
van Tilburg het Centrum van het Familiebedrijf gevestigd. Dit laatste instituut is
inmiddels gelieerd aan Tias Business School, verzorgt educatieprogramma's en doet
onderzoek op het gebied van familiebedrijven. De Erasmus Universiteit van
Rotterdam kent sinds kort het European Family Business Institute en heeft vergelijk-
bare activiteiten als Tias en Nijenrode. Vanuit het onderwijs en de wetenschap heeft
men ingezien dat het Familiebedrijf een belangrijke plaats inneemt in onze econo-
mie en heeft het Familiebedrijf de aandacht gegeven die het verdient.

2.0 Definitie van het familiebedrij f

Fli)ren (2002) heeft de verschillende definities van familiebedrijven, die wereld-
wijd gehanteerd worden, in kaart gebracht. Hij kwam tot een aantal van maar liefst
49. Sommigen zien Familiebedrijven als ondernemingen waar meerdere leden van

de familie de controle over het eigendom hebben (Friedman, 1998). Anderen
definiëren een bedrijf als een familiebedrijf wanneer de tweede generatie aan het
roer staat. Of vinden het bedrijf pas een familiebedrijf wanneer beslissingen met
betrekking tot eigenaarschap en management geheel in handen zijn van een enkele
familie (Dyer et a1,1986). Weer anderen vinden een bedrijf pas een familiebedrijf
indien meer dan SOo~o van de aandelen in handen is van één familie. Of waar één
familie aanzienlijke invloed kan uitoefenen op het beleid en waar een groot deel
van de familieleden in de raad van bestuur zitten (Fldren, 1998).

In 2001 is een voorstel geïntroduceerd om het idee van een definitie te verlaten
en over te gaan naar een dimensie. Daarbij wordt uitgegaan van een gradatie in de
mate van Familie-invloed (family-ness) op het bedrijf. Men noemt deze dimensie F-

PEC. F-PEC staat voor de mate van betrokkenheid en invloed van de famitie op het
familiebedrijf. F. staat voor familie, de mate waarin een familie eigenaar is van het
bedrijf. P staat voor macht (power), de mate van invloed door middel van manage-
ment of commissarisfuncties. E staat voor ervaring (experience); welke generatie is
aan de leiding van het bedrijf en hoeveel familieleden zijn werkzaam in het bedrijf.
C staat voor cultuur; het bepaalt de invloed van de familie op de normen en
waarden van het bedrijf en in hoeverre de familie zich gecommitteerd heeft met
het bedrijf (Astrachan, Klein St Smyrnios, 2001). Met de introductie van F-PEC is het
onderscheid wel of geen familiebedrijf verlaten. Met F-PEC is sprake van een familie-
dimensie die varieert van laag naar hoog. Bij een lage F-PEC is de betrokkenheid,
invloed, ervaring en cultuur van de familie laag en bij een hoge F-PEC is deze
invloed en betrokkenheid hoog.

3.0 Ontwikkeling van het familiebedrij f

Zoals eerder geschreven gaat een belangrijk deel (330~0) van de familiebedrijven
verloren tijdens de eerste generatie. Het familiebedrijf kent een aantal ontwikkelings-
fasen die vergeleken kunnen worden met de ontwikkelingsfasen die een individu
vanaf geboorte tot aan de laatste levensfase doormaakt. ledere fase die doorlopen
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wordt bereikt op een gegeven moment een kritisch moment. Tijdens dit moment
zal de organisatie moeten veranderen om opgewassen te kunnen zijn voor de vol-
gende fase. Het niet kunnen aanpassen betekent vaak dat het bedrijf blijft steken in
haar vorm en grote kans loopt dit niet te overleven. Gersick et al.(1997) heeft een
aantal ontwikkelingsfasen gedefinieerd voor de drie systemen die gezamenlijk het
systeem 'Familiebedrijf' bepalen: het Eigendom, de Familie en het Bedrijf. In deze
paragraaf worden de ontwikkelingsfasen van het Bedrijf besproken. De fase waarin
het bedrijf zich bevindt heeft invloed op het opvolgingsproces. Het maakt daarbij
niet uit of er sprake is van verkoop aan derden of overdracht aan de familie.

Startfase Formalisatie-
fase

Volwassen
bedrijf

Figuur 2. ] Het onhvikkelin,ysmodel voor het bedrij f(hron: Gersick et a1.1997)

3.1 De startfase

Het typische familiebedrijf is ooit geboren vanuit een idee van een ondernemer
die zijn dromen werkelijkheid wilde maken. Vaak vond de start plaats vanuit een
minimale situatie, een garage, een zolder of misschien wel een gehuurde ruimte bij
een familielid of bij vrienden die 'nog wat leeg hadden staan'. Er was net voldoende
geld om van te leven en voor de rest moest de ondernemer alles bij elkaar slepen
om zijn product of dienst levensvatbaar te maken. Het enige actief was zijn product.
En zijn belangrijkste wapen was zijn visie en zijn gedrevenheid om het product aan
de man te brengen. Hij werkt dag en nacht vaak ten koste van zijn aandacht voor
de familie. Gersick (1997) ziet twee belangrijke drijfveren die bepalen of iemand
een eigen bedrijf begint:
1) het streven naar persoonlijke onafhankelijkheid: eigen baas te zijn en daardoor

je eigen leven te bepalen en
2) het streven om kansen te grijpen en te benutten; de uitdaging aan te gaan.
Het is de behoefte prestaties te leveren die leiden tot de verwezenlijking van jezelf.
Deze uitdaging kost energie en is het sterkste aanwezig bij mensen tussen de twin-
tig en de dertig jaar (Simon, 1996). De druk om te presteren en te zorgen voor het
materiële welzijn van de familie is enorm. Er moet immers brood op de plank zijn.
Bij traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen is het man-zijn gebonden
aan duidelijke principes. Of zoals Rubin (1983, p.35) schrijft: "Een man kan zijn zelf-
respect wel vergeten als hij niet onafhankelijk kan zijn en niet in staat is voor zijn
vrouw en kinderen te zorgen". Er ontstaat een dilemma in de aandacht voor zijn
bedrijf en de aandacht aan zijn familie. Is de ondernemer in staat een balans te vin-
den tussen zijn aandacht voor het bedrijf en de aandacht voor de familie. Veel
ondernemers hebben in de groeifase van hun bedrijf de kinderen weinig gezien.
lets wat vooral later vanuit een soort schuldgevoel goedgemaakt moet worden.

Het kenmerk van de startfase bij het familiebedrijf is de aanwezigheid van één
product en een informele organisatiestructuur. Daarbij is de directeur-eigenaar het
middelpunt van de organisatie. Alles draait om hem, hij is de centrale figuur die alle
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beslissingen neemt. Het bedrijf is in deze fase volledig afhankelijk van de eigenaar,
waardoor een overdracht van de leiding rampzalige gevolgen zou hebben voor de
organisatie. De belangrijkste uitdagingen van het bedrijf zijn: overleven en het ratio-
naliseren van de droom (Gersick et al, 1997). Want zoals met alle ideeën is de wer-
kelijkheid koud en nuchter. In ieder geval anders dan de verwachtingen die de
ondernemer had. En dat is maar goed ook, want als iedere ondernemer wist wat
hem te wachten stond, haakte het merendeel van die ondernemers af. "De meeste
tijd zijn ze bezig te vechten tegen zaken die tegen zitten. Wat ze leren, leren ze niet op
school of door andere opleidingen. Ze leren door te overleven" (Danco,1995).
Vanzelfsprekend moeten ondernemers bezig zijn hun ideeën en dromen te toetsen

aan de realiteit. Dat kunnen ze doen door te praten met diegenen die er verstand
van hebben. Ze moeten daarbij open staan voor wat gezegd wordt, want al te vaak
zijn die ideeën zo sterk dat ze die andere, kritische, geluiden niet horen. Maar niet
alles is te regelen of te voorzien. Ondernemers kunnen plannen maken en risico's
trachten in te schatten, problemen komen uit de hoek waar ze niet verwacht wor-
den. Het gaat erom hoe met deze problemen om te gaan. Risicoloos ondernemen
bestaat niet. En het verschil tussen succes en falen bij ondernemen kan vaak flinter-
dun zijn. Ondernemen, zeker in de startfase, is overleven, is volhouden en door-
gaan. Maar vooral geloven in jezelf. Ook wanneer je de achterkant van je gelijk te
zien krijgt.

3.2 De forrnalisatie fase

In de overgang naar de formalisatie fase begint het bedrijf tekenen van leven te
vertonen. Het product slaat aan. Verkopen beginnen op gang te komen en er wordt
enige winst gemaakt. De organisatie gaat zich uitbreiden. Daft (1992) ziet in deze
fase de uitdaging voor de ondernemer om los te komen van zijn, vaak, technische
oriëntatie en zich bezig te houden met management zaken. Slaagt hij er in de inte-
resse op te brengen en vaardigheden voor management te ontwikkelen dan kan het
bedrijf zich verder ontwikkelen. De ondernemer moet leren taken en verantwoorde-
lijkheden te delegeren, iets wat een moeilijk proces voor hem kan zijn. Hij heeft
immers altijd alles zelf gedaan en altijd de touwtjes in eigen hand gehad. Hij moet
leren mensen te vertrouwen en accepteren dat zij het anders doen dan hij. Gersick
(1997) ziet dat het delegeren van verantwoordelijkheden vaak tot ambivalentie leidt
bij de directeur-eigenaar en daarmee tot verwarring en conflict in het proces naar
professionalisering. Hij vindt de belangrijkste uitdagingen voor de directeur-eigenaar:
het ontwikkelen van zijn eigen positie als manager en het professionaliseren van de
bedrijfsvoering. Strategische planning, het invoeren van organisatiesystemen en
beleid alsmede het zorgen voor voldoende middelen (liquiditeit) zijn een belangrijk
onderdeel gedurende deze fase om als bedrijf te kunnen overleven. Ward (1997)

ziet als belangrijkste taak voor de ondernemer te voorkomen dat het bedrijf niet

stagneert: door de invoering van een formeel management systeem, het delegeren
van verantwoordelijkheden, het aantrekken van nieuwe externe en competente
werknemers en het aanstellen van een rechterhand voor de directeur-eigenaar.

Waar gedurende de startfase de nadruk ligt op technische en commerciële

,3~



aspecten, is overleven de belangrijkste doelstelling. Tijdens de formalisatie fase
moet de nadruk meer naar binnen worden gericht: naar de eigen organisatie. Dat
kan door het ontwikkelen van strategische plannen, het inrichten van een duidelijke
organisatiestructuur, het delegeren van verantwoordelijkheden, het invoeren van
regels en procedures, de opzet van een personeelsbeleid, het inrichten van een
deugdelijke administratie zodat informatie snel voorhanden is en de zorg voor
financiële en andere middelen om te kunnen blijven groeien.

3.3 Het volwassen bedrijf
Tijdens deze fase is het bedrijf stabiel geworden. De grote groei is er uit. Het

product of producten hebben hun bestaansrecht in de markt bewezen. Een belang-
rijke taak van de directeur-eigenaar wordt het stroomlijnen van de organisatie en de
onderlinge samenwerking.

Volgens Gersick et al. (1997) zijn de kenmerken van een volwassen organisatie:
een organisatiestructuur die gericht is op stabiliteit, een stabiele (of toenemende)
klantenbasis met een bescheiden groei, een divisiestructuur geleid door een mana-
gementteam en een goede organisatorische routine. De belangrijkste uitdagingen
zijn: de strategische heroriëntatie, de toewijding van management en
eigenaars aan het bedrijf en de herinvestering in nieuwe activiteiten.

Een van de grote gevaren bij organisaties die volwassen worden is degeneratie
(Levinson, 1970). Een grotere aandacht voor de bedrijfsprocessen en minder voor de
doelstellingen van de organisatie. En een toenemende bureaucratie. Bij volwassen
organisatie schuilt een tendens dat mensen zich meer richten op hun eigen positie.
Was voorheen het vechten voor het bestaan een belangrijke focus voor de organisa-
tie. Nu dit bestaansrecht bewezen is, resteert geen andere doelstelling meer dan de
energie te richten op het eigen welzijn binnen het bedrijf. Het bedrijf wordt daarmee
rigide. Deze situatie komt vooral voor wanneer de stichter~oprichter van het bedrijf
niet langer de dominante kracht in het bedrijf is (Dyer et a1.,1986). Er zijn andere
managers waarop het bedrijf steunt. Deze managers zijn sleutelfiguren voor de orga-
nisatie geworden en beseffen deze positie. Zij verworden tot instituten waar terdege
rekening mee moet worden gehouden. Politiek doet zijn intrede in het bedrijf en de
organisatorische complexiteit neemt toe. Een toenemende bureaucratie met teveel
aan regels is een van de grotere gevaren voor de ontwikkeling van een organisatie
(Daft, 1992). Vernieuwing door strategische heroriëntatie en investering in nieuwe
producten is een van de mogelijkheden van organisaties om te overleven. Daarvoor
ís geld nodig en de vraag is of familieleden, die gewend zijn aan een bepaald uit-
gavenpatroon, bereid en in staat zijn dividenduitkeringen te laten passeren.

De startfase en de formalisatiefase kennen kritische momenten die ervoor zor-
gen dat veel familiebedrijven de eerste generatie niet overleven. Zoals geschreven
eindigt 330~o van de familiebedrijven in deze periode. Het herkennen van de fase
waarin het bedrijf zich bevindt is essentieel bij de planning van het opvolgingspro-
ces. Tijdens de startfase ís de directeur-eigenaar de centrale figuur waar alles om
draait. Een dergelijke situatie leent zich moeilijk voor een overname zeker indien de
directeur wil stoppen. Bij een bedrijf in de formalisatiefase gaat de organisatie vaak
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door een moeilijke periode. Een situatie waarbij de plannen voor een verkoop voor-
lopig beter in de ijskast blijven. Echter een volwassen bedrijf, waar verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden breed over de organisatie zijn verdeeld en waar sprake is
van een competent management, is beter voorbereid om een opvolgingsfase te
doorstaan die ook zijn moeilijke momenten kent. Ongeacht of dit nu een over-
dracht aan de familie of een verkoop aan derden betreft.

4.0 Stijl en eigenschappen van de DGA (directeurgrootaandeelhouder)

Het is moeilijk een universele uitspraak te doen over een expliciete stijl van een
familiebedrijf. Want zoveel bedrijven zoveel stijlen. Wel zijn er verschillen in leider-
schapsstijl of eigenschappen van directeuren-eigenaren en directeuren-in-loon-
dienst. Bij directeuren in loondienst wordt vaak gesproken over 'professionele mana-
gers'. Daarmee wordt de indruk gewekt dat directeuren-eigenaren geen professio-
nele managers zijn, iets dat niet zo hoeft te zijn. Bij een overname van een familie-
bedrijf is het van belang te weten wat deze verschillen zijn, omdat leiderschapsstijl
invloed heeft op de cultuur van de onderneming. Dit wordt in Hoofdstuk 4 verder
onderbouwd. Bij een overname waarbij sprake is van wijziging van leiderschap gaat
dit altijd gepaard met cultuurveranderingen in de organisatie.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de leiderschapsstijl bij familiebedrij-

ven. Fiegener et al. (1994) zegt dat de stijl van leiderschap vaker autoritair is bij

familiebedrijven dan bij niet-familiebedrijven. Directeur-eigenaren laten een voor-

keur zien voor het handhaven van een directe en persoonlijke controle (Handler,

1990), en deze voorkeur is terug te zien in hun ondersteunende managementsyste-

men (Dyer,1988). Het is een stijl van leiderschap die gekenmerkt wordt door een

grote mate van supervisie (Longecker en Schoen, 1978) en het niet bereid zijn tot

delegeren. Alle beslissingen lopen via zijn weg, hij zit als een spin in een web

(Lansberg 1999). Ze zijn vaak autoritair, centralistisch en dictatoriaal (Simon,1996).

Volgens Furnham (1994) is de ondernemer iemand met visie die bereid is risico's te

nemen. Hij is een creatieve manager en een organisator, een vernieuwer en promo-

tor van processen en producten. Hij is in staat om te gaan met de angst en stress

van het leiden van een eigen bedrijf.
Chell b~ Haworth (1987) hebben een aantal eigenschappen van de ondernemer

gedefinieerd: hij is betrokken, besluitvaardig, volhoudend, beschikt over doorzet-
tingsvermogen, is vastberaden, integer en betrouwbaar. Hij is goed in staat proble-
men op te lossen, is doelgericht en heeft visie. Is sterk competitief en heeft een
gedrevenheid om te presteren. Hij heeft zelfvertrouwen en is zetfbewust. Hij heeft
de capaciteiten om te inspireren, is een teambouwer en kan kansen inschatten.

Volgens Mc.Clelland bt Winter (1969) hebben ondernemers een sterke behoefte
aan succes. Zij vonden dat een aantal gedragingen daarmee sterk samenhangen:
ze zijn bereid overzichtelijke risico's te nemen; ze houden ervan bezig te zijn in
energieke omgevingen met nieuwe activiteiten; ze houden zich persoonlijk verant-
woordelijk voor de uitkomsten van hun prestaties; ze willen direct resultaat zien van
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hun inspanningen. Uit diverse onderzoeken zijn een groot aantal
overeenkomsten terug te vinden die typerend zijn voor de persoonlijkheid van 'de
ondernemer':
~ Een sterke prestatiedrang gekoppeld aan een behoefte aan succes;
~ Een groot doorzettingsvermogen, zelfbewust, vastberaden en inspirerend;
~ Een vernieuwer van processen en producten gecombineerd met niet risico-

mijdend gedrag;
~ Een hoge tolerantie voor stress

Donckels bi Frdhlich (1991) hebben meegewerkt aan een onderzoek in een
samenwerkingsproject in 8 landen van Europa: Oostenrijk, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. Daarbij heeft men zich gericht
op eigenschappen als houding, gedrag, normen en oriëntatie van directeuren van
zowel familiebedrijven als van niet-familiebedrijven. Hun uitkomsten blijken op een
aantal karakteristieken af te wijken van de eerdergenoemde onderzoeken, vooral
waar het innovatie en bereidheid tot het nemen van risico's betreft. Er zijn een aan-
tal leiderstypen geformuleerd: 'allrounder', 'pionier', 'organisator' en 'routinier'. Het
type 'allrounder' bleek meer voor te komen bij familiebedrijven dan bij niet-familie-
bedrijven (29,20~o versus 24,10~0). De 'allrounder' wordt gekenmerkt als veelzijdig,
ontvankelijk en aanpassingsbereid. Ook het type 'organisator' bleek meer voor te
komen bij familiebedrijven dan bij niet familiebedrijven (28,40~o versus 15,So~o).
Dit type staat voor een ondernemer die administratief en uitvoerend georiënteerd is.
Hij is rationeel, analytisch en combineert organisatietalent met empatisch vermogen.
In tegenstelling tot eerder genoemde onderzoeken blijkt het type 'pionier' echter
meer voor te komen bij niet-familiebedrijven dan bij familiebedrijven (44,60~o versus
26,60~0).
De onderzoekers komen tot de volgende conclusies:
a. Familiebedrijven blijken meer op de familie gericht te zijn. Het management

moet in handen van de familie blijven.
b. Familiebedrijven zijn minder geneigd grote risico's te nemen. Creativiteit en

innovatie wordt als minder belangrijk gezien in vergelijk met niet-familiebedrijven.
c. Familiebedrijven schijnen minder behoefte te hebben aan sociaal-economische

netwerken. Ze hebben een grote behoefte aan onafhankelijkheid en zijn
daardoor minder betrokken in samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.

d. Familiebedrijven betalen hogere salarissen dan het gemiddelde en hebben een
grotere zorg voor hun personeel. Echter zaken als personeelsparticipatie, besluit-
vorming, scholing en informatie over het beleid blijven voor veel familiebedrijven
nog onbespreekbaar.

e. Familiebedrijven zijn eerder stabiel en conservatief dan progressief en dyna-
misch. Om die reden zijn zij minder betrokken bij export activiteiten of interna-
tionale strategieën dan niet-familiebedrijven.
De verschillen in eigenschappen tussen eerstgenoemde onderzoeken en die van

Donckels S~ Frbhlich (1991) kunnen verklaard worden door het verschil tussen een
ondernemer versus een dírecteur-eígenaar van een familiebedrijf. De ondernemer kan
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gezien worden als iemand die veel nieuwe dingen uitprobeert en daardoor meer
risicobereidheid toont. Hij is iemand die met nieuwe ideeën en producten aan een
'onderneming' begint. De ondernemer heeft een uitgesproken visie over zijn nieuwe
onderneming en beschikt over de nodige wilskracht om deze visie, deze droom,
te realiseren. Hij is bereid daarvoor een belangrijk deel van zijn leven te geven.

Vaak heeft hij in materieel opzicht niets te verliezen en is nog veerkrachtig genoeg
om mislukkingen te verwerken. De verwezenlijking van zijn droom betekent tevens
de realisatie van hem zelt. Hier wordt in Hoofdstuk 4 uitgebreider op in gegaan.

Een directeur-eigenaar van een lang bestaand familiebedrijf, heeft reeds een
groot deel van zijn droom verwezenlijkt. Dat is gepaard gegaan met vallen en op-
staan. Daarom zal hij datgene koesteren en willen behouden wat al bereikt is. Dat
maakt dat bij hem de bereidheid om grote risico's te nemen is afgenomen. Met als
gevolg dat hij blijft vasthouden aan zijn eerdere ideeën en niet snel nieuwe wegen
zal (durven) inslaan. Hij weet immers als geen ander wat de andere kant van de
medaille is. En dat is dat het verschil tussen succes en falen vaak heel dun is!

Zoals eerder is geschreven slaagt slechts 330~o van alle startende ondernemers.
Zij zijn in staat hun droom te realiseren en boeken succes. Dit succes is voor een
groot deel te danken aan hun doorzettingsvermogen. Door hun toewijding en inzet
hebben ze er voor gezorgd dat hun organisatie het beter doet dan veel anderen.
Daarmee hebben ze vaak een groot bedrijf opgebouwd met medewerkers die
dezelfde toewijding en inzet aan de dag leggen. Hun bezieling met het bedrijf is
enorm en alles wordt ingezet om een tevoren gesteld doel te bereiken. Dat bete-
kent dat hoge eisen aan het personeel gesteld worden. Er wordt inzet en resultaat
verlangd. Mensen die hieraan niet kunnen voldoen zullen deze stijl van leiding al
snel vertalen als 'autoritair' en niet lang bij het bedrijf betrokken blijven. Simon
(1996) stelt dat ondernemers vrij snel nieuw personeel ontslaan wanneer ze niet
passen in het bedrijf. Maar als personeel voldoet en zich thuis voelt bij het bedrijf
dan is de identificatie met de doelstellingen en waarden groter dan bij niet-familie-
bedrijven. In dat geval wordt een sterke wederzijdse afhankelijkheid gecreëerd tus-
sen werknemer en werkgever. Zij, die heel betrokken zijn met het bedrijf, hebben
ook een zeer nauwe band met de directeur. Een band die paternalistische vormen
aanneemt. Een directeur die opkomt voor het wel en wee van zijn mensen. Die
voor hen zorgt wanneer ze het moeilijk hebben. Hij is de coach, die motiveert, sti-
muleert en delegeert wanneer hij het vertrouwen in hen heeft gekregen. Die zorg
voor de werknemers biedt zekerheid en creëert een band waardoor het een functie
heeft voor het bereiken van de doelstellingen van de onderneming.

Simon (1996) ziet twee soorten leiderschapsstijlen bij ondernemers: een autoritai-
re stijl, die centralistisch en dictatoriaal is als het gaat over principes en fundamente-
le waarden. Bij hem is geen discussie mogelijk indien het gaat over kernwaarden
zoals missie, strategische doelstellingen, marktgerichtheid, kwaliteit en service.
Anderzijds voert de ondernemer ook een participatieve stijl, gericht op samenwer-
king. Gezegd kan worden dat de gemiddelde, succesvolle ondernemer veel ruimte
kan geven aan zijn personeel, een sterke band met hen heeft, veel van hen verlangd
en heel duidelijk zijn grenzen aangeeft waarbinnen vrij gewerkt kan worden.
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5.0 Leiderschapstijl niet-farniliebedrijven

Bij niet-familiebedrijven treffen we vaak een andere leiderschapstijl aan: grotere
beursgenoteerde organisaties van ~ 250 werknemers hebben vaak een meer for-
mele structuur. Ze werken door middel van duidelijk vastgelegde procedures en
regels. Verantwoordelijkheden zijn scherp afgebakend en bij functies bestaan duide-
lijke taakomschrijvingen. ledereen kent zijn plaats en moet binnen zijn grenzen blij-
ven. Men houdt het eigen gebied vrij van problemen. Om die reden zijn beursge-
noteerde bedrijven minder hectisch dan familiebedrijven. Familiebedrijven zijn meer
extern, op de klant en op resultaat gericht. Wanneer de order niet op tijd klaar
komt, moet alles wijken om het gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Niet-familiebe-
drijven zijn meer intern bezig, met de eigen organisatie en daardoor meer proces-
gericht. In het onderzoek van Simon (1996) werd aan werknemers de vraag gesteld
hoeveel tijd zij kwijt waren aan de politieke strijd in de organisatie en het oplossen
van weerstanden binnen die organisatie. Het antwoord bij de grotere bedrijven lag
tussen 50 en 800~0; bij middelgrote bedrijven (50-250 werknemers) was dit tussen
20 en 300~0. Bij bedrijven die door Simon (1996) als succesvol werden gekenmerkt,
lag dit percentage slechts tussen 10 en 200~0. De onderlinge
verhoudingen spelen in grotere organisaties een belangrijke rol. De eigen positie
verdedigen heeft prioriteit. Prestaties zijn daaraan ondergeschikt of hebben daarin
een functie. Het zijn politieke arena's, waar macht de onderliggende drijfveer is.
De inzet is een hogere plaats in de hiërarchie van de organisatie, gekoppeld aan
bijbehorend salaris met emolumenten.

Belangrijkste uitdaging van het familiebedrijf is de continuïteit. DGA's komen
daarom op een gegeven moment voor de keuze te staan of ze het bedrijf aan de
kinderen moeten verkopen of aan derden. In het volgende hoofdstuk wordt verder
op dit complexe vraagstuk ingegaan.
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H o o f d s t u k 3

Het fenomeen opvolging en verkoop

1.0 Trends in ovcrnarnes

Zoals al eerder geschreven is de opvolging en daarmee de continuïteit van het
bedrijf een zorg voor de directeur-eigenaar. Familiebedrijven worden bij het maken
van een keuze geconfronteerd met twee processen: a) de opvolging in de leiding
en b) opvolging in het eigendom (Thomassen, 1994).

Bij beursgenoteerde ondernemingen blijft de keuze echter beperkt tot opvolging
van de leiding. Een ander verschil tussen familiebedrijven en beursgenoteerde
ondernemingen is de lengte van de opvolgingscyclus die bij familiebedrijven over
het algemeen langer is. DGA's van familiebedrijven kunnen vaak heel hun werkza-
me leven bij het bedrijf in dienst zijn. Het bureau Drake Beam Morin deed een
onderzoek naar ongeveer 500 van werelds grootste bedrijven in 25 landen, meest
van hen waren beursgenoteerd, en concludeerde dat het verloop onder bestuurs-
voorzitters gegroeid is. De in het jaar 2000 vertrokken bestuurders blijken
gemiddeld vijf jaar in dienst te zijn geweest (Hezewijk, van, 2001). De oorzaak die
Hezewijk daarvoor geeft is a) een vertrek van de bestuursvoorzitters als gevolg van
een machtsstrijd na fusies en overnames. b) De fysieke inspanning van hun baan,
die zo groot is dat geen directeur het in die positie langer dan een aantal jaren vol-
houdt. c) Daarnaast leeft bij commissarissen en aandeelhouders de wens om na een
aantal jaren van gevoerd beleid weer eens een nieuw gezicht met nieuw elan in het
bedrijf te hebben. Een periode van vijf jaar is 'kort genoeg om niet al te eenzijdig
stempel op de onderneming te drukken' aldus van Hezewijk (2001). Het stimuleert
veranderingen en waarschijnlijk nog wel het meest belangrijke: de beurskoers. De
benoeming van een voorzitter van de Raad van Bestuur geschiedt over het alge-
meen op latere leeftijd waardoor de opvolgingskwestie sneller in beeld komt.
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Figuur 3. ] Gra~ek
Compenditnn Nederlands
Bedrijfslei~err 2000: bedrijfs-
conceritraties 1989-1999

In het familiebedrijf echter heeft de directeur een lange staat van dienst alvorens
hij begint na te denken over de opvolging van het bedrijf. Het dienstverband van
een directeur-eigenaar blijkt gemiddeld boven de 20 jaar te zijn (Flbren, 2002).
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De band die een directeur-eigenaar met zijn bedrijf en het personeel creëert, is zo
hecht dat opvolging ervaren wordt als een complex probleem.

Het Compendium Nederlands Bedrijfsleven 2000 van Het Financieel Dagblad
laat zien dat het aantal overnames door Nederlandse bedrijven gestegen is van
ca. 380 in 1995 tot 818 in 1999. Het Compendium geeft de resultaten weer van
ca. 900 bedrijven (figuur 3.1).

Een onderzoek van Schenk (2002) strekt zich uit over langere periode: van 1970
tot 2000. Hieruit blijkt dat het aantal fusies en overnames in Nederland over een
periode van vijftien jaar bijna verdubbeld is tot circa 950 per jaar.

Een ander onderzoek in de USA, waarbij een scheiding is gemaakt in overnames
van familiebedrijven en overnames van beursgenoteerde bedrijven laat zien dat het
aantal overnames van familiebedrijven van begin jaren tachtig tot midden jaren
negentig tot recordhoogte is gestegen en dat van beursgenoteerde bedrijven ver
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overtreft. In de periode 1984-1996 hebben in USA meer dan 22.000 overnames
plaats gevonden van familiebedrijven. Tegenover 8.000 fusies en overnames bij
beursgenoteerde bedrijven. In geld uitgedrukt vertegenwoordigt de overname van
familiebedrijven alleen al in 1996 een bedrag van bijna g 80 miljard (Ang bi Kohers,
2001).

Een onderzoek door accountantskantoor KPMG (2001) laat zien dat het aantal
fusies en overnames wereldwijd niet zo sterk gestegen is en sinds 1995 nagenoeg
op het zelfde peil ligt (ca. 6000 ) Wel is de waarde van de transacties sterk geste-
gen. Veelal als gevolg van mega deals die in allerlei sectoren plaatsvonden maar
vooral in de sectoren telecom, nutsbedrijven en financiële dienstverlening (banken,
verzekeraars). Het aantal transacties in Europa, zowel door Europese bedrijven als in
Europese bedrijven was meer dan in USA en het Verre Oosten. Echter het aantal
transacties in Nederlandse bedrijven is volgens KPMG licht gestegen: van 130 in
1995 naar 175 in 2000.

Uit het onderzoek van NIPO (2001) waarover in Hoofdstuk 1 is geschreven blijkt
dat een groot aantal eigenaren van familiebedrijven nog niet weet hoe men de
opvolging van het bedrijf wil regelen. Bij ongeveer 22.000 eigenaren is al duidelijk
dat zij hun bedrijf aan derden willen verkopen. Het onderzoek heeft alle familiebe-
drijven betrokken. Dus ook de kleinere familiebedrijven met 1-9 personeelsleden.
Deze kleinere bedrijven maken ca. 800~o uit van de totale populatie familiebedrijven
(zie tabel 2.1 in Hoofdstuk 2). Doorgerekend, op basis van de aantallen, mag ver-
wacht worden dat ca. 3.700 familiebedrijven met een omvang van 10-100 werkne-
mers en 33 bedrijven met ~ 100 werknemers hun bedrijf de komende vijf jaar aan
derden zullen verkopen. Een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van BDO Corporate
Finance (2001) onder financiële intermediairs, geeft aan dat 750~o van hen verwacht
dat het aantal koop~verkooptransacties in de periode 2002-2005 zal toenemen en
dat het aantal MBO's hierin een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen.

Hier geschetste ontwikkelingen geven aan dat het aantal fusies en overnames zal
toenemen maar zowel vraag en aanbod bepalen het aantal transacties. Het zijn
twee kanten van dezelfde medaille: een
grotere vraag naar koop van (familie)bedrijven en aan de andere kant een groter
aanbod voor verkoop van familiebedrijven.

2.O Invloeden bij overname van (familie)bedrijven

Voor veel bedrijven blijkt groei een van de belangrijke drijfveren van het strategi-
sche beleid te zijn. Stilstaan~wordt door velen als achteruitgang ervaren. Tot voor
tientallen jaren, zeker in de naoorlogse periode, kon deze groei door veel bedrijven
nog autonoom gerealiseerd worden. Autonome groei kan plaatsvinden wanneer de
markt groeit of wanneer men, door middel van een uniek product, een groter
marktaandeel kan creëren. Echter meer en meer bedrijven moeten naar het wapen
van fusíe en overname grijpen om groei te realiseren. Schenk (2002) concludeert
naar aanleiding van zijn inventarisatie van fusies en overnames dat 'de groei van de
grootste Westerse ondernemingen vooral te herleiden is op fusie en acquisitie en
minder op het succes van de bestaande product-markt combinaties. De strategie
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om door middel van acquisities te groeien wordt al sinds de tweede wereldoorlog
toegepast. Scharf (1964) signaleert dat er na de tweede wereldoorlog meer dan
600 overnames per jaar in USA plaats vinden. Een getal dat in het jaar 2000
gegroeid is naar ca. 10.000 transacties (Schenk, 2002).

De overname van bedrijven om groei te realiseren kan worden toegeschreven
aan twee soorten invloeden: externe en interne invloeden.

Externe invloeden: de markt; omgevingsfactoren zoals economische groei,
politieke maatregelen, economische en technologische ontwikkelingen en strategie
van de concurrentie.

Interne invloeden: psychologisch; motieven, behoeften en karaktertrekken van
de directeur-eigenaar of bestuursvoorzitter.

Aangezien de economie van de verkoop van een familiebedrijf in dit proefschrift
niet als primair beschouwd wordt, wordt bij de bespreking van externe invloeden
volstaan met de strategie of gedrag van de concurrentie als invloed bij fusies en
overnames. Allereerst wordt een kort overzicht gegeven van de golfbewegingen bij
fusies en overnames vanaf het ontstaan van economische industriële activiteiten.

2.1 Overzicht van golfbewegingen bij fusies en overnames
Overnames kennen, net als de economische cyclus, een golfbeweging en ze

lopen daarmee soms parallel. Het Compendium Nederlands Bedrijfsleven (2000)
laat in de grafiek (figuur 1) een verband zien tussen groei van het Binnenlands
Product (BBP) en het aantal bedrijfsconcentraties. Met uitzondering van het jaar
1999 bestaat er een sterk verband tussen de ontwikkeling van het BBP en over-
names. In het jaar 1999 zien we dat het aantal bedrijfsconcentraties een groei
vertoont, terwijl de groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product) afgenomen is.
Ook grafiek 3.2 en 3.3 laten een golfbeweging zien bij fusies en overnames.
Volgens Schenk (2002) hebben zich vijf fusiegolven voorgedaan. Drie daarvan
waren na de tweede wereldoorlog.

De eerste overname golf vond plaats in USA tussen 1889 en 1901. Hoofdzakelijk
als gevolg van horizontale integratie van grote industrieën in een poging monopo-
listische posities in bepaalde markten te creëren. In die tijd zijn concerns als
US steel, General Electric, Du Pont, Eastman Kodak ontstaan en vond er een conso-
lidatie van de Amerikaanse spoorwegen plaats (Hubbard, 1999, Schenk, 2002).
Van een horizontale overname is sprake wanneer het gaat om ondernemingen met
gelijksoortige producten of diensten. Alleen al in 1989 was de totale waarde aan

activa, die met de fusie en overname transacties gemoeid was, 130~o van het bruto

nationaal (Schenk, 2002).
De tweede golf vond plaats rond de jaren '20 waar niet alleen horizontale fusies

plaatsvonden maar ook verticale en diagonale. De concentraties in die tijd waren in

de automobielsector en ook in andere productgerichte industrieën (Hubbard, 1999,

Schenk, 2002). Een verticale fusie is het samengaan van ondernemingen in dezelfde

bedrijfskolom. Bijvoorbeeld een oliemaatschappij die zich ook gaat bezighouden

met de exploratie van nieuwe winningsgebieden, of behalve raffinage ook de ver-
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koop van olieproducten in eigen hand neemt. Bij een diagonale fusie worden
ondernemingen samengevoegd met niet verwante product-markt combinaties
(Schenk, 2002).

De derde golf, de eerste fusiegolf na de tweede wereldoorlog, was in de jaren
'60. Hier lag de nadruk op diversificatie ofwel de diagonale integratie. In de jaren
zestig en zeventig was dit het modewoord. Bedrijven die zowel verticaal als hori-
zontaal geïnvesteerd hadden (bv. automobielsector, staal, chemie) meenden dat
ze te sterk afhankelijk waren van één markt en van de economische cycli. Volgens
Schenk (2002) staat deze tijd in het teken van de technische ontwikkelingen in de
computerindustrie, de ruimtevaartindustrie en de informatie en communicatie-
industrie.

'Bestuurders van ondernemingen in deze sector bespelen de beurzen met een enthousiasme dat we pas
dertig jaar later opnieuw zullen zien. Zij weten beleggers ervan te overtuigen dat toepossing van 'hun' nieuwe

technologieën in die delen van de economie die we nu als 'de oude economie' zouden bestempelen, zal zorgen
voor een ongekende productiviteitsstijging met bijbehorende winstexplosies. Geef ons de ruimte, zo lijken zij in

koor te roepen, om via acquisities onze kennis en kunde over te dragen aan ondernemingen in de machine-
bouw, de staalindustrie, de papierindustrie en de voeding- en genotmiddelenindustrie en u zul[ binnentreden
in het economisch paradijs' (Schenk, 2002, pp.39-40).

Het gevolg van deze verwachtingen was een enorme explosie van de beurskoer-
sen en een focus op bedrijven met een lage koers~winst verhouding. Door relatief
laag gewaardeerde bedrijven over te nemen weet het beursgenoteerde bedrijf
kunstmatig haar eigen winst per aandeel op te schroeven (Schenk, 2002).

Het was in die tijd dat concerns zoals Ogem zijn ontstaan, of een bedrijf als
Vendex, of I.T.T. Dergelijke ondernemingen werden vaak bestuurd door autocrati-
sche bestuurders die beschikten over een ongebreidelde veroveringsdrang. Het
waren krachtige en vaak kleurrijke figuren die niet van tegenstand of kritiek hielden.
Tussen 1959 en 1975 werden door Ogem bijna 200 bedrijven opgekocht (Robijns
en Laan, 1984). Ook Vendex wist, met aan het roer Anton Dreesman, een divers
imperium op te bouwen met tientallen bedrijven in binnen- en buitenland. In 1987
had het bedrijf een omzet van bijna zeventien miljard gulden en vijfentachtigdui-
zend werknemers (Terlingen, 1992). In Amerika groeide een bedrijf als I.T.T. met
aan het roer Harold Geneen naar een conglomeraat met zo'n 350 verschillende
bedrijven gebundeld in 250 profitcenters. In 1977 bereikte ITT een jaaromzet van
16,7 miljard dollar, gerealiseerd door ca. 375.000 personeelsleden (Geneen S~
Moscow,1985).

Maar wanneer de beloofde productiviteitsstijgingen niet waargemaakt worden
komt ook aan deze fusiegolf een einde. Kredietverschaffers keren de overnamemarkt
de rug toe met als gevolg dat bedrijven in nood komen met hun aangegane finan-
ciële verplichtingen. Wanneer het leegzuigen van overgenomen bedrijven, de zoge-
naamde cash cows, niet helpt wordt overgegaan tot het afstoten van eerdere acqui-
sities en het nemen van efficiencymaatregelen (Schenk, 2002). Men was te veel
gefocust geweest op overnames met als gevolg dat grote kolossen van bedrijven
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zijn ontstaan, die onbestuurbaar werden. Sommigen gingen failliet, zoals Ogem,
anderen konden met grote moeite worden gereorganiseerd (Vendex).

Volgens Schenk (2002) komt 'halverwege de jaren tachtig de fusiemachine weer
op stoom' en breekt de vierde golf van overnames aan. De instorting van de beurs
in 1987 heeft echter geen invloed op de overnamegolf. Kenmerk van deze golf was
de overname door middel van een zogenaamde leverage buy out. Grote concerns
werden voor veel geld overgenomen om vervolgens in onderdelen doorverkocht te
worden. De winsten die hiermee bereikt werden waren gigantisch. Het waren veel
particulieren die zich met deze vorm van 'handel' bezig hielden. De financiering van
de overnames werd gedaan door de uitgifte van junk bonds, obligatieleningen met
een hoog rendement en als onderpand het bedrijf dat overgenomen werd.

Volgens Hubbard (1999) was de vierde golf vanuit Engeland en USA het gevolg
van afstoten van acquisities uit de jaren '60. Het was de uitverkoop van bedrijfs-
onderdelen, die niet tot de kernactiviteit van een onderneming behoorden. Deze
werden vervolgens aan een andere onderneming verkocht waar het onderdeel wel
een bijdrage leverde aan haar strategie en deze versterkte. Deze strategie was in
gang gezet door Jack Welch, CEO van General Electric, die ervan uitging dat alle
activiteiten in zijn bedrijf een eerste of tweede plaats moest innemen op de wereld-
markt. Was deze strategie voor een bedrijfsonderdeel niet realiseerbaar, dan werd
het afgestoten.

De vijfde golf breekt alle records van vorige fusiegolven. Deze periode begint zo
ongeveer vanaf 1992 en loopt door tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Tijdens het piekjaar 2000 worden in Amerika meer dan 10.000 fusies (exclusief klei-
ne fusies) geteld die een totale waarde vertegenwoordigen van maar liefst 1 S00
miljard dollar. Een bedrag dat groter is dan het bruto binnenlandse product van
Groot-Brittannië. Ook in Europa stijgt het bedrag dat met overnametransacties is
gemoeid spectaculair: van 200 miljard dollar in 1994 tot 1500 miljard in 1999
(Schenk, 2002).

2.2 Externe invloed: de concurrentiepositie
Een belangrijke factor bij een fusie of overname is de eigen positie van het bedrijf

ten opzichte van de concurrentie. Bedrijven met een zekere omvang, of dit nu fami-
liebedrijven of beursgenoteerde ondernemingen betreft, houden elkaar nauwlet-
tend in de gaten. Succes wordt immers vaak afgemeten in termen van vergelijk met
de concurrentie.

Naarmate de positie van de spelers in een markt groter word en het aantal
kleiner, dat kan nationaal, Europees of mondiaal zijn, neemt de afhankelijkheid
ten opzichte van elkaar toe.

Ter illustratie: in de telecommarkt waren in het verleden, door het feit dat de telefoonmaatschappijen
bezit waren van de overheid, evenzo veel bedrijven als er landen waren. De liberalisering van deze
bedrijfstak had tot gevolg dat de telecombedrijven de grenzen overtrokken en posities in andere landen
innamen. De Europese markt kwam in plaats van de 'beschermde' nationale markt. Schaalgrootte werd
van belang geacht om aIs speler te kunnen overleven. Het gevolg was dat een aantal, voorheen nationale
telefoonmaatschappijen, hun vleugels uitsloegen door middel van 'strategische' acquisities. En de bedrijven
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die zich roerden in dit acquisitiespel creëerden hiermee een interafhankelijkheid ten opzichte van elkaar.

Volgens Schenk (1999) heeft het merendeel van de acquisities een strategische
achtergrond. Ze is niet ingegeven door pure rationele redenen om economische
waarde toe te voegen, maar is gebaseerd op de interafhankelijkheid die de spelers
(de bedrijven) op de markt ten opzichte van elkaar hebben. Schenk noemt deze
theorie de 'minimax-spijt theorie', die als volgt voorgesteld kan worden:
~ Bedrijf A doet de overname van een bepaald bedrijf.
~ Bedrijf B, een concurrent van bedrijf A, zal zich afvragen wat de consequenties

van de overname door A zullen zijn voor haar eigen positie.
~ Bedrijf B kan uitgaan van scenario (a), waarbij de overname door A succesvol is

en B niet reageert. Het gevolg is achteruitgang van de positie van bedrijf B.
~ Bedrijf kan uitgaan van scenario (b), waarbij de acquisitie van A niet succesvol is

en resulteert in een slechtere positie van A. Bedrijf B reageert wel op de actie van
A door die actie te kopiëren en ook op acquisitiepad te gaan.

~ Vanuit de minimax-spijt theorie geredeneerd is de spijt die B zal krijgen, wan-
neer ze scenario (a) volgt en niet reageert, groter dan in scenario (b) waarbij
bedrijf B wel reageert. Want in het geval van scenario (a) is er voor bedrijf B
sprake van een verlies van haar positie ten opzichte van A terwijl in geval van
scenario (b) die positie ten opzichte van A gelijk blijft (Schenk, 1999).

Een andere theorie die Schenk (2002) relevant acht bij fusiegedrag is de signaal-
theorie. Deze theorie verklaart dat er omstandigheden zijn waarbij bedrijven in hun
acquisitiegedrag het eerste bedrijf, dat op het overnamepad gaat, imiteren.
Het gedrag van de eerste beslisser wordt als maatgevend geacht voor de volgende
beslisser enzovoorts. Eigen informatie (signalen) met betrekking tot een overname
wordt niet gebruikt.

De implicaties van de minimax-spijt theorie en de signaaltheorie zijn volgens
Schenk interessant omdat 'ze een rationele verklaring geven van imitatiegedrag zonder
daarbij een beroep te hoeven doen op speciale psychologische, economisch wellicht
irrationele eigenschappen van beslissers' (Schenk, 2002, ppl 14). Het gevolg is een
fusieparadox: het op grote schaal en in golven optreden van fusies die in het alge-
meen geen toegevoegde waarde opleveren (Schenk, 2002). De verklaringen van
Schenk hebben betrekking op het fusie en acquisitiegedrag van grote tot zeer grote
ondernemingen en daar waar een zekere interafhankelijkheid tussen bedrijven aan-
wezig is. Er mag worden verondersteld dat een toenemend acquisitiegedrag bij de
grotere ondernemingen imitatiegedrag tot gevolg heeft ofwel een spill-over effect
heeft op kleinere ondernemingen.

2.3. Interne invloeden: psychologisch
Volgens Levinson (1970) zijn er veel rationele economische en persoonlijke argu-

menten voor een fusie of overname, maar de werkelijke redenen zijn vaak meer
psychologisch. Hij ziet twee soorten motieven bij het management die van invloed
zijn op het acquisitiegedrag van een onderneming:
1. De angst voor vernietiging van het bedrijf
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2. Degeneratie van de organisatie
De angst voor vernietiging komt voor uit het gevoel in het geval het bedrijf niet

groeit, grotere bedrijven het zullen vernietigen. De angst leidt tot een compensatie-
gedrag door als organisatie groter en sterker te worden. De snelste manier om dit te
doen is door het overnemen van bedrijven.

Degeneratie van de organisatie is de bureaucratisering en institutionalisering van
de organisatie. De organisatie wordt rigide en star. Een situatie die slechts doorbroken
kan worden door vers bloed te genereren en een manier om dat te doen is overname
van andere bedrijven.

Naast deze onbewuste motieven zijn het behoeftepatroon en karaktertrekken
van de bestuursvoorzitter of CEO belangrijke factoren die de groei en de snelheid
van de groei van de onderneming bepalen:
~ De behoefte aan macht en controle
~ De behoefte aan autonomie
~ De behoefte aan het verrichten van prestaties
~ De behoefte aan succes
~ Een zekere mate van dominantie

Volgens Murray (1938 in Carver bt Scheier, 1992) zijn behoeften interne richting-
gevende krachten die bepalen hoe mensen reageren op objecten of situaties in de
omgeving. Mensen verschillen hierin van elkaar. Leiders hebben over het algemeen
een grote behoefte aan het verrichten van prestaties, aan macht en aan controle.
Volgens Kets de Vries (1993) heeft macht al een aantal factoren in zich zoals sterkte,
dominantie en controle: het uitoefenen van iemands wil ten koste van een ander.
En leiderschap is het uitoefenen van macht. Leiders zoals Stibbe van Ogem en
Dreesmann van Vendex vertoonden een hoge mate van narcistische leiderschap.
Een stijl die verbonden is aaneen grote behoefte aan macht, prestige en glamour
(Kets de Vries, 1993). Dergelijke leiders hebben vaak ook een groot gevoel voor
drama, de kunst anderen te manipuleren en een vaardigheid om snelle, kunst-
matige relaties met anderen aan te gaan voor eigen nut. Als gevolg van deze
karaktertrekken en behoeftepatroon werden Dreesmann en Stibbe verzamelaars
van bedrijven die in hun expansiedrift niet meer te stuiten waren. Terlingen (1992)
schrijft hierover in zijn boek 'Anton Dreesmann, moed, macht en miljoenen' het
volgende:

Er waren dagen dat Dreesmann 's morgens, 's middags en 's avonds onderhandelde over een over-
name. Groepsdirecteuren en staffunctionarissen die een afspraak met hem hadden werden tot wanhoop
gedreven. In de vijfendertig meter lange gang naar meneer Anton's werkkamer kregen ze tijd genoeg om
de steeds wisselende organisatieschema's met alle Vendex-ondernemingen uit het hoofd te leren (p.79)

Stibbe is bij Ogem niet meer te stoppen en neemt het ene na het andere bedrijf
over. Zijn grootheidswaan wordt door geen van de commissarissen afgeremd en
kritiek op zijn beleid blijft uit. Sterker nog, men laat zich ook meeslepen in gevoel
onaantastbaar te zijn :

'We moeten', zo stippelde hij (Stibbe) de nieuwe strategie uit, 'stoppen met acquisities van onbedui-
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dende omvang en met behulp van onze vrienden uit de financiële wereld een oplossing zoeken voor
onze Iiquiditeitsproblemen'. En dan: er op los. 'Samenwerking met Hoogovens en Philips', moest Verduin
(directiesecretaris) noteren. 'Overname van Lindeteves-Jacoberg, definitief. Uitstekend, zo snel mogelijk.
Overname van het veiligheidsbureau van Dam, van het bouwbedrijf Nelis Uitgeest, van IBB~Kondor, van
Van Baarse Egas, van Amstelland en Nedeco, van Vandervliet Wernink, van Grasso enz. enz.'
Internationale adviesbureaus moesten worden benaderd. Internatio Muller ?'Afspraak maken'. Maduro
op Curacao? 'Bekijken'. RVS? 'Opbellen'. Bruijnzeel? 'Verdergaande samenwerking'. Terwijl geurige siga-
renrook de salon vulde en cocktails werden binnengebracht, kreeg een nieuw imperium steeds vastere
contouren, zo stelden de aanwezigen danig in hun nopjes vast. Want waarom zou het niet gaan zoals
gepland? Niemand waagde het zelfs Stibbe tegen te spreken. Hij stond op dat moment op het toppunt
van zijn macht, hij had succes als architect van het nieuwe concern, zijn 'koopmanschap' werd alom
geprezen en ook zelf begon hij zich zo langzamerhand een genie te vinden. Hij was de uitverkoren ver-
tegenwoordiger van de kleine luiden, die zich luisterrijk had opgewerkt" (Robijns S~ Laan, 1984, p. 32).

Net zoals Stibbe had ook Dreesmann gevoelens om zijn onvermogen te com-
penseren en een sterk verlangen naar zelfbevestiging. Narcistische persoonlijkheden
hebben er constant behoefte aan zichzelf ervan te overtuigen dat ze bijzonder zijn.
Dit leidt vaak tot allerlei uitersten, zoals een groots zelfgevoel, uitbuiting en exhibiti-
onisme. Datgene wat over Anton Dreesmann bekend is wijst erop dat hij enkele van
deze karaktertrekken had (Kets de Vries, 1996).

Behalve in het voorbeeld van Stibbe, Dreesmann, Vinken (Elsevier) en Heineken
heeft het Nederlandse bedrijfsleven in het verleden niet zoveel autocratische leiders
gekend. Tot voor kort was in Nederland de nadruk op de bestuursvoorzitter minder
groot dan in de Angelsaksische cultuur. Hier werden grote bedrijven en organisaties
in de regel geleid door een team van managers met aan het hoofd de bestuurs-
voorzitter die de vergaderingen leidt en zorg draagt voor de cobrdinatie tussen alle
disciplines. Consensus en draagvlak zijn de sleutelwoorden bij de beleidsvorming
(Huisman, 2000). De bestuursvoorzitter is de bindende factor die als een goed huis-
vader ervoor zorgde dat alle neuzen binnen de raad dezelfde kant op wezen. De
keuze voor hem als leider was meer op basis van zijn vermogen eenheid te bewaren
dan op basis van visie, leiderschap of andere capaciteiten.

Aan dit gegeven is een eind gekomen door de intrede van het CEO model naar
Angelsaksische waarden. Een trend die samen met het aandeelhouderswaarde-den-
ken uit Amerika is komen overwaaien. In het kielzog van Jack Welch, de belicha-
ming van General Electric, is nu ook in Nederland de eerste man voor het grote
publiek zichtbaar geworden. Daarmee is de positie van bestuursvoorzitter in
Nederland drastisch veranderd, schrijft het Financieële Dagblad (30-12-2000):
"Een eerste man, die naar Amerikaans voorbeeld, een vorm van dominant leiderschap
koppelt aan een hoge mate van doortastbaarheid en zichtbaarheid". Was de bestuurs-
voorzitter eerst een braaf huisvader die, met sussende woorden en af en toe eens
vermanend, de gelederen gesloten hield. Nu is hij verworden tot een machoachtige
figuur die als een generaal zijn troepen ordonneert. Hij toont een duidelijk gezicht
naar de buitenwereld, meer speciaal naar de aandeelhouders. Hij is de mediaheld
in wiens schaduw vele managers zich kunnen koesteren. Door deze positie is het
de CEO die gestalte geeft aan de fusie- en overnamestrategie van het bedrijf.
Daarmee worden de acquisitieactiviteiten rechtstreeks gekoppeld aan de persoon-



lijkheid van de CEO. Hij bepaalt de identiteit van het bedrijf en daarmee wordt de
identiteit van het bedrijf een uitdrukking van zichzelf! Op de Dag van het Aandeel
in 2001 geeft Karel Vuursteen van Heineken ruiterlijk toe dat veel overnames het
gevolg zijn van het ego van de bestuursvoorzitter (NRC Handelsblad, 2001).

Waardoor heeft er een verandering naar dominant leiderschap plaats kunnen
vinden? Daarvoor zijn drie redenen te vinden:
1) Door velen wordt het noodzakelijk gevonden een krachtige leider te hebben die

snel beslissingen kan nemen in deze turbulente tijden van fusies en overnames.
De meest agressieve spelers op dat terrein bepalen het spel. Een vergelijking met
de evolutieleer van Darwin: 'de survival of the fittest', hij die de beste conditie
heeft in zijn omgeving, overleeft.

2) Een andere reden voor dominant leiderschap binnen het bedrijf is de impact die
het aan de onderneming geeft. De eerst nog anonieme organisatie krijgt letter-
lijk een gezicht, een imago. De leider als symbool voor de onderneming.
Daarmee krijgt de onderneming een uitstraling en betekenis. En indien de leider
succes heeft fungeert hij als rolmodel. Zijn visie en aanpak vinden navolging. Hij
wordt het substituut van onze dromen. Hij wordt onze held, waarmee we ons
kunnen identificeren. De maatschappij bewondert inspirerende leiders die hoge-
re visies om kunnen zetten in concrete realiteiten (Sonnenfeld, 1988).

3) De behoefte aan macht is een andere reden. Naast karaktereigenschappen is het
behoeftepatroon de drijfveer van ons handelen. In het begin van deze paragraaf is
aangegeven dat behoetten een belangrijke factor vormen voor ons handelen.
Murray (1938) heeft onze behoeften onderscheiden in primaire behoeften en

psychologische behoeften. Primaire behoeften zijn biologisch van aard zoals de
behoefte aan voedsel, water en zuurstof en andere. De secundaire behoeften zijn
psychologisch van aard en variëren bij ieder mens. Ze komen niet bij iedereen in
dezelfde mate voor. Managers hebben vaak een sterke behoefte aan macht, aan suc-
ces, het leveren van prestaties en aan autonomie. Ze combineren deze behoeften
door symbolen die een hoge mate van status uitstralen (Carver en Scheier, 1992).
Voorbeelden daarvan zijn de auto met privë chauffeur, de inrichting van het kantoor,
de mate waarop ze zich afschermen voor de omgeving en de kleding. Volgens
McAdams (1984, in Carver bt Scheier, 1992) zijn mensen met een sterke behoefte
aan macht tevens zeer bezorgd over hun imago. Bekend van de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen is de aandacht die geschonken wordt aan het imago van de kandi-
daten. En kleding is daarbij een belangrijk onderdeel. Bij officiële gelegenheden dra-
gen de kandidaten, zoals bij televisiedebatten, een donkerblauw pak met een rode
stropdas. Van donkerblauw is bekend dat het macht uitstraalt en een rode stropdas
staat voor daadkracht. De behoefte aan macht, succes, autonomie en het leveren van
prestaties zien we vaak terug bij bestuursvoorzitters van grote multinationals. Hoe
groter die behoefte, hoe groter hun ambitie om bij de top te behoren. Of ze daarin
slagen zal afhangen of ze die behoefte goed kunnen reguleren. Een aansprekend
voorbeeld is Jurgen Schrempp van DaimlerChrysler. Critici beweren dat hij met de
overname van Chrysler zijn hand heeft overspeeld. Tijdens de onderhandelingen was
al sprake van een sterke terugval bij Chrysler. Het heeft er alle schijn van dat
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Schrempp die informatie genegeerd of onderkend heeft, hetgeen zou kunnen duiden
op imitatiegedrag zoals in de vorige paragraaf beschreven. Janis (1983, in Forsyth,
1990) heeft zich in belangrijke mate bezig gehouden met de wijze waarop beslissin-
gen tot stand komen. Hij constateerde een zogenaamd 'groepsdenken', een situatie
waarbij deelnemers zo hun best doen om tot overeenstemming met elkaar te komen,
dat fouten gemaakt worden en men zich conformeert aan verkeerde veronderstellin-
gen, die makkelijk vermeden hadden kunnen worden. Symptomen van groepsdenken
zijn onder meer: persoonlijke druk, achterhouden van informatie die negatief is voor
de beslissing en een illusie van onaantastbaarheid. Een autoritaire leiderschapsstijl,
waarbij negatieve geluiden die de beslissing van de leider dwarsbomen niet geaccep-
teerd worden, is een belangrijke oorzaak voor het 'groepsdenken' (Janis, 1983).

De vraag die we ons zelf moeten stellen is of de positie van de bestuursvoorzitter,
als dominant leider, wel voldoende waarborgen geeft om zijn sterke dadendrang in
de juiste banen te leiden. Zeker wanneer het gaat om grote acquisities met hoge
inzetten. Brengt individueel leiderschap niet het gevaar met zich mee dat, bewust of
onbewust, toch verkeerd met die macht wordt omgegaan. Macht, en zeker kritiek-
loze macht, heeft het risico in zich dat leiders een gevoel van grootheidswaan en
onaantastbaarheid ontwikkelen (Kets de Vries, 1996) In dat opzicht is een verfrissend
geluid uit Frankrijk hoopgevend. Daar volgt de bestuursvoorzitter van de PSA Groep,
Peugeot en Citroën, een heel andere strategie. In plaats van zich extern, naar de
beurs en aandeelhouders te richten, geeft hij meer aandacht naar de interne organi-
satie. De groei van PSA is gebaseerd op organische uitbreiding van bestaande fabrie-
ken. Binnen de organisatie heeft hij drie zwakten gedefinieerd: een gebrek aan volu-
me, een gebrek aan innovatie en een gebrek aan rentabiliteit. In 2001 verwacht PSA
een record van 3 miljoen wagens te produceren en behaalt daarmee een marktaan-
deel binnen Europa van 140~0. Bestuursvoorzitter van de PSA groep, Folz, zegt dat
fusies of overnames niet het antwoord zijn op de veranderingen in de automarkt. Hij
kiest daarbij voor allianties; een strategische samenwerking tussen autoconstructeurs
(Burt bt Owen, 2001).

Dat aan het huidige accent 'aandeelhouderswaarde' een eind zal komen is duide-
lijk. Ook in Amerika zijn tekenen dat het aandeelhouderswaarde-denken aan zijn einde
is. In zijn boek 'The End of Shareholders Value' schrijft Kennedy (2001) dat bedrijven
een tophypotheek op de toekomst hebben genomen in ruil voor een hoge beurskoers
en daarbij de belangrijkste belanghebbenden, de klant en de medewerker, onderweg
hebben verloren. Het aandeelhouderswaarde-denken zal uiteindelijk de plaats krijgen
die het verdient: samen met de andere belanghebbenden (stakeholders).

3.0 De keuze van opvolging van de familiebedrijven

De keuze voor opvolging binnen de familie is een complex en emotioneel pro-
bleem. Complex omdat verschillende belangen bij die keuze door elkaar lopen.
Volgens Thomassen (1998) is er een belang van de eigenaar, die een goede prijs
voor het bedrijf wil krijgen en continuïteit van zijn levenswerk wil garanderen. Er is
het belang voor het bedrijf in het zekerstellen van de werkgelegenheid en behoud
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van de cultuur bij de keuze van de opvolger.
Bij het familiebedrijf zijn er tegengestelde belangen aanwezig. Vanuit het per-

spectief van de familie staat namelijk het individu centraal, terwijl het bedrijf het
individu als een middel ziet om haar doelstellingen te bereiken. Het is een verschil
van twee werelden waarbij de spanningen tussen die werelden tot uiting komt in
de vraag wie op een gegeven moment voorrang krijgt: het bedrijf of de familie
(Donckels et al. 1989).

En er is het belang als familielid, waarbij de vader graag wil dat zijn kind hem
opvolgt. Bij dit laatste belang spelen drie aspecten voor de directeur-aandeelhouder
een centrale rol:
1. Zijn de kinderen geschikt mij op te volgen?
2. Willen de kinderen mij opvolgen?
3. De financierbaarheid bij 'overdracht aan de kinderen'?

3.1 Zijn de kinderen geschikt mij op te volgen?
In het verleden was opvolging binnen de familie een vanzelfsprekende zaak.

Het bedrijf was er voor de familie en de familie was er voor het bedrijf. In die tijd
was de belangrijkste doelstelling van het bedrijf inkomen te genereren voor de
familie. Ondernemersschap was de enige mogelijkheid om een behoorlijk inkomen
te creëren en een vermogen op te bouwen. Andere prettige bijkomstigheden waren
de auto van de zaak en een behoorlijke onkostenvergoeding. Werken in het familie-
bedrijf betekende vaak betere omstandigheden dan werken in loondienst. In het
bedrijf kon, wanneer het bedrijf groot genoeg was, de hele familie aan het werk.
De aanwezigheid van de nodige capaciteiten was niet van belang. Het familiebedrijf
was daarmee het vangnet voor de familieleden.

Naast de zorg voor de familie, zorgde het bedrijf ook goed voor haar werkne-
mers waardoor loyaliteit werd geschapen. Ging het bedrijf goed dan ging het de
werknemers goed. Een lange staat van dienst werd gezien als een deugd.

Binnen het gezin was de vader de patriarch, hij bepaalde wat goed voor je was
en wat slecht. Hij maakte de keuze wie hem in het bedrijf zou opvolgen, een tradi-
tie die meestal aan de oudste zoon was voorbehouden. Maar de toenemende con-
currentie, vooral in traditionele industrieën zoals textiel, schoenen e.d., heeft een
groter beroep gedaan op de snelheid van veranderingen en de aanpassing aan
nieuwe marktomstandigheden. Het succes was vaak een reden om op de lauweren
te gaan rusten en verwachten dat het vanzelf continueert. Veel oude familiebedrij-
ven hebben niet op tijd ingespeeld op de veranderende markt en daardoor niet
overleefd. Het vast blijven houden aan bestaande gewoonten, aan dezelfde produc-
ten, markten of productieprocessen en niet flexibel reageren op de markt heeft er
toe geleid dat bedrijven, die vele generaties gezorgd hebben voor een bestaans-
recht, ophielden te bestaan. Wat tot drama's leidde bij veel families die van dat
bedrijf afhankelijk waren. Naast de ondergang bij veel families was dit ook de
ondergang van bloeiende steden in Nederland die daarmee zorggebieden werden
met een hoge werkeloosheid.

De belangrijkste les uit die periode is dat voor een gezonde bedrijfsvoering,
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Figtn~r 3.4. Dilentmn zorQ voor de kinderen o~zor~ voor
het bedrijf.

het management over de nodige capaciteiten dient te beschikken. Ondernemers
werden gedwongen kritisch te zijn als het ging over opvolging. De geschiedenis
leverde voldoende lessen hiervoor. Opvolging binnen de familie werd zodoende
geen automatisme meer.

Eerder is al het dilemma geschetst van de twee werelden: familie en bedrijf, met
ieder verschillende belangen. Dat maakt de keuze voor de directeur-eigenaar zo
complex. Hij draagt de pet als ouder om te zorgen voor zijn kinderen versus de pet
als ondernemer om te zorgen voor het welzijn van het bedrijf.

3.2. Willen de kinderen mij opvolgen?

Maar niet alleen maakt de ondernemer een afweging over de opvolging van zijn
kinderen, ook de kinderen denken er over na of ze wel in het bedrijf willen. Volgens
Stavrou (1995) krijgen kinderen te maken met dit beslissingsproces op een leeftijd
tussen 18 en 28 jaar. Door het grote aanbod van hogere opleidingen en een veel-
heid aan interessante banen is de mogelijkheid voor individuele ontplooiing groter
geworden. Maar het paradoxale van deze situatie is dat kinderen juist daardoor
meer onzeker worden over de juistheid van hun beslissing en sneller en meer wisse-
len van studie. De onafhankelijkheid van de kinderen is toegenomen. Maar kinderen
willen hun ouders niet teleurstellen. Sommigen kiezen er voor tegemoet te komen
aan de vertangens van hun ouders, anderen kiezen voor een eigen richting. Het
tegemoet komen aan de verlangens van de ouders om het bedrijf voort te zetten
kan juist leiden tot de moeilijkheid een voldoende sterke identiteit op te bouwen en
te behouden wat vooral noodzakelijk is om later zelfstandig het bedrijf te kunnen
leiden (Rosenblatt et al., 1990). Een vader die als zakenman succesvol is maakt het
vaak moeilijk voor kinderen om zich met hen te meten en zij kiezen vervolgens voor
een zelfstandige richting los van het familiebedrijf (Levin, 1992). Simon, (1996) stelt
dat de vanzelfsprekendheid dat kinderen in de voetstappen van hun ouders moe-
ten, minder geaccepteerd is in de huidige tijd. Kinderen willen meer hun eigen
beroepskeuze maken. Ze wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af. Ze kijken naar
de kosten en opbrengsten die het familielidmaatschap biedt (Nye,1979, in Klein bt
White, 1996).

Stavrou (1995) heeft vier categorieën geformuleerd die invloed hebben op de
beslissing van het kind om te gaan werken in het familiebedrijf:
1) De persoonlijke dimensie; hierbij zijn karaktertrekken, de interesse van het kind
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en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen de belangrijkste determinanten.
2) De familie dimensie; de structuur, zoals geboortevolgorde en sekse, de dynamiek

van de familie en de emotionele differentiatie tussen de familieleden bepalen
voor een belangrijk deel de rol en de status van het kind binnen de familie. En
daarmee de keuze van het kind om te kiezen voor werk binnen of buiten het
familiebedrijf. Het op je famitie kunnen terug vallen is een belangrijk voordeel.
Het biedt je zekerheid in tijden van onzekerheid en bescherming wanneer je
bescherming nodig hebt. Maar aan de andere kant kan een te beschermende
omgeving voor het kind als te beklemmend worden ervaren, waaraan hij of zij
probeert te ontsnappen. Het kind is daarbij niet in staat te experimenteren en
te groeien naar volwassenheid.

3) De bedrijfsdimensie; invloeden in deze categorie zijn zaken als een tekort aan
duidelijkheid met betrekking tot de opvolging. Zoals in hoofdstuk 1 geschreven
is bij praktisch een kwart van de ondernemers die binnen nu en vijf jaar willen
stoppen met hun bedrijf nog geen plan bekend wat ze met het bedrijf willen
doen. De ondernemer die afstand wil doen van de leiding van zijn bedrijf staat
voor één van de meest ingrijpende beslissingen in zijn leven (Thomassen, 1998).
Ten aanzien van het familiebedrijf zal het kind zich afvragen wat samenwerken
met een of beide ouders voor hem of haar zal betekenen. Wat levert het op en
welke voordelen staan er tegenover. Is het werk interessant, wat zijn de verdien-
sten en welke secundaire arbeidsvoorwaarden gelden er, zoals een auto van de
zaak, het aantal vrije dagen en ga zo maar door. Een belangrijke rol bij de keuze
wordt ook bepaald door de vraag hoe het kind het familiebedrijf altijd ervaren
heeft. Wat is het imago van het bedrijf? Is dit imago grauw en grijs. Heeft het
bedrijf een slechte uitstraling dan werkt het niet uitnodigend voor de kinderen.
Een andere factor wordt bepaald door de rol van de vader of moeder in het
familiebedrijf. Maakte vader altijd lange dagen op zijn werk, kwam hij daarbij
doodmoe thuis, was hij vervolgens chagrijnig aan tafel en waren zijn verhalen
thuis doorspekt van zorg en ellende? In dat geval zal het kind het bedrijf niet
zien als een plezierige plaats om te werken en eerder voor een mogelijkheid bui-
ten het familiebedrijf kiezen. Wanneer de vader een opgeruimde man was, die
thuis afstand kon nemen van het bedrijf, die tijd besteedde aan zijn gezin en
gezellig kon vertellen over zijn werk, zal dat eerder leiden tot een positief beeld
bij het kind en daarmee ook de keuze positief béinvloeden.

4) De marktdimensie; een andere invloed komt van de markt of omgeving. In tijden
van sterke economische groei stijgt de vraag naar personeel en is er een keur
van interessante banen voorhanden. Dat maakt de keuze voor het familiebedrijf
er niet makkelijker op. Is echter de economie zwak en het aanbod aan banen
gering dan zal de keuze eerder naar het familiebedrijf overhellen.

Met bovenstaande is duidelijk gemaakt dat de vroegere vanzelfsprekendheid voor
een baan in het familiebedrijf verdwenen is. Het familiebedrijf als vangnet, wanneer
familieleden moeilijk elders aan een baan komen, en vervolgens onderdak bij het
familiebedrijf vonden, is geen automatisme meer. Het kind zal, doordat het mondi-
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ger is geworden en doordat er meer kansen zijn, voor (veelzijdig) werk eerder kiezen
voor de ontwikkeling van eigen capaciteiten dan voor het doorzetten van vaders
'levenswerk' waarbij het risico aanwezig is dat het zichzelf als persoon tekort doet.

3.3 De Financierbaarheidbij overdracht aan de kinderen

Een ander probleem dat zich bij een overdracht aan de kinderen kan voordoen
is het probleem van de financierbaarheid van de koopsom voor het bedrijf. Familie-
bedrijven zijn vaak opgebouwd met hard werken en een zeer kostenbewust beleid.
Inkomensbeloningen voor leden van de familie werden aangepast aan de mogelijk-
heden die het bedrijf financieel bood. Indien de winstgevendheid gering was moest
de tering naar de nering gezet worden en loon worden ingeleverd. Volgens Ayres
(1998) is de essentie voor het familiebedrijf niet de bepaling van de marktwaarde
bij een overdracht aan de kinderen, want die kan bij verschillende kopers sterk uit-
eenlopen. Belangrijk bij de overdracht is volgens hem de balans tussen de behoef-
ten van de ouders bij de voortzetting van hun leven en de mogelijkheden van het
kind om de koopsom te kunnen betalen. Ayres (1998) constateert vier basisbehoef-
ten bij de ouders tijdens het opvolgingsproces:
a. het in stand houden van hun levensstijl
b. het verkrijgen van een persoonlijke economische vrijheid
c. het bedrijf in vertrouwde handen kunnen achterlaten
d. het hebben van voldoende inkomen om tegemoet te komen aan de speciale

wensen voor de familie of de gemeenschap waarin ze leven.

Uitgaande van deze behoeften kan de directeur-eigenaar een koopsom voor het
bedrijf vaststellen. Een vergelijking met de marktwaarde is daarbij essentieel uit fis-
cale overwegingen om geen problemen achteraf te krijgen. Maar ook om geen
scheve ogen te krijgen bij de overige kinderen die niet in het bedrijf willen of kun-
nen. Bij een te lage overnameprijs zouden zij zich te kort voelen gedaan.

Is de koopprijs voor het bedrijf bepaald, dan komt de volgende vraag of het kind in
staat is deze koopprijs te betalen:
a. kan het bedrijf voldoende geld genereren om te kunnen voldoen aan de

behoeften van de ouders en daarbij tevens voldoen aan haar eigen kapitaal-
behoefte

b. zullen banken, leveranciers en andere belanghebbenden akkoord kunnen
gaan met een regeling voor de overdracht van bestaande kredieten zonder
dat extra garanties van de ouders verlangd worden

c. is de opvolger bereid haar eigen financiële verlangens te onderdrukken zodat
aan de behoeften van de ouders voldaan kan worden (Ayers, 1998).

Uitgaande van de basisbehoeften van de ouders en mogelijkheden voor het kind
om de overnameprijs te betalen kan de balans worden opgemaakt of een over-
dracht binnen de familie zinvol is. En ook wanneer het allemaal financieel realiseer-
baar is, dan nog kan het kind opzien tegen de schuld waarmee het geconfronteerd
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wordt en terugschrikken voor de overname.

3.4 Uerkoop aan derden
Indien de vraag voor opvolging door de kinderen negatief wordt beantwoord,
dan resteren twee opties:
1) liquidatie van het bedrijf of
2) verkoop van het bedrijf aan derden.

Bij liquidatie worden schulden en vorderingen van het bedrijf vereffend, waarna
het aanwezige vermogen van de onderneming in de vorm van liquiditeiten kan wor-
den uitgekeerd. Uitaard onder inhouding van de verschuldigde belastingen. Een
liquidatie zal pas noodzakelijk zijn wanneer de onderneming moeilijk of geheel niet
verkoopbaar is. Dit is meestal het geval wanneer de onderneming geheel afhankelijk
is van de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Dat kan zijn bij een bedrijf dat qua
omvang te klein is en~of wanneer het bedrijf geheel afhankelijk is van de DGA. In
een dergelijke situatie is overdracht aan derden praktisch onmogelijk en loopt de
koper een groot risico van een onmiddellijke teloorgang van het bedrijf.

Is de onderneming wel verkoopbaar en een aantrekkelijke bruid voor potentiële
kopers, dan kan dit de DGA veel geld opleveren. Een positie die hem naast een
financiële onafhankelijkheid ook verlost van veel zorgen. Zorgen voor de continui-
teit, zorgen van problemen met werknemers, zorgen met banken, met leveranciers,
met klanten en met de overheid. Want het zijn allemaal zaken die uiteindelijk op
het bord van de eindverantwoordelijke terecht komt, dus bij de DGA.

In Hoofdstuk 1, Inleiding, is al aangegeven welke keuzen de ondernemer heeft
bij verkoop van zijn bedrijf: verkoop aan een ander bedrijf, een Management Buy
Out en een Management Buy In. In Hoofdstuk 10, Gevolgen van de verkoop van
een familiebedrijf voor de koper, wordt nog een andere vorm van verkoop belicht.
De verkoop aan verschillende soorten van kopers gezien vanuit de doelstelling van
de overname: de strategische koper, de financiële koper en de nieuwe ondernemer.
Deze laatste valt in de categorie MBO (Management Buy Out) of MBI (manage-
ment Buy In).
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H o o f d s t u k 4

Psychologisch eigenaarschap

1.0 Eigendom en eigenaarschap

In het vorige hoofdstuk is het Familiebedrijf geduid als een geheel van drie
overlappende cirkels, systemen genaamd: Familie, Bedrijf en Eigendom. In dit
hoofdstuk wordt het systeem Eigendom besproken. Wanneer we denken aan eigen-
dom dan denken we aan bezit. Volgens de juridische definitie is eigendom het
meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Vanuit deze
definitie kan eigendom beschouwd worden als een object dat verbonden is aan een
natuurlijke of aan een rechtspersoon. Dit object kan materieel zijn zoals een stuk
grond, een huis of een stoel. Maar het kan ook niet-materieel zijn zoals intellectueel
eigendom van: een boek, een idee of een concept. Eigendom behoort aan iemand
toe.

Eigenaarschap echter, is een toestand dat aan een individu toebehoort. lemand
is eigenaar van iets. Hij bezit een huis, hij is eigenaar van een huis. Volgens Williams
(1992) kan eigenaarschap heel smal gezien worden als een legale status of vanuit
een breder perspectief waarbij het zaken omvat als vaardigheden, integriteit, ver-
antwoordelijkheid, vertrouwen en gezamenlijke overtuigingen. Vanuit deze tweede
visie wordt eigenaarschap, behalve aan een juridische entiteit ook verbonden met
persoonskenmerken.

Naast formeel eigenaarschap, bestaat er nog een andere vorm van eigenaar-
schap: psychologisch eigenaarschap. Deze vorm hoeft niet noodzakelijkerwijs ver-
bonden te zijn met formeel eigenaarschap maar kan afzonderlijk voorkomen. Tot op
heden heeft het idee psychologisch eigenaarschap nauwelijks aandacht gekregen.
Geheel ten onrechte omdat het als deel van het eigendomsysteem net zo belangrijk
is als het formele deel. En in sommige gevallen belangrijker, vooral wanneer het
gaat om zaken als leiderschap en bedrijfsopvolging.

Het eigendomsysteem wordt opgesplitst in twee afzonderlijke delen: het eerste
deel: formeel eigendom, dat is onderverdeeld in een juridisch en in een economisch
deel. En het tweede deel: psychologisch eigendom. (Pierce et al., 1992)

EIGENDOM

FORMEEL
EIGENDOM

Fi~mcr: d.l hvec~ separate s}~stenten:
PSYCHOLOGISCH juridisch eigendom en ~sychologisch
EIGENDOM eigendom
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2.0 Het formele eigendorn

Wanneer je naar een winkel gaat om bijvoorbeeld een boek te kopen, zoek je
het boek uit, je loopt er mee naar de kassa, betaalt en je krijgt het boek ingepakt
mee met een kassabon als bewijs dat het boek betaald is. Op dat moment ben je
de formele eigenaar van het boek geworden. Het boek vertegenwoordigt een eco-
nomische waarde, dat is de prijs die je er voor betaald hebt. Door de ontvangst van
de kassabon heb je het bewijs dat je eigenaar bent geworden van het boek. Dit is
het formele juridische bewijs. Veelal is het economische en het juridische deel onlos-
makelijk met elkaar verbonden maar er zijn vormen bekend waarbij dit niet het
geval hoeft te zijn. In een dergelijk geval is er sprake van een splitsing van econo-
misch eigendom en juridisch eigendom. Het juridisch eigendom blijft in het bezit
van één persoon en economisch deel komt in handen van een andere persoon. Het
economische deel geeft bijvoorbeeld recht op de inkomsten die aan het eigendom
vasthangen. En het juridische gedeelte behoudt het recht op de vermogensgroei
van het eigendom. In de jaren '85 tot '87 was het gebruikelijk om het eigendom
van obligaties op te splitsen in, wat men noemde, 'bloot eigendom' en de 'cou-
pon'. Het bloot eigendom was het juridische deel. Daarvoor betaalde men een
waarde die lager lag dan de nominale waarde van de obligatie. Na beëindiging van
de looptijd van de obligatie werd vervolgens de nominale waarde uitgekeerd en
daarmee vermogenwinst gerealiseerd die onbelast was. Het coupon deel was het
economisch deel dat recht gaf op de rente uitkeringen die belast werden met het
normale inkomensbelastingtarief.

FORMEEL EIGENDOM

Fí~incr 4.2 Formeel eigendnm

Economische aspecten
(de waarde)

Juridische aspecten
(het bewijs van eigendom)

Bij vennootschappen bestaat het economisch deel van het eigendom uit het
ingebrachte kapitaal. Dat kan zijn in de vorm van geld of van andere materiele
zaken die in de vennootschap worden ingebracht. Het juridische deel vertegen-
woordigt de manier waarop de afspraken van de vennootschap geconcretiseerd
zijn. Het zijn de statuten, de voorwaarden van de maatschap, de stichting of de ver-
eniging die door een notaris officieel worden vastgelegd en door de partijen, die tot
oprichting hebben besloten, getekend.

3.0 Psychologisch eigenaarschap
Het andere deel van eigendom, psychologisch eigenaarschap vertegenwoordigt

een andere waarde die boven de formele waarde uitstijgt. Het is de psychologische
waarde, de gevoelswaarde die een persoon heeft met het object. Pierce et al.(1992)
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definieert psychologisch eigenaarschap als 'de situatie waarbij het individu het gevoel
heeft dat de aard (target) van het eigendom (of een gedeelte daarvan) van hem of haar
is'.

Psychologisch eigenaarschap is met het volgende voorbeeld uit te leggen. Een
kind krijgt met haar verjaardag een pop. De pop wordt door de ouders in een win-
kel gekocht tegen zeg 15 Euro. Die prijs vertegenwoordigt de economische waarde.
Het kind is er heel blij mee. Altijd al wilde ze die pop hebben en heeft er vaak samen
met haar moeder in de etalage naar gekeken. Ze speelt er dagelijks mee. De pop
wordt aangekleed, krijgt iedere keer weer andere kleren. Ze geeft het een naam. En
als de pop niet doet wat het kind zegt krijgt ze straf. De pop krijgt eten moet daarna
naar bed. Kortom er worden allerlei spelletjes mee gedaan die vaak in het verlengde
liggen van haar eigen leven en daardoor een projectie zijn van dat leven. De pop
wordt haar kind. En daardoor wordt er een dimensie aan toegevoegd. De pop krijgt
een meerwaarde die boven de economische waarde uitstijgt: een psychologische
waarde. De pop wordt psychologisch eigendom en het kind is psychologisch eige-
naar van de pop. Als de pop wordt afgepakt door haar broertje, heeft ze veel ver-
driet en zal misschien heel boos worden. Haar pop is door geen enkele andere te
vervangen. In psychologische zin wordt de pop een transitioneel object, wat letter-
lijk vertaald een overdraagbaar object betekent. Winnicot (1996) introduceerde het
concept en ziet de functie van een transitioneel object om te leren omgaan met
onze omgeving. Als een uitlaatklep voor onze onzekerheden en angsten. Het kind
kan door te spelen met de pop leren omgaan met de onzekerheden en angsten die
het gevolg zijn van de verwijdering met de moeder (Gleed, 1997). Het transitioneel
object is een manier om de ruimte te dichten tussen de gevoelens en de angsten
van het individu met de omgeving. De pop is een houvast voor het kind in tijden
van angst. Het fungeert als troost voor verdrietige momenten, maar ook als object
waar woede op afgereageerd kan worden. Eigen positieve en negatieve gevoelens
worden op de pop geprojecteerd. Door de pop krijgt het kind een gevoel van vei-
ligheid en zekerheid en moet daarom overal mee naar toe. Wat als het eens verge-
ten wordt! Hoeveel ouders zijn al eens kilometers terug gereden om het thuis op te
halen! Het wegnemen van de pop betekent voor het kind een verlies van haarzelf als
ook verlies aan zekerheid (Segal, 1986).

In de droomwereld die het kind door het spel met de pop creëert spelen fantasie-
ën een belangrijke rol. Hoe ontstaan die fantasieën en wat betekenen ze voor ons?

3.1 Fantasieën
Volgens Segal (1995) maken fantasieën dagelijks deel uit van het leven van alle

mensen. Ze zijn meestal onbewust en bepalen onze overtuigingen, onze emoties en
ons gedrag. Zonder fantasieën zou het leven vlak zijn en weinig inhoud bezitten.
Fantasieën kunnen dromen zijn die nooit een reële waarde zullen krijgen. Daarbij
moeten we fantasieën niet zien als sprookjes of voorstellingen die boven iedere rea-
liteit uitgaan. Ze hebben wel degelijk realiteitszin en kunnen een concrete waarde
krijgen. Fantasieën zijn essentieel bij het maken van bepaalde voorstellingen. Ze kun-
nen bewust zijn of ook onbewust. Fantasieën bepalen onze percepties en zijn in
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wezen onze percepties. Ze interpreteren de signalen die we met onze ogen, oren
en andere zintuigen waarnemen. Deze interpretatie van signalen wordt vergeleken
met de al opgeslagen ervaringen in onze hersenen. Die opslag van ervaringen in
onze hersenen gebeurt niet abstract maar zeer concreet in de vorm van beelden en
verhalen. Dit in tegenstelling tot de opslag van informatie in een computer.
Ondanks het feit dat de computer vaak als metafoor wordt gebruikt voor het begrip
hoe onze hersenen werken, vindt die opslag in een computer plaats door middel
van nullen en enen. De opgeslagen informatie in onze hersenen echter zijn verhalen
en beelden en kunnen we fantasieën noemen. We hebben ze allemaal en zij bepa-
len de manier waarop we omgaan met de omgeving. Fantasieën zijn de basis van
onze grondbeginselen, van onze overtuigingen, waarden, veronderstellingen en
daarmee ook van onze normen. Trist (1990) zegt dat fantasie het basisproces is van
de cultuur binnen het individu. En door om te gaan met onze omgeving, wat socia-
lisatie genoemd wordt, vindt een bijstelling plaats van die waarden bij het individu.

3.2 Psychologisch eigenaarschap en de cultuur van een organisatie
leder mens is uniek. Uniek omdat men over een combinatie van eigenschappen

beschikt die met geen ander te vergelijken is en die is ontstaan door erving van
genen en deels aangeleerd. Dat aanleren vindt plaats door middel van socialisatie.
Doordat we opgroeien in een sociale omgeving waar bepaalde waarden en opvat-
tingen heersen geven die vorming aan de manier hoe we denken en voelen. We
worden gevormd door de familie waarin we opgroeien, door de school waar we
studeren en door de straat waar we met onze vrienden ervaringen delen. Ook
media, zoals televisie en kranten, beïnvloeden het denken en door dit alles ontwik-
kelen we een patroon van waarden en opvattingen en van eigenschappen die uniek
zijn voor iedere persoon. We ontwikkelen een persoonlijke set van mentale pro-
gramma's die Hofstede (1994) 'mentale software' noemt. Het is de mentale soft-
ware van de ondernemer die de basis vormt voor de waarden en opvattingen van
de organisatie. Zij worden de culturele karakteristieken bij de vorming van een
nieuw bedrijf. Of zoals Schein (1999) het verwoordt: het zijn de waarden, opvattin-
gen en veronderstellingen van de leider die op het personeel worden overgebracht
en, indien de organisatie succesvol is, door hen overgenomen, als correct gezien en
geaccepteerd. Is het bedrijf gevormd dan zijn het de leerervaringen van de organi-
satie die aanpassingen geven aan de cultuur. Behalve de leider zijn het de mede-
werkers die door interactie met de leider mede gestalte geven aan veranderingen
van de cultuur. Bij een flexibele organisatie zal cultuur een proces zijn dat zich con-
tinu aanpast aan de veranderende omstandigheden. Sterkte en intensiteit van een
cultuur binnen organisaties worden votgens Schein (1999) voor een belangrijk deel
bepaald door a) de sterkte en duidelijkheid van haar leider, b) door de aard en de
intensiteit van de leerervaringen van de organisatie en c) door de mate van succes
van de organisatie. Factoren die bij de medewerkers het geloof in de overtuigingen
en missie van de leider versterkt en daarmee de leider het gevoel van psychologisch
eigenaarschap geven. De mate van coherentie van de cultuur is daarbij een belang-
rijke voorwaarde voor psychologisch eigenaarschap.
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ENTREPRENEURb
overdracht van

fantasieën en ideeën,
waarden en normen
opvattingen en visie

Figuur: ~.2 6'onning vnn cultimr
ORGANISATIE ~ ~ in een ortanisatie

Fantasieën en ideeën
Zoals eerder geduid zijn opvattingen en overtuigingen de grondbeginselen van

een individu waarmee waardepatronen en mentale programma's worden gevormd.
Daarmee wordt het denken en handelen van het individu bepaald. En binnen dit
denken ontwikkelen zich bij een individu ideeën en een visie hoe de wereld om hem
heen geordend is en functioneert. Deze ideeën vormen daarmee een belangrijke
basis voor de opzet van een onderneming of voortzetting daarvan. De jonge of
nieuwe ondernemer ziet de zaken op een bepaalde manier en denkt waarschijnlijk
dat dingen anders moeten dan ze tot dusver zijn gedaan. Fantasieën en ideeën lig-
gen daardoor in het verlengde van elkaar en bepalen hoe de onderneming er in de
toekomst uit zal zien. Ondernemers kunnen fantaseren en krijgen daarmee ideeën
over een nieuw product of over een concept van dienstverlening. Door de fantasie-
ën en ideeën de vrije loop te laten, brengen ze een ontwikkeling op gang die zich
kan uiten in de realisatie van iets concreets of tastbaars. Het fantaseren over iets
nieuws begint meestal onbewust. Het kan voortkomen uit de onvrede met een
bestaand product of situatie. Het kan gaan om een product dat niet werkt en verbe-
tering nodig heeft. Maar het kan ook een totaal nieuw idee zijn. De personal compu-
ter, bedacht door Steve Jobs was zo'n idee, dat volledig nieuwe wegen insloeg.

Fantasieën zorgen voor een denkproces waarmee creatieve wegen worden geo-
pend. In dat proces rijpt het idee stap voor stap. Het kan manifest worden door een
plotseling voorval. lets wat je ziet in de winkel, op straat of wat je leest in een tijd-
schrift. Het kan het gesprek zijn met anderen waarbij een woord of een zin vol-
doende is voor de ingeving van het idee. Het is vaak het ontbrekende plaatje in de
puzzel of het lampje dat gaat branden! Succesvolle producten in het verleden zijn
nooit door middel van een rationeel denkproces tot stand gekomen! Er is een lang-
zaam rijpend en meestal onbewust idee dat plotseling geboren wordt en pas daar-
na door een rationeel proces gestalte krijgt. Het moet concreet worden en volwas-
sen om op de markt te worden gebracht. Bekende voorbeelden zijn de uitvinding
van penicilline of de rdntgentechnologie. Belangrijke voorwaarde bij fantasieën en
ideeën over een product of dienst is dat ze aansluiten bij de behoefte van de markt
van dat moment. Ideeën moeten realiteitswaarde hebben. Het product moet een
kans van slagen hebben. En die kans is sterk afhankelijk van de eigenschappen van de
bedenker.
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Concretisering

Is het idee, het concept voor het product of dienst vervolgens geboren dan
moet tot actie worden overgegaan. Zoals ook de kunstenaar zijn fantasieën omzet
in een schilderij, een beeld, een boek of een foto, en daarmee iets unieks voor zich-
zelf creëert, zo schept ook de ondernemer iets dat uniek is voor hem. Het idee moet
omgezet worden in iets concreets, iets tastbaars. Het idee moet worden omgezet in
plannen. Die omzetting van ideeën naar concrete producten of concrete diensten is
een moeilijke fase voor de bedenker. Niet alleen moet over de productie worden
nagedacht. Ook moet worden nagedacht over de wijze waarop het product of
dienst op de markt gelanceerd wordt. De bedenker kan zijn product of dienst in de
vorm van een patent of licentie aan derden verkopen. Heeft hij al een bedrijf dan
kan het via het eigen bedrijf op de markt gebracht worden. Of hij kan een nieuw
bedrijf oprichten. Maar de weg is lang en succes is nog niet verzekerd. De weg is
geen glad geplaveide straat maar een zit vol hobbels en kuilen. In de opbouwfase
zijn veel moeilijkheden en weerstanden te overwinnen. Er moet een organisatie
gevormd worden. Werknemers moeten gevonden worden en overtuigd worden van
het toekomstige succes. Werknemers die passen bij de persoonlijkheid van de onder-
nemer, die geloven in zijn visie en toekomstig succes. Door zich aan te sluiten bij de
nieuw gevormde onderneming kunnen deze werknemers in staat zijn zich te onder-
scheiden van hun omgeving (Schein, 1999) en daarmee hun sociale status verhogen.

Banken moeten over de streep getrokken worden om het project of het bedrijf
te financieren. Leveranciers moeten bereid gevonden worden om op krediet te leve-
ren. Het zijn allen zaken die een hoge drempel opwerpen voor de start van een
nieuwe onderneming. Doch wanneer een ondernemer erin slaagt deze barrière te
overwinnen, dan zijn de uitgangspunten aanwezig die het uiteindelijke succes kun-
nen bepalen. Jammer genoeg blijven veel goede ideeën in deze fase hangen omdat
de mogelijkheden of de overtuigingskracht ontbreeken. Er is geen geld beschikbaar.
Banken zijn niet bereid tot financiering en ook bij familie, vrienden of kennissen
aankloppen voor geld levert niets op. Het idee sterft dan een roemloze dood. Het is
moeilijk anderen te overtuigen van het mogelijke succes en niet iedereen heeft die
eigenschap. Degenen die wel in staat zijn hun visie en enthousiasme over te bren-
gen op anderen zullen er in slagen succes te oogsten. Dat zijn de leiders die vol-
gens Kets de Vries (1993) behalve autoriteit, ook professionele competentie heb-
ben. Die professionele competentie is ondermeer de capaciteit om anderen te inspi-
reren en te motiveren. Zij die dit doel bereiken en succesvol zijn, symboliseren niet
alleen dromen en verwachtingen maar maken deze ook concreet waar (Sonnefeld,
1988). En daar moet hard voor gewerkt worden, teleurstellingen overwonnen en
waarbij problemen niet gezien moeten worden als een last maar als uitdaging. Naast
creativiteit vereist dit een andere dimensie in de persoonlijkheid van de ondernemer.
Een persoonlijkheid met eigenschappen als gedrevenheid, overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen. Het zijn ondernemers die, zoals Lapierre (in Kets de Vries,
1993) het noemt, een gevoel van individuele potentie hebben: het managen en
richting geven van mensen voor het realiseren van een visie en het creëren van
systemen om een doel te bereiken. Volgens Segal (1995) kunnen ondernemers
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hiermee hun interne of externe wereld, die ze als onjuist ervaren hebben, repareren
en op orde brengen. En hun succes draagt bij aan de ontwikkeling van een positief
zetfbeeld. Werk en het succes in dat werk worden daarmee een uitdrukking van
henzelf.

4.0 Basiskennterken voor psychologisch eigenaarschap in organisaties
In de definitie en uitleg van Pierce et al. (1992) over psychologisch eigenaar-

schap wordt uitgegaan van het gevoel dat een psychologisch eigenaar heeft met
zijn object. Daarbij gaat hij uit van een éénzijdige relatie tussen het individu en haar
object. Datgene wat het individu voelt ten opzichte van het object. Vanuit dit ge-
geven kan het een materieel object zijn, zoals een pop, een speelgoedauto of een
huis. Of een immaterieel object , zoals het intellectuele eigendom over een uitvin-
ding.

Het kind dat met de pop speelt of inet de speelgoedauto, creëert een eigen fan-
tasiewereld die alleen voor het kind geldt. Daarbij is het object passief, de fantasie-
wereld is uitsluitend aanwezig bij het kind. In het geval van een organisatie ligt de
situatie complexer. Een organisatie is niet passief. Het is immers een actieve groep
van mensen die door interactie een relatie met elkaar krijgen. De leider van die
organisatie of een deel van de organisatie kan weliswaar het gevoel van psycholo-
gisch eigenaarschap ontwikkelen maar dit gevoel moet ook door de overige organi-
satieleden gedragen worden. Vanuit de definitie van Pierce et al. (1992) zouden
veel leden van een organisatie het gevoel van psychologisch eigenaarschap kunnen
hebben met die organisatie zonder dat dit door de overige leden van die organisa-
tie herkend of erkend wordt. Het gevoel van psychologisch eigenaarschap kan aan-
wezig zijn bij een directeur-eigenaar maar ook bij de chef van een afdeling voor wat
betreft zijn afdeling maar dit gevoel van psychologisch eigenaarschap hoeft overi-
gens niet gedragen te worden door de leden van de organisatie.

Een zoon of een dochter die in het bedrijf komt om op termijn het bedrijf over
te nemen kan het gevoel hebben dat dit zijn of haar bedrijf is. Hij of zij kan het
gevoel hebben dat het bedrijf van de familie is dus ook van hem of haar. Doch de
leden van de organisatie kunnen daar heel anders over denken en zien in de nieuw-
komer geen psychologische eigenaar. Hij wordt dan als leider niet geaccepteerd. En
als deze status niet door de organisatie gezien wordt of geaccepteerd wordt dan
blijkt deze status alleen waarde te hebben voor het individu maar geen waarde voor
de organisatie. Van belang bij het verkrijgen van psychologisch eigenaarschap is dat
overtuigingen, normen en waarden en ideeën van het individu een zodanige weer-
klank en acceptatie hebben gevonden binnen de organisatie dat daarmee binnen
die organisatie eenheid ontstaat. Het gevoel dat iemand psychologisch eigenaar is
moet niet alleen door de psychologische eigenaar gevoeld worden maar ook door
een groot gedeelte van de organisatie. Dit gevoel laat zich vertalen door drie basis-
kenmerken welke door middel van factoranalyse zijn gedefinieerd:
1. het gevoel van het individu betekenis te hebben dóór de organisatie
2. het gevoel van het individu overdrachtsmacht te hebben binnen de organisatie.
3. het gevoel een emotionele band te hebben tussen het individu en de organisatie
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INDIVIDU

1. BETEKENIS
2.OVERDRACHTSMACHT

3. EMOTIONELE BAND

Fiy~wr 4.4 Psychologisch
eige~ianrschnp in organisaties.

Op basis van deze basiskenmerken kan psychologisch eigenaarschap van organi-
saties als volgt gedefinieerd worden:

Psychologisch eigenaarschap van een organisatie is de mate waarbij opvattingen,
overtuigingen, waarden, visie en ideeën van het individu een zodanig bestanddeel zijn
van de organisatie, dat daarmee het individu betekenis krijgt, overdrachtsmacht heeft
en tussen organisatie en het individu een emotionele band ontstaat.

4.1 Betekenis

'Wie ben ik?' zou waarschijnlijk de eerste vraag zijn die het kind zou stellen direct
na de geboorte. Maar een pasgeboren kind beschikt nog niet over de capaciteiten
om deze vraag te stellen. De ontwikkeling van ons menselijk zenuwstelsel vindt
voor een belangrijk deel voor de geboorte plaats, maar de functies van de hersenen
kunnen zich pas volledig ontwikkelen onder invloed van de omgeving, dus na de
geboorte aldus Bouma (2001). Na de geboorte vindt een belangrijke psychologi-
sche verandering plaats. De symbiotische verbinding en afstemming tussen moeder
en kind, die voorheen in de prenatale fase automatisch gebeurde, maakt nu plaats
voor een gedragsrelatie, waarbij het kind moet onderhandelen (door huilen en
spastische bewegingen) voor de verzorging zoals eten en drinken (Rijsman, 1997).

Het is de omgeving die in eerste instantie gaat zorgen voor de vraag van het
pasgeboren kind 'wie ben ik?'. De ouders doen dat door het kind een voornaam en
een achternaam te geven en deze vervolgens bij de gemeente te laten registreren.
Daarmee verkrijgt het kind identiteit, een status. Maar het kind krijgt ook identiteit
door er voor te zorgen. De ouders controleren het gewicht van het kind, de lengte,
de functies van ogen en oren. Ze geven het op tijd schone luiers. En uiteraard zor-
gen ze er voor dat het kind voldoende voeding krijgt.

Holding
Een belangrijk onderdeel van de zorg is de emotionele aandacht. Met emotionele

aandacht wordt bedoeld het koesteren van het kind. Aanwezig zijn wanneer het
kind aandacht vraagt. Reageren op signalen die het kind afgeeft. Winnicot heeft dit
zorgen 'holding' genoemd. Daarmee wordt o.a. bedoeld het beschermen van de
nog kwetsbare baby voor te veel stimulus zoals scherp licht, te veel lawaai, koude
en warmte, vallen enz (Gleed, 1997). Winnicot (1996) vind dat moeders, die een
baby negen maanden lang gedragen hebben, een zogenaamde 'primaire moeder-
lijke preoccupatie' ontwikkelen. Daarmee verkrijgt de moeder de speciale capaciteit
om de juiste dingen te voelen en te doen. 'Zij weet wat er in de baby omgaat.
Niemand anders. Dokters en verpleegsters zullen een hoop weten over psychologie
en zij weten alles over gezondheid en ziekten. Maar zij weten niet wat een baby
van minuut tot minuut voelt, omdat ze buiten dit ervaringsgebied staan' (in Gleed,
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1997). Anderen wijten dit gevoel aan de hormonale ontwikkeling bij de moeder tij-
dens de zwangerschap. Door deze hormonale situatie heeft de moeder een speciale
band met de baby waardoor ze een stabiel hechtingspatroon ontwikkelt (Kennel et
al, 1979 in Shaffer, 1989).

Hechting
Het is dit hechtingspatroon wat belangrijk is voor de ontwikkeling van latere rela-

ties met anderen. Volgens Hazan bt Shaver (1987, in Shaffer, 1989) zijn er overeen-
komsten tussen de band van een kind met de moeder en de wijze waarop het kind
later op oudere leeftijd zich emotioneel bindt aan de partner. Een kenmerk van deze
binding is vertrouwen. Het kind leert vanuit die eerste fase anderen te vertrouwen en
daarmee relaties met hen aan te gaan. Een onstabiele emotionele zorg leidt vaak tot
onstabiele relaties en bindingsangst. Winnicot (1996) zegt dat het kind zich goed
kan ontwikkelen in haar objectrelaties, wanneer de omnipotentie (almachtigheid)
van het kind beantwoordt wordt en betekenis krijgt. Hij vindt dat wanneer voldoen-
de aandacht gegeven wordt aan alle signalen van het kind, een grote egosterkte
wordt opgebouwd waardoor het in staat is stap voor stap de wereld te ontdekken.

Zetfbeeld
Egosterkte vertaalt zich in een positief 'zelfbeeld'. Het zelfbeeld geeft aan hoe

een mens over zichzelf denkt. Is dit beeld positief, dan is hij in staat positieve rela-
ties met anderen aan te gaan. Is dit beeld negatief en verstoord dan leidt dat ook
tot verstoorde relaties. Volgens Kadis St McClendon (1989) is er sprake van een
positief zelfbeeld wanneer er een congruentie is tussen hoe je jezelf ziet, hoe ande-
ren jou zien en hoe jij denkt dat anderen jou zien.

Betekenisgeving
In de beginfase, direct na de geboorte, was de verzorging van het kind nog uit

een quasi-vrijwillige houding, vanuit een gedelegeerde zelfinteresse in de vorm van
continuïteit van de eigen genen of andere psychologische redenen. Maar spoedig
daarna is de preferentie van de ouder(s) voor het kind meer gebaseerd op competi-
tieve karakteristieken zoals het juiste gedrag en bijvoorbeeld goede resultaten op
school. Het pakket van sociale karakteristieken dat het kind produceert om sociale
waardering van de ouder(s) te krijgen is wat het culturele zelf van het Ego genoemd
kan worden (Rijsman, 1997).

Rijsman (1997) heeft een model voor betekenisgeving ontwikkeld wat hij noemt
de 'sociale constructie van de betekenis van het zelf'.

In het model is sprake van het Zelf en van de Ander. Het Zelf staat voor het indivi-
du zoals het is met alle kenmerken die daarbij behoren. De Ander is een socius van
het Zelf, dat wil zeggen iemand die gelijk is aan het Zelf maar niet het Zelf is. Het is
iemand die met het Zelf vergeleken kan worden maar toch anders is dan het Zelf.
Het Ego staat voor het eigenaarsubject van het Zelf. Het kan worden gezien als een
onderdeel van het Zelf, dat zorgt voor een positieve betekenis van het Zelf. De Alter
staat voor iemand met wie het Ego een interactie heeft en die gezamenlijk uiteinde
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X-as ~

EGO ~ Sociale tekens van zelf

~ C Sociale tekens van de ander

~ Sociale tekens van zelf

ALTER C Sociale tekens van de ander

Figimr -f.~ Soci~ile co~istructie vnn ~ie tietekeais vn~~ het ze~lf (broa: Rijsman, 1997).

lijk de betekenis geven aan het Zelf en de Ander. Deze betekenisgeving of zingeving
vindt plaats door middel van sociale of individuele cues. Hieronder wordt verstaan
allerlei kenmerken die voortkomen uit de eigen of uit de sociale context. Onder
individuele cues wordt verstaan het eigen lichaam of het gedrag. Sociale cues zijn
de familie waartoe je behoort, de religie, het land, de woonplaats, maar ook de
organisatie waar je werkt, de voetbal of hockeyclub of de ondernemersclub waar je
lid van bent. Ook de bezittingen die je hebt zoals het huis waarin je woont, de auto
waarin je rijdt en de kleren die je draagt zijn sociale cues. Sociale cues verschaffen je
een sociale identiteit.

Tijdens de interactie tussen Ego en Alter worden sociale cues bij het Zelf en de
Ander waargenomen en toegekend. Het is de bedoeling van het Ego dat die waar-
genomen en toegekende cues een meer positieve lading hebben voor het Zelf dan
voor de Ander. Het streven van het Ego, dat tot het Zelf behoort, is naar een diffe-
rentiatie en een preferentie ten opzichte van de Ander. Deze positieve lading en
preferentie is in het model aangemerkt met plustekens (Rijsman, 1997). Een voor-
beeld kan dit model duidelijker maken:

In een familiebedrijf werken een vader en zijn twee zoons, Ad en Gerard. Vader is directeur van het
bedrijf en de beide zoons doen allebei de verkoop. leder heeft daarbij een eigen rayon.
Vader roept de jongste zoon Gerard bij zich en vertelt hem dat zijn verkoopresultaten tegenvallen en
achterlopen bij die van Ad. Volgens het model van Rijsman kunnen we Gerard hier het zelf en 'de Ego'
noemen, vader die van Alter en Ad die van de Ander. De verkoopresultaten zijn de sociale cues die waar-
genomen worden door Gerards Ego en vaders Alter. Zij worden toegekend aan Gerards lagere prestaties
met betrekking tot de verkoop ten opzichte van Ad. In deze wordt een vergelijking gemaakt tussen
Gerards positie als Zelf en Ads positie als de Ander. Er is geen sprake van een positieve waardering van
de Alter voor Gerards Zelf. Volgens Rijsman (1997) heeft Gerards Ego een aantal mogelijkheden om zijn
negatieve positie als Zelf te veranderen in een positieve Zelf:
1) Een verandering van Alter; door bijvoorbeeld zijn moeder als Alter te kiezen en steun te vragen voor

zijn positie. Zij zal misschien bevestigen dat hij altijd zo hard werkt en draagt daarmee bij aan een
positieve Zelf van Gerard.

2) Een verandering van perceptie van de sociale cues; bijvoorbeeld door te zeggen dat hij meer klanten
bezoekt en veel meer offertes heeft uitstaan dan Ad. Of dat zijn orders meer winst opleveren voor het
bedrijf.

3) Een verandering in de attributie van de sociale cues; door te zeggen dat zijn rayon waarin hij verkoopt
veel moeilijker is; dat in dat gebied veel minder grote klanten zitten dan in het rayon van Ad.

4) Een verandering in de dimensie van het vergelijk; door bijvoorbeeld te zeggen dat hij veel beter is
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met leidinggeven.
5) Door het veranderen van de Ander; bijvoorbeeld door Ad niet meer als vergelijkende Ander te kiezen

maar een andere verkoper binnen het bedrijf.
6) Een verandering van de productie van de sociale cues; simpelweg door meer resultaten te scoren in

de verkoop.

Met dit voorbeeld is duidelijk gemaakt dat het streven van het Ego is om te
komen tot een psychologische valide betekenis van het Zelf inet daarin de toevoe-
ging dat ten minste enige Alters, concreet of alleen in iemands gedachten, die
betekenis van het Zelf ondersteunen (Rijsman, 1997). Om het positieve zelfbeeld te
blijven houden zijn mensen continu bezig te zoeken naar signalen die dit zelfbeeld
ondersteunen. Signalen die alleen in een sociale context te vinden zijn. Volgens
Rijsman (1981) is een van de voornaamste drijfveren van het sociaal handelen van
mensen het realiseren van eigenwaarde door middel van sociaal onderscheid of sta-
tus. De kenmerken die we volgens Rijsman (1983) gebruiken om onze eigenwaarde
op te baseren zijn:
1) lichaamskenmerken: hoe men er uit ziet
2) gedragskenmerken: zowel woorden als daden
3) bezitskenmerken: alles wat mensen hebben of niet hebben
4) sociale associatiekenmerken: zoals lidmaatschappen van groepen.

Sociule identiteit
Het laatste kenmerk sluit ook aan bij de sociale identiteitstheorie van Tafjel et al.

(1982) die stelt dat het indelen van mensen in groepen voldoende is om discrimi-
natie tussen groepen te krijgen. Door de keuze van het lidmaatschap van een groep
verkrijg je automatisch een bepaalde identiteit en word je op basis van die identiteit
beoordeeld. Het feit dat iemand Brabander is roept bij niet-Brabanders een bepaald
beeld op. Voor hen kan het zijn dat Brabanders minder strikt zijn met afspraken
(het Brabantse kwartiertje), Bourgondisch en provinciaals. Het feit dat iemand
Nederlander is roept bij buitenlanders waarschijnlijk een ander beeld op dan wat
Nederlanders van zichzelf hebben. Mensen hebben de neiging andere mensen te
stereotyperen, dat wil zeggen te beoordelen op kenmerken die geacht worden aan
een bepaalde groep te behoren. Maar niet alleen ziet men anderen, ook zichzelf
ziet men in termen van hun groepslidmaatschap (Tafjel, 1984). Men ziet zichzelf als
gelijk aan leden van de groep waartoe men behoort en verschillend als leden van
een andere groep. Het is duidelijk dat iedere identiteit van het zelf een zekere mate
sociaal is. We streven naar erkenning van status en dit kan als een streven naar bil-
lijkheid gezien worden. lemand die een erkenning van zijn status als onbillijk ervaart
zal zoeken naar andere wegen voor de opbouw van die status. Status en betekenis
hangen nauw samen met identiteit (Rijsman, 1997).

Identificatie met een organisatie is een proces van interne en externe overreding,
waarbij de belangen van een individu uiteindelijk samenvloeien met de belangen
van een organisatie. Zowel het individu als de leden van de organisatie streven naar
een harmonisatie van gedrag en normen en waarden. Het individu zal daardoor een
min of ineer gelijke wijze van uitingen gaan ontwikkelen en vertonen. Dat resulteert
in identificatie met de belangen van een organisatie. Identificatie kan dus gezien
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worden als de aansluiting van een individu met een organisatie (Kaufman 1960,
Cheney 1983, in Johnson, 1999). Identificatie zorgt voor een perceptie van gedeel-
de ervaringen met de groep en voor het delen van karakteristieken met de groep-
sleden (Mael S~ Tetrick, 1992). Behalve identificatie met een organisatie kan er ook
identificatie met een beroep zijn of een combinatie van beiden (Miller en Wagner,
1971, in Greene, 1978). Het is gebleken dat identificatie met een beroep, anders
dan met organisaties, sneller aanleiding geeft tot rolconflicten en vervreemding,
vooral in formele organisaties (Greene, 1978). Identificatie met een beroepsgroep
kan binnen een organisatie makkelijk tot conflicten leiden met andere beroepsgroe-
pen door de verschillen die er zijn in perceptie en verschillen van belangen.
Daarentegen heeft identificatie met een organisatie een positief effect op sociaal
gedrag (O'Reilly III S~ Chatman, 1986). Conflicten tussen een productieafdeling en
een afdeling verkoop kunnen door de leiding voorkomen worden door het belang
van de totale organisatie te benadrukken.

Betekenis
Een andere benadering, meer filosofisch van aard, is het onderzoek wat Hanna

(1985) gedaan heeft naar de basiskenmerken voor het ontstaan van betekenis.
Zij komt daarbij tot drie perspectieven: 1) De levensfilosofie, 2) Het levensverhaal,
en 3) Het zelfconcept.
1) De Levensfilosofie geeft aan hoe iemand over het leven denkt. Over het doel

van het leven en de gebeurtenissen die ons dagelijks leven bepalen. Het is
een macrokijk op de dingen van het leven.

2) Het levensverhaal is een microkijk. Het vertegenwoordigt de eigen betrokken-
heid op het doel van het leven. Het geeft inzicht in het verleden van iemand.
In carrière, in rollen, relaties en verwachtingen.

3) Het perspectief zelfconcept bevat de eigen kijk op de betekenis van het Zelf.
Het is een interpretatie van eigen gevoelens, ervaringen en gedrag op het
zelfbeeld. Welke waarde, beeld heeft iemand van zichzelf.

Betekenis, waurde en respect
Andere factoren die nauw samenhangen met betekenis zijn 'waarde' en 'respect'.

Behalve het gegeven dat een individu zoekt naar identificatie, zoekt hij ook naar
een gunstige waardering van anderen. leder mens wil bevestigd worden naar
waarde. Het niet behandelen van de ander met respect en waardering zal ons van
die persoon doen verwijderen. Het zoeken naar betekenis, naar waarde, naar respect
of naar status uit zich in de creatie van dingen. Dit kan zijn door een prestatie te
leveren door heel hard te zwemmen of te fietsen, door goed te voetballen, door
een schilderij te maken, een mooi stuk op de piano te spelen. Maar het kan ook de
creatie en realisatie van een gebouw zijn. Of het oprichten en succesvol maken van
een bedrijf.

Volgens Rijsman (1984) hebben mensen, veel meer dan dieren, het vermogen
om instrumenten te maken en via die instrumenten hun behoeften te bevredigen.
De behoefte aan sociaal onderscheid is een van de voornaamste drijfveren voor het

~s



maken van steeds ingewikkelder instrumenten. Een mens maakt niet alleen machi-
nes, hij bouwt ook maatschappijen om zijn behoeften te bevredigen. Een deel van
die maatschappijbouw is niets anders dan de organisatie van de arbeid rond de
machines. In die zin is maatschappijbouw rond machines tegelijk ook een instru-
ment in dienst van status.

Het creëren van betekenis (zingeving)

Bij de opzet van een nieuw bedrijf worden twee behoeften voor de ondernemer
ingevuld:
1) De behoefte iets voor je zelf te creëren vanuit een innerlijke drijfveer.
2) De behoefte vanuit een sociale context betekenis voor jezelf te creëren.

Het een kan niet los gezien worden van het andere. De creatie van betekenis
ofwel zingeving moet zowel gevoed worden vanuit een intrinsieke motivatie alswel
vanuit een extrinsieke motivatie. Er zijn verschillende theorieën over motivaties. De
bekendste is de behoeftepiramide van Maslov. Aan de top, als laatste in de hiërarchie,
staat de behoefte voor zelf-actualisatie. Het is het streven naar de volledige realisatie
van iemands unieke karakteristieken en potentieel. Heeft iemand dit niveau bereikt
dan continueert dit proces: de behoefte aan zelf-actualisatie voedt zichzelf (Landy,
1989). Vooral degenen, die een hoog ambitieniveau hebben, zullen continu bezig
zijn uitdagingen aan te gaan. Daarbij wordt de lat steeds hoger gelegd en blijft de
behoefte aan zelf-actualisatie bestaan.

Een andere theorie die van belang is bij het verrichten van arbeid en het daarmee
verkrijgen van betekenis is de tweefactor theorie van Herzberg (1966). Hij stelt dat
er twee behoeften zijn die van invloed zijn op de motivatie in het werk: de hygiëne
behoefte en de motivatie behoefte. De hygiëne behoefte heeft te maken met elemen-
ten die bijdragen aan werkomstandigheden en een gezonde omgeving. Dit kunnen
zijn de hoogte van het loon, de prettige omgang met collega's, de locatie waar je
werkt, de zekerheid van je baan. De motivatie behoefte echter heeft te maken met
de inhoudelijkheid van je werk. Ben je in staat je zelf volledig te ontplooien in het
werk? Staat het werk je aan. Is het werk een uitdaging voor je? Kun je jezelf in je
werk terugvinden als iets dat van jou is? Kun je jezelf onderscheiden in je werk.
Wordt jouw werk als iets speciaals gezien, als iets unieks? Heb je daarin volledige
vrijheid en autonomie? Herzberg (1966) stelt dat wanneer de hygiëne factoren allen
positief zijn, er sprake is van tevredenheid bij de werknemer. Zijn er een of ineerdere
factoren negatief dan daalt het niveau van tevredenheid bij de werknemer. De
tevredenheidscore heeft echter een zgn. nul-lijn, een maximum. Je kunt tevreden
zijn maar niet meer dan tevreden. Je kunt echter wel beneden het maximum niveau
van tevredenheid dalen naar een gradatie van ontevredenheid.

Een lage tevredenheidscore hoeft niet direct aanleiding te zijn tot verminderde
prestaties maar kan daar op den duur wel toe leiden. Ontevredenheid uit zich over
het algemeen in een hogere absentie score en op het personeelsverloop. Bij de
motivatie factoren ligt de situatie anders. Indien hier hoger gescoord wordt stijgt de
motivatie. En die stijging vertaalt zich in een verhoogde inspanning op het werk.
Motivatie en inspanning zijn in deze positief gecorreleerd. Leidt die verhoogde
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inspanning tot een herkenning van jezelf in het werk dan wordt hierdoor betekenis
voor het Zelf gecreëerd.

Betekenis en psychologisch eigenaarschap
Binnen het model van Rijsman (1997) vertaalt betekenis zich voor de psychologi-

sche eigenaar van het familiebedrijf als volgt: Het Ego (van de directeur-eigenaar)
streeft naar een positieve eigenwaarde, een positieve Zelf. Een streven dat bevestigd
moet worden door de Alter (de organisatie, vertegenwoordigd door haar leden).
Tussen Ego en Alter vindt een interactie plaats die een positieve uitkomst moet
opleveren. Een uitkomst die bepaald wordt door de visie en een beleid vertaald in
strategische plannen (de sociale cues) van de directeur-eigenaar. Wanneer Ego en
Alter de sociale cues als positief bepalen, omdat het Zelf ineer succesvol is dan de
relevante Ander (bijvoorbeeld de concurrent), dan zal dit een positieve betekenis
geven aan het Zelf van de directeur-eigenaar. Succes is een relatief begrip dat zich
vertaalt in de vorm van een vergelijking met de Ander (zoals de concurrent). Het
werk van de directeur-eigenaar wordt daarmee een valide uitdrukking van het Zelf.
Het geeft het gevoel iemand te zijn, waarde te hebben, gerespecteerd te worden.
De positieve waardering van het Zelf in de interactie met de Alter (organisatie) is
essentieel voor het verkrijgen van psychologisch eigenaarschap.

4.2 Overdrachtsmacht
Het woord macht kan bij velen negatieve gevoelens oproepen. Veelal omdat

macht vaak synoniem wordt gesteld met geweld. Met totalitaire regimes waarbij
onderdrukking en zelfverrijking aan de orde van de dag is. Vandaar de uitspraak:
macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Macht als verschijnsel manifesteert zich dagelijks om ons heen. Macht is een
kracht-in-ruste zeggen Veen Si Wilke (1986). Macht is een potentie, de mogelijkheid
om controle of invloed op het gedrag van anderen uit te oefenen (Buckley, 1967,
in Forsyth 1990). Macht behoort toe aan een persoon of een groep van personen.
Het is een intrinsieke factor die pas in extreme situaties extrinsiek wordt, dat wil
zeggen gebruikt. Amerika kan door zijn superieure militaire en economische macht
zijn invloed aanwenden en concessies bij andere landen afdwingen. Of in het uiter-
ste geval dreigen met militaire acties wanneer landen weigeren te voldoen aan de
eisen.

Volgens Veen (1983) is er dan pas macht aanwezig wanneer er sprake is van een
wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Macht veronderstelt dat er enerzijds behoeften
zijn bij partij A en anderzijds middelen bij partij B om deze behoeften te bevredigen.
Veen gebruikt het voorbeeld van vader en kind. De vader heeft macht over het kind
omdat het kind afhankelijk is van de vader voor het verkrijgen van bepaalde uit-
komsten zoals tv mogen kijken, zakgeld, mee gaan naar het voetballen. Door deze
macht is de vader in staat het kind te beïnvloeden in het gedrag. Anderzijds is ook
de vader afhanketijk van het kind. Hij vindt het fijn dat het kind op school goed
presteert, dat het luistert en dat het kind genegenheid naar hem toont. Het kind zal
op een gegeven moment beseffen dat het op deze manier ook een machtspositie
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heeft ten opzichte van de vader. Het kan zich afwenden van de vader, minder gene-
genheid tonen om zo de vader tot een ander gedrag aan te zetten. Het kind kan
met haar middelen ook het gedrag van de vader beïnvloeden. Veen (1983) stelt
dan ook dat bij macht sprake is van twee potentiële krachten. En er kan slecht spra-
ke zijn van een machtsverhouding wanneer het verschil tussen die twee krachten
niet gelijk is aan nul. In een machtsrelatie moet de ene kracht, althans de perceptie
van die kracht, altijd groter zijn dan de perceptie van de andere kracht. Tijdens de
koude oorlog was de perceptie dat bij een escalatie van de conflicten beide partijen
evenzo veel verliezen zou lijden. De beide kernmachten Rusland en het Westen of
Amerika hielden elkaar daarmee in evenwicht en de uiteindelijke machtsresultante
was nul.

Volgens Veen (1983) wordt macht bepaald door
a. de machtsstructuur,
b. machtsmiddelen,
c. machtsgebruik
d. béinvloedingsstrategieën.

Ad a) De machtsstructuur wordt bepaald door de mate van behoeften die partij A
heeft en de mate van middelen die partij B heeft om deze behoeften te bevredigen.
Verder is van belang dat er voor partij A geen alternatieven zijn buiten partij B om.

Ad b) Machtsmiddelen zijn fysieke middelen, economische middelen, informatie-
middelen, deskundigheid en psychologische middelen. Hij wijkt hiermee af van de
indeling zoals die door French S~ Raven (1959, in Forsyth,1990) zijn gemaakt en die
zij vormen van macht noemen:
a. de macht om beloningen te geven; bijvoorbeeld het geven van vrije dagen bij

het leveren van een buitengewone prestatie.
b. de macht om te bestraffen; sancties binnen een organisatie zoals schorsing zijn

alleen voorbehouden tot de directie.
c. de legitieme macht; dit is de macht die door autoriteiten wordt toegekend,

bijvoorbeeld een politieagent.
d. de referentiemacht; dat is een macht die ontstaat door identificatie, affiniteit of

respect voor een bepaald persoon.
e. de expertisemacht als gevolg van kennis of vaardigheden van een individu
Veen noemt a en b middelen van macht en c, d en e manieren van hoe deze macht
gebruikt wordt.

Ad c) Machtsgebruik kan op twee manieren plaatsvinden: door middel van drei-
ging van gebruik van macht en direct door gebruik van macht.

Ad d) Béinvloedingstrategieën (zie figuur 4.5) worden door Veen in twee dimen-
sies onderscheiden: rationeel~codperatief versus niet rationeel~competitief en expli-
ciet~direct versus impliciet~indirect. Op basis van de combinatie van deze twee
dimensies ontstaan vier béinvloedingsstrategieën: de probleemoplossende benade-
ring, de confronterende benadering, de situationele manipulatie en de psychologi-
sche manipulatie. De eerste en de tweede strategie komen het meest voor in orga-
nisaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de positie of functie die iemand heeft
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en hem de legitimiteit geeft anderen opdrachten te geven of te overreden bepaalde
opdrachten uit te voeren. De derde strategie wordt ook vaak door organisaties
gebruikt doordat men vooraf regels en voorschriften gaat instellen. De psychologi-
sche manipulatie is een indirecte strategie omdat men hierbij inspeelt op gevoelens.

Het gebruiken van macht door iemand te straffen kan tijdelijk wel het beoogde
effect hebben, doch het is aangetoond dat dit gedrag na verloop van tijd uitdooft.
Wanneer men door zijn positie vaak het middel van straf aangrijpt om zijn macht te
tonen zal het respect afnemen.

Wordt echter beloning als middel gebruikt om gedrag te stimuleren dan heeft
dit wel tot gevolg dat dit gedrag in stand blijft. Voorbeelden van situaties waarbij
straf als dwangmiddel niet werkt zijn bijvoorbeeld in het verkeer te vinden. Midden
in de nacht vijf minuten voor een stoplicht staan, er is geen verkeer te bekennen,
laat staan de arm van de wet. Hoeveel mensen zouden op een gegeven moment
niet doorrijden? Ander voorbeeld: een brede autosnelweg. Geen verkeer op de
weg, mooi weer, en toch 120 km per uur blijven rijden? Meeste rijders zullen de
verleiding niet kunnen weerstaan en harder gaan rijden. Gebleken is wanneer straf
als dwangmiddel niet meer aanwezig is, overtredingen toenemen.

expliciet~direct impliciet~indirect

openlijk overreden indirect overreden~overtuigen

gebruik van deskundigheid maken van regels en voorschriften

rationeel gebruik van informatie impliciete vervvijzingen naar normen

rationeel~cobperatief informatie verzamelen en regels en voorschriften
zoeken naar een compromis fysieke vormgeving

bieden van ruilmogelijkheden manipulatie en selectie van informatie

expliciet beroep doen op regels via organisatiekanalen
probleem oplossende benadering situationele manipulatie

ander voor voldongen feíten plaatsen

sluiten van coalities spelen op gevoelens van anderen

eisen stellen persoonlijke manipulatie en selectie

niet rationeel~competitief dreigementen en beloften van informatie

sancties bedrog

beroep op bestaande machts-
verschillen verbonden aan functies

beroep op reputatie van
deskundigheid

confronterende benadering psychologische benadering

Fil~nir 4.5 Beiirvloedinysstrnteyieëii (brnn: Ueen, 19831.

Een andere vorm van macht die een van de drie kenmerken is voor psycholo-
gisch eigenaarschap is overdrachtsmacht. Overdrachtsmacht is de behoefte van par-
tij A om zich te identificeren met partij B en de behoefte van partij 6 om hulp te
bieden aan partij A(Rijsman, in Veen en Wilke, 1983). Rijsman geeft het voorbeeld
van de relatie tussen ouders en kinderen: kinderen zijn direct na de geboorte sterk
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afhankelijk van hun primaire verzorger, wat meestal de moeder zal zijn. De moeder
zal daardoor op ieder signaal van het kind reageren en zich daardoor identificeren
met de behoefte van het kind. Doordat het kind dit herkent, krijgt het kind omge-
keerd een macht op de moeder. Macht krijgt in deze een reciproque effect ofwel
een tegenoverdrachtseffect. Ook doordat ouders in kinderen een verlengstuk van
zichzelf herkennen, ontstaat tussen beiden een reciproque macht. Kinderen hebben
ouders nodig voor de invulling van talloze behoeften. En omgekeerd hebben
ouders hun kinderen nodig voor de vervulling van hun identificatie en voortzetting
van de genen. Deze reciproke macht noemen we overdrachtsmacht.

Dit zelfde verschijnsel zie je in organisaties waar sprake is van een sterke leider met
een duidelijke visie. Werknemers zullen zich graag identificeren met deze leider en
hem volgen in de richting die hij aangeeft en het eens zijn met de beslissingen die hij
neemt. Volgers hebben een tendens hun leider te idealiseren. Zij projecteren hun fan-
tasieën op hun leider en interpreteren alles wat hun leider doet in het licht van het
zelf gecreëerde beeld van hem. Andersom ziet de leider in zijn volgers een afspiege-
ling van zichzelf (Kets de Vries, 1993). De ondernemer heeft zijn werknemers nodig
bij het venvezenlijken van zijn doel en andersom hebben de werknemers de onder-
nemer nodig om in hun behoeften te voorzien. Behoeften die verder reiken dan
alleen geld voor levensonderhoud. Identificatie, status en plezier in het werk zijn
een betere motivatie. Het gevolg is een afhankelijkheidspositie tussen de directeur-
eigenaar en de werknemer die zich uit in de vorm van overdrachtsmacht. Persoon A
(de werknemer) identificeert zich met persoon B(de directeur). Daarom heeft B een
overdrachtsmacht naar A. Dit uit zich in het gegeven dat de behoeften van B het
gedrag gaan bepalen van A. Echter, het gevolg van het vertrouwen dat B hierdoor
krijgt in A geeft aan A ook overdrachtsmacht naar B. De overdrachtsmacht die B
heeft op A leidt er toe dat A dingen wil doen voor B die A niet wil doen voor C of

Q ~ realisatie doelstellingen ~ Q
WERKNEMER r- vervulling van behoeften ~ EIGENAAR~

DIRECTEUR

voor D.
Fi,~uur -1.6 Overdrnc{rtsrnculrt.

De afhankelijkheid zal waarschijnlijk in bijna alle gevallen voor de werknemer
groter zal zijn dan voor de directeur. Mocht die afhankelijkheidsrelatie in het nadeel
van de directeur zijn dan zal dit de machtsrelatie tussen directeur en werknemer ten
gunste van de werknemer beïnvloeden.

4.3 Emotionele band

Een ander kenmerk van psychologisch eigenaarschap is de emotionele band die
tussen de psychologische eigenaar en de organisatie ontstaat. Door de betekenis
die het Zelf van de ondernemer krijgt door de interactie tussen Ego en Alter ontstaat
een identificatie met de organisatie. Identificatie en betrokkenheid met een organi-
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satie wordt door verschillende onderzoekers gezien als de basis voor psychologische
hechting (O'Reilly b~ Chatman, 1986). Een hechting die niet alleen plaatsvindt tus-
sen de ondernemer en organisatie maar ook tussen organisatie en ondernemer.
Het is een tweerichting hechtingsproces. De organisatie (de Alter), honoreert de
visie, normen en waarden en plannen (de sociale cues) van de ondernemer (Zelf)
waardoor deze door de organisatie als valide worden gezien. O'Reilly b~ Chatman,
(1986) stellen dat identificatie met de attituden, waarden en doelen door het indivi-
du geaccepteerd en gèinternaliseerd worden. Een affectieve band of hechting tus-
sen personen en objecten of andere personen ontstaat ook door veelvuldig contact
met elkaar (Nuttin, 1999). lets wat nieuw is, roept onzekerheid op. Het bekend zijn
met de ander verlaagt dat gevoel van onzekerheid en de ander wordt na verloop
van tijd 'eigen'. Zoals eerder gesteld heeft de psychologische eigenaar door de
organisatie betekenis gekregen. Het psychologisch eigenaarschap raakt daardoor
verankerd in het 'zelf'. Een verankering die zich uit in loyaliteit (Pierce, 1992). De
psychologische eigenaar is loyaal naar de organisatie en de organisatie is loyaal naar
de eigenaar. Pierce zegt dat mensen, die een gevoel van psychologisch eigenaar-
schap hebben, naast verantwoordelijkheid, tegelijkertijd een gevoel van bescher-
ming en zorg hebben voor de organisatie. De organisatie is een cultuur die mensen
emotioneel bindt en daarmee ook de aard, de vorm en de legitimiteit van hun
emoties bepaalt (Fineman 1994).

4.4 Psychologisch Eigenaarschap

Psychologisch eigenaarschap kan worden uitgedrukt in de mate waarin het indi-
vidu gedifferentieerd is met de organisatie. Het is een dimensie die loopt van laag
naar hoog.

Figuur 4.7 geeft een drietal situaties aan van psychologisch eigenaarschap. Bij
een hoge differentiatie (bovenste plaatje) heeft de ondernemer geen of weinig affec-
tie met de organisatie. Het Zelf en het Bedrijf zijn volledig gescheiden van elkaar. De
grensafbakening tussen het individu en de organisatie is heel duidelijk. Er is afstand
tussen het bedrijf en het individu. Daardoor is de emotionele binding met het bedrijf
laag. Er is hier weinig of geen sprake van psychologisch eigenaarschap.

Aan de andere kant van de dimensie is er sprake van een bijna volledig symbio-
tische relatie met het bedrijf (onderste plaatje): de eigenaar is de organisatie en de
organisatie is hij. Er is praktisch een volledige overlap tussen het Zelf en het Bedrijf.
De emotionele band zeer sterk. En er is sprake van een lage mate van differentiatie
tussen ondernemer en organisatie. Dat uit zich in een hoge mate van psychologisch
eigenaarschap. De normen en waarden, visie en overtuigingen van de ondernemer
zijn hier praktisch gelijk aan die van de organisatie. Er is een grote invloed van de
ondernemer op zijn organisatie. De ondernemer heeft zich hier sterk vereenzelvigd
met het bedrijf. Is hij het bedrijf en is het bedrijf hij?

Het middelste plaatje geeft een matige overlap te zien tussen de ondernemer
(het Zelf) en de organisatie. Deze vorm kan gezien worden als de meest ideale
vorm. Er is voldoende differentiatie tussen het individu en de organisatie. Het
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individu kan nog voldoende onderscheid maken tussen zichzelf en de organisatie.
De mate van psychologisch eigenaarschap en daarmee emotionele binding met de
organisatie is in balans.

De drie factoren: betekenis, overdrachtsmacht en emotionele band zijn nauw met
elkaar verbonden. De emotionele band met de organisatie is een gevoelsband. Het
geeft in een gradatie aan hoe iemand zich verbonden voelt met die organísatie. De
emotionele band is het gevolg van de mate waarin de ondernemer betekenis heeft
vanuit de organisatie en in hoeverre die betekenis aanleiding geeft tot invloed en
macht. Naar mate beide factoren groter zijn zal ook de emotionele band groter wor-
den. En daarmee ontstaat de mate van psychologisch eigenaarschap. Verschillende
onderzoekers hebben de emotionele band onderzocht en komen tot de conclusie
dat het in veel gevallen moeilijk is voor een psychologische eigenaar om zich vol-
doende te differentiëren tussen het 'Zelf' en het 'Bezit'. Om voldoende afstand te
kunnen nemen van het bedrijf want volgens Dirks et al, (1996) worden bezittingen
al snel een deel van het individuele zelf.

MATE VAN PSYCHOLOGISCH EIGENAARSCHAP

ZELF . t!; 1 ORGANISATIE

Figui~r 4.7 Mnte vnrt psychologisch ei~~enaacschnp. Bron Dirk.c et al, (]996)

5.0 Wat betekent psychologisch eigenaarschap voor de organisatie?

5.1 Positief werkgedrag

Verwacht mag worden dat het merendeel van de directeuren-eigenaren een
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grote mate van psychologisch eigenaarschap hebben. Gebleken is dat dit kenmerk
een positief effect heeft op 1) betrokkenheid met de organisatie 2) tevredenheid
met het werk 3) identificatie met de organisatie en 4) overname van normen en
waarden (Pierce, 1992; Vandewalle, van Dyne bt Kostova,1995 ). Tevens is sprake
van extra rolgedrag, dat wil zeggen dat psychologisch eigenaarschap leidt tot een
extra inspanning in de functie waarin men werkzaam is (Pierce,1992). Alle onder-
zoeken geven aan dat psychologisch eigenaarschap een positieve uitwerking heeft
op het werkgedrag van mensen. De verantwoordelijkheid is groter, men pakt eerder
zelf iets op. Men neemt initiatief en ziet het werk als een stuk van zichzelf. Daardoor
werkt men harder en worden meer uren gemaakt. Veel ondernemers zien hun bedrijf
als een kind. Een kind wat ze zelf op de wereld hebben gebracht en waarin ze eigen-
schappen van zichzelf kunnen terugvinden. Vanzelfsprekend zorgen ze heel goed
voor dat kind. Ze zijn er veel mee bezig, soms dag en nacht. Gaat het niet goed met
de onderneming dan zetten ze alles op alles om het tij te keren. Ondernemers kun-
nen daardoor soms zware zorgen hebben. Ook wel eens depressief worden, wanneer
het maar niet wil lukken. Door vol te houden, nieuwe en betere wegen te zoeken en
hard te werken kan een positief resultaat volgen. Komt dit resultaat er dan zijn de
vruchten zoet en kan de ondernemer en de organisatie tevreden zijn. Een tevreden-
heid die uitgedrukt wordt in het geld dat binnenkomt. Geld is een maatstaf waarop
de onderneming en de ondernemer afgerekend worden. Maar geld is ook abstract,
het vertegenwoordigt een onderliggende factor. In het bedrijf is die factor succes
en de erkenning daarvan door de omgeving. Succes is daardoor een emotionele en
sociale beloning van de inspanning.

5.2 Positief ten aanzien van veranderingen

Een ander positief effect op het kenmerk psychologisch eigenaarschap is het
aspect van veranderingen. In een onderzoek van Dirks et al (1996) naar de relatie tus-
sen psychologisch eigenaarschap en verandering komt naar voren dat het individu
geen problemen heeft met veranderingen, wanneer deze het zelfbeeld niet aantasten

maar bevestigen. Dit zijn vooral veranderingen die door het individu zelf géinitieerd

zijn. Ook veranderingen die geleidelijk plaats vinden en veranderingen die iets aan
het werk toevoegen leveren geen problemen op. Daarentegen roepen veranderingen
die opgelegd zijn, of die plotseling plaats vinden en veranderingen die iets wegne-
men van het individu, weerstanden op.

5.3 Werknerners en psychologisch eigenaarschap

Behalve de directeur-eigenaar of de ondernemer kunnen ook andere leden van de
organisatie het kenmerk psychologisch eigenaarschap bezitten. Psychologisch eige-
naarschap is niet voorbehouden aan personen die formeel eigenaar zijn van het
bedrijf. Het kan de chef zijn van een afdeling, de financiële directeur, het hoofd van
de werkplaats of de werknemer die verantwoordelijk is voor het computersysteem.
Het kenmerk psychologisch eigenaarschap geldt daarmee niet voor het totale bedrijf
maar voor een onderdeel daarvan. In hun boek 'De geluksfabriek' hebben Bruel bt
Colsen (1998) het over twee soorten werknemers: de geboeide werknemer en de ver-
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bonden werknemer. De eerste soort werknemer is geboeid door de organisatie. Door
het leuke werk, het succes op de markt, de arbeidsvoorwaarden, de collega's en de
ontwikkelingsmogelijkheden. De verbonden werknemer echter verbindt zich aan de
identiteit en de missie van de organisatie. Hij is bereid zijn lot aan dat van de organi-
satie te verbinden. Deze laatste werknemers zullen een hogere mate van psycholo-
gisch eigenaarschap hebben met die delen van de organisatie waar zij werken. Hun
inbreng in dat deel van de organisatie is zo groot door hun overdracht van visie,
ideeën, normen en waarden dat daarmee een binding tot stand komt. De indeling
van Bruel bi Colsen komt overeen met de twee-factor theorie van Herzberg zoals
deze in paragraaf 4.1 besproken is. De eerste categorie van werknemers zijn extrin-
siek gemotiveerd, door de arbeidsomstandigheden en komen overeen met de geboei-
de werknemers. De tweede categorie van Herzberg zijn intrinsiek gemotiveerd, door
de inhoudelijkheid van het werk, en vertonen gelijkenis met de verbonden werknemer.
Gebleken is dat een bedrijf slechts enkele verbonden werknemers nodig heeft om te
kunnen functioneren. Er is het bekende voorbeeld van Chrysler dat slechts enkele ver-
bonden werknemers nodig had om het bedrijf van de afgrond te redden. In zijn auto-
biografie schrijft lacocca (1984) dat hij slechts vijf inensen bij zijn vroegere werkgever
Ford vandaan haalde en op sleutelposities in het bedrijf zette. Zij waren bereid zich
volledig met het bedrijf te verbinden en daarmee Chrysler van een verliesgevende om
te turnen naar een winstgevende situatie. Deze verbonden werknemers waren in
staat samen met lacocca visie, normen en waarden over te nemen en psychologisch
eigenaarschap met de organisatie te krijgen.

5.4 Opvolgingsproces
De mate van psychologisch eigenaarschap is bepalend bij het opvolgingsproces.

Of dit nu aan familie is of aan derden. De directeur-eigenaar zal zich psychologisch
(emotioneel) los moeten maken van zijn positie. Als de directeur sterk emotioneel
verbonden is met het bedrijf zal dat losmakingproces moeilijk worden. De directeur-
eigenaar, die zijn hele leven in het bedrijf heeft gestopt, verliest door zijn afscheid
van het bedrijf betekenis. Het bedrijf is van vitaal belang voor zijn gevoel van wel-
zijn en identiteit (Levin, 1992). Voor de oprichter is het bedrijf een instrument, een
uitbreiding van zijn eigen ik. Dus is het erg moeilijk voor hem zijn baby, zijn minna-
res, zijn instrument, zijn bron van sociale macht of datgene wat het bedrijf voor hem
betekent los te laten (Levinson, 1971). Naar aanleiding van zijn onderzoek naar
afscheid van bestuursvoorzitters van grotere bedrijven zegt Sonnenfeld (1988) dat
het vooruitzicht van pensionering een verlies aan identiteit betekent.
Dat conflicten en spanningen met collega's toenemen wanneer de tijd van afscheid
naderbij komt. Een te sterke emotionele band met het bedrijf, waarbij het zelf en
het bedrijf een sterke overlap vertoont, maakt dat opvolging een lastig probleem
wordt. Zowel voor de directeur als voor de organisatie. Sonnefeld heeft vier ver-
schillende vertrekstijlen van directeuren gedefinieerd. Hij vond dat deze vertrek-
stijlen duidelijk samenhingen met hun leiderschapsstijl.
1) De monarch, is een leider die niet vrijwillig vertrekt. Hij blijft zo lang mogelijk

op z'n plaats en zijn leiderschap eindigt pas door gedwongen vertrek of door
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de dood. Zijn behoefte aan macht is groot. De monarch beginnt vaak als
redder en eindigt als dictator. Bekende voorbeelden zijn: Edwin Land
(Polaroid), Paul Getty (Getty Oil), Armand Hammer (Occidental) en Marcos
(Philipijnen).

2) De generoal; verlaat het bedrijf na spanningen, conflicten b.v. met de Raad
van commissarissen of door ziekte. Maar de drang blijft bij hem bestaan om
de leiding weer te verkrijgen. Bekende voorbeelden: Harold Geneen (ITT),
Anton Dreesman (Vendex), de Gaulle en Generaal Mac Arthur.

3) De ambassadeur, de binding tussen de ambassadeur en het bedrijf blijft lang
bestaan. Niet op topposities maar in een adviserende rol als ondersteuning van
zijn opvolger. Hij is tevreden met het bereikte resultaat en zoekt geen verder
gevecht om zijn eigenwaarde te bewijzen. Voorbeelden zijn: Thomas Watson
(IBM) en Eisenhower.

4) De gouverneur, hij ziet zijn positie in het bedrijf als een tijdelijke. Hij wisselt
vaker van bedrijf. Zijn binding met het bedrijf is derhalve gering, zijn heroïsche
status is derhalve niet bedrijfsgebonden. De gouveneur vindt het prettig om te
zien hoe zijn 'baby' opgroeit en vervolgens voor zichzelf kan zorgen.
Voorbeelden: David Ogilvy (reclamebureau), Shapiro (Dupont), Boonstra
(Douwe Egberts en Philips) en Robert Mc.Namara (Ford, het leger, Wereldbank).

Feit blijft dat het opvolgingsproces een moeilijk proces is waarbij het loslaten van
het bedrijt en de daarmee verbonden macht geen aantrekkelijke keuze is. Directeuren
die normaal heel besluitvaardig zijn, worden op dat punt besluiteloos (Levin, 1992).
Een idiosyncratische bedrijfscultuur maakt opvolging voor een buitenstaander moeilijk
te realiseren. Vandaar dat in een dergelijke cultuur de juiste opvolgers eerder uit het
eigen bedrijf voortkomen (Simon, 1996). Bij een naderend afscheid zal de directeur~-
ondernemer zich los moeten maken van het bedrijf. Omdat te realiseren moet er vol-
doende onderscheid komen tussen het 'zelf' en het 'bedrijf'. Hij moet nadenken over
een andere invulling van zijn leven na het bedrijf. Afscheid kan anders een langdurig
proces worden, hetgeen kan leiden tot negatieve consequenties bij de opvolging. Hij
zal zich moeten realiseren wat de gevolgen kunnen zijn van een verkoop aan de fami-
lie of aan derden. Een te snel afscheid kan leiden tot een langdurig rouwproces.
Verkoop van het bedrijf is een gebeurtenis die sterk ingrijpt in het leven. Net zo sterk
als een scheiding of een verlies van je naaste. Afstand nemen van het bedrijf is gelijk
aan het verminderen van de emotionele band en daarmee vermindering van psycho-
logisch eigenaarschap. Leren delegeren, leren zaken over te dragen aan anderen en
accepteren dat een ander het anders doet dan jij zelf.

5.5 Werkverslaving

Een ander negatief effect doet zich voor bij een te sterke emotionele band met
het bedrijf. Daar waar sprake is van een te grote overlap tussen zelf en bedrijf, is
sprake van een te lage differentiatie tussen individu en organisatie. Wat zich uit in
een over-identificatie met het bedrijf. Over-identificatie werkt verslavend. Het bedrijf
zelf wordt een drug (Kaye, 1996). Psychologisch eigenaarschap geeft het individu

~s



het gevoel betekenis te hebben en hij verkrijgt daarmee invloed en macht binnen
de organisatie. Dit gevoel kan een versterkend patroon opbouwen bij de onderne-
mer. De kick van succes versterkt het gevoel van eigenwaarde en kan verslavend
werken. Het bereiken van succes moet gevolgd worden door nieuw succes. En zo
kan een circulair patroon ontstaan waarbij de lat steeds hoger gelegd wordt. Onder-
nemers kunnen workaholics worden die een continue bevrediging nastreven. Over-

identificatie met een bedrijf is een procesverslaving. De verslaving neemt steeds
ernstiger vormen aan. Bij verslaafden komt het bedrijf op de eerste plaats en dan
pas het gezin. Kaye (1996) heeft een zevental categorieën van verslavingen gefor-
muleerd. Vier daarvan hebben betrekking op verslaving met een bedrijf:
1) Afhankelijkheid; deze vorm komt het meest voor in familiebedrijven. De

onmogelijkheid afscheid te nemen van het bedrijf is een signaal van versla-
ving. Het werk is hun leven en daarbuiten bestaat niets. Ze kunnen of willen
niet opgeven zelfs al zou het hun leven verwoesten. Eruit stappen is angst-
aanjagender dan blijven zitten.

2) Egocentrisme, isolatie en tunnelvisie; deze vorm van verslaving wordt veroor-
zaakt door de angst de status quo van het bedrijf of van de ondernemer te
verliezen. De ondernemer blijft koste wat kost vast houden aan zijn bereikte

status en ziet kritiek als een directe aanval op zijn persoon. Ze zijn wie ze zijn

door het bedrijf. Daarbuiten houdt hun identiteit op, vinden ze. Het zijn
ondernemers die zich in gezelschappen continu moeten manifesteren, weinig
of geen belangstelling tonen voor anderen en een zeer beperkt wereldbeeld
hebben. Ze ontwikkelen een sterk vijandbeeld van ieder die hen dwars zit,
bijvoorbeeld de overheid of de vakbonden. En dit beeld delen ze graag met
anderen binnen bijvoorbeeld een ondernemersclub.

3) Perfectionisme en obsessiviteit; ondernemers met deze karakteristiek streven
voortdurend naar het verbeteren van hun werk of bedrijf. Een streven dat
obsessieve vormen kan aannemen. Het worden workaholics die continue
ontevreden zijn met zichzelf, wat ze trachten te compenseren door het nog
beter te doen. Vaak is de oorzaak een tekort aan aandacht en goedkeuring
van de ouders. Een ander effect bij deze vorm van verslaving is dat de onder-
nemer een chronisch wantrouwen en jalouzie heeft ten opzichte van broers
en zussen.

4) Grandioosheid; dit is een karakteristiek die regelmatig voorkomt bij bedrijfs-
verslaafden. Zij leven bij de gratie van grootheid, de belofte van een specta-
culaire prestatie. Het leveren van deze prestaties geeft hun aanzien binnen
het bedrijf en omgeving. De belofte van een grootse toekomst neemt de
aandacht weg van alledaagse problemen. Eigen gevoelens worden daardoor

ontkend evenals de realiteit. Deze vorm van verslaving is vaak progressief
omdat er een steeds grotere dosis nodig is om de kick te krijgen. Ze zien niet
dat ze hun leven verknoeien. Hoe aantrekkelijker de belofte van een prestatie

en hoe onbereikbaarder deze is, des te groter wordt de kans dat de onder-
nemer ook het bedrijf in zijn streven meesleurt. De organisatie wordt daardoor

rigide, waarbij ontkenning en gevoel van grandioosheid overheerst.



De verslavingskarakteristieken laten zien dat er een onstilbare honger is naar de be-
vestiging van het Zelf. Alle categorieën hebben één karakteristiek met elkaar gemeen:
de sterke behoefte aan controle voortkomend uit de behoefte aan macht en invloed.

Het verkrijgen van psychologisch eigenaarschap is een voorwaarde om succesvol
te zijn in het bedrijf. Zonder psychologisch eigenaarschap kan er geen sprake zijn
van macht en invloed: twee aan elkaar gekoppelde factoren die een organisatie in
de gewenste richting sturen. Of het nu een voortzetting is van bestaande strategie
van een onderneming of het vinden van nieuwe wegen om het bedrijf beter voor-
bereid te laten zijn op de toekomst. Het hebben van macht in de organisatie, voort-
komend uit kennis en capaciteiten, is een noodzakelijk ingrediënt om invloed aan te
wenden en de organisatie te leiden. Zonder macht en invloed ontstaat ook geen
betekenis: het gevoel dat iemand krijgt van de organisatie een waardevolle persoon
te zijn, die met ontzag en respect behandeld wordt. Zonder die betekenis, macht
en invloed kan nooit een emotionele band tussen psychologisch eigenaar en orga-
nisatie ontstaan.

Naast de verbinding tussen leiderschap en psychologisch eigenaarschap komt
tevens de vraag op welke invloed psychologisch eigenaarschap heeft op het vertrek
van de directeur-eigenaar na verkoop van het bedrijf. Het eigen onderzoek zal trach-
ten een antwoord te geven op deze vraag.

Het concept 'psychologisch eigenaarschap van organisaties' zal nader geoperati-
onaliseerd moeten worden om vast te stellen of er verbanden zijn met leiderschap,
met opvolging, met succes van de organisatie en andere variabelen.

In het kader van verkoop is de relatie tussen psychologisch eigenaarschap en
opvolging relevant. Immers, wanneer de mate van psychologisch eigenaarschap erg
hoog is, zal er sprake zijn van een hechte emotionele band tussen de eigenaar en
de organisatie. Een band die sterk persoonlijk getint zal zijn. Om die reden is de
verwachting dat de aanstelling van een nieuwe directeur als opvolger negatieve
gevolgen voor de organisatie zal opleveren. Met dit hoofdstuk is betoogd aan te
geven dat psychologisch eigenaarschap niet verkocht kan worden en bij de 'oude'
eigenaar aanwezig blijft totdat een opvolger in staat is respect in het bedrijf op te
bouwen en daarmee een mate van psychologisch eigenaarschap te creëren. De
onderkenning van dit probleem kunnen zowel verkopers als kopers in staat stellen
zorgvuldiger met de overdracht van een bedrijf om te gaan.
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H o o f d s t u k 5

Het fenomeen Familie als psychologische en sociologische entiteit

1.0 Wat is een Farnilie?

Indien je een aantal mensen zou vragen wat een familie is zal je waarschijnlijk
de meest uiteenlopende antwoorden krijgen. Sommigen zullen zeggen dat familie
gezellig is. Een veilige haven waar je terecht kunt met je problemen. Ze zullen zeg-
gen dat familie met liefde en zorg te maken heeft. Anderen zien de familie als een
potentiële gevangenis, waar je vrijheid beperkt wordt en waar je beter van weg
kunt blijven. Sommigen hebben een intense en open band met de familie, terwijl
anderen hun banden met de familie hebben verbroken. Enkelen zien hun familie als
een bron van voortdurende conflicten terwijl anderen reikhalzend uitkijken naar
familiebijeenkomsten. 'ledereen is er mee gezegend of door getekend. Het is een
bron van ruzie, inspiratie, verslaving. Je kunt er in verdwijnen of er gillend voor
weglopen maar het blijft altijd, Familie' (NRC Handelsblad-M, 2001). Een ding heb-
ben familieleden echter gemeen: hun emotionele band met die familie. Of die band
nu positief is of negatief, het gevoel dat we van de eigen familie hebben heeft een
emotionele lading.

Allen zijn we, in min of ineerdere mate, met onze familie bezig. Daarmee zijn we
eigenlijk met ons zelf bezig. De manier waarop we over de familie praten, zegt vaak
meer over onszelf dan over de famitie. De familie heeft een uitgesproken effect op
de manier hoe we onszelf zien en hoe we denken dat anderen ons zien. Het beïn-
vloedt niet alleen onze relaties binnen de familie, maar heeft ook een impact op hoe
we omgaan met vrienden en met collega's op het werk (Taylor, 1999). De essentie
van omgang binnen de familie heeft te maken met geven en nemen en daarbij spe-
len factoren als liefde en vertrouwen een belangrijke rol. Een relatie met veel liefde
maar geen vertrouwen is onstabiel en meestal schadelijk (Paul, Inger S~ Inger, 1992).
De verwerking van onze jeugd gaat hoofdzakelijk over de familie. Die herinneringen
kunnen reflectief zijn, als een soort herkenning, maar ook traumatisch, wat kan lei-
den tot klinische klachten.

Je wordt als kind geboren in een familie die al bestaat. Daarmee is de familie de
enige sociale groep waarvan het lidmaatschap niet vrijwillig is en levenslang voort-
duurt. Vanaf de geboorte tot een leeftijd van twintig jaar zijn we als kinderen van
onze familie afhankelijk. leder kind heeft iemand nodig voor de verzorging: een biolo-
gische ouder, een pleegouder, of iemand anders (Klein bt White, 1996). Ook na een
groot aantal jaren onafhankelijk te zijn geweest komt ooit een moment dat ouderen
weer afhankelijk gaan worden. Wanneer je fysiek niet meer zelfstandig kunt leven en
aangewezen bent op je kinderen voor directe of indirecte hulp. Om je familie kun je
niet heen, of je het nu wilt of niet. Je kunt trachten je familie te ontwijken maar ont-
kennen kun je het niet. Volgens Klein bi White (1996) is de biologie bij de geboorte
verantwoordelijk voor de fundamentele familieband. Een biologie die er tevens voor
zorgt dat familieleden door de geboorte gezamenlijke eigenschappen erven.
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Doel van dit hoofdstuk is het fenomeen familie nader te verklaren. Waarom is
iedere familie zo uniek en geen replica van een andere familie? Hoe komt het dat
men zo verschillend op de eigen familie reageert? Welke verschillende processen
doen zich voor binnen de familie?

Om een familie te verklaren kan men kijken hoe een familie functioneert als een
systeem. Binnen dit systeem bestaan een aantal processen die zeer nauw op elkaar
ingrijpen en met elkaar verbonden zijn. De grenzen van een familie geven aan op
welke manier de familie te onderscheiden is van niet-familie en hoe een familie daar
mee omgaat. De structuur van de familie bepaalt hoe zij georganiseerd is wat zich
vertaalt in de rollen van haar leden. Waarden, normen en regels bepalen de manier
van omgaan met elkaar; de communicatie bepaalt hoe dat omgaan tussen de leden
plaatsvindt.

De vraag 'wat is een familie' kan ook de vraag zijn 'wie behoort nu eigenlijk bij
de familie en wie niet'? Sommigen zien de kernfamilie, ouders met hun kinderen,
als familie. Anderen menen dat ook partners een onderdeel vormen van de familie.
Maken achterneven of achternichten nog deel uit van de familie of eíndigt de fami-
liegrens bij neven en nichten. Het zijn vragen waarop geen eenduidig antwoord is
te geven. Subjectieve emotionele verwantschap kan bepalend zijn of iemand nog
tot de familie behoort. Een neef waarmee geen enkele emotionele band bestaat,
kan theoretisch wel tot de familie gerekend worden, maar gevoelsmatig ver van 'de
familieband' afstaan. De vraag alleen al wie nu wel of niet tot de familie gerekend
kan worden kan bij een familiebedrijf heftige discussies oproepen. Zeker wanneer
de familie besluit een familieraad te installeren. Wie mogen er mee aan tafel zitten
en wie niet bij het bespreken van familie-bedrijfsbelangen. Sommigen menen dat
de partners daarbij moeten horen terwijl anderen menen dat alleen de eigen bloed-
lijn lid kan zijn. Kortom de keuze wel~niet wordt bepaald door de cultuur van de
familie zelf.

2.0 De farnilie als systeem

De klassieke definitie van Hall bt Fagan (1956, in Klein bi White, 1996) zegt dat
'een systeem een verzameling van objecten en relaties tussen die objecten en hun
eigenschappen is'. Met deze definitie wordt een systeem gezien als een op zichzelf

staande eenheid. Klein bt White (1996) gingen verder en verklaarden een systeem
ook in relatie tot de omgeving. 'Het systeem is een systeem omdat het haar omge-
ving béinvloedt en onderscheiden kan worden van die omgeving'. Door de relatie
die familieleden met elkaar hebben en de relatie die zij als eenheid hebben met hun

omgeving, kunnen families, net zoals andere organismen, als een systeem beschouwd

worden. Een geheel andere zienswijze, die komt vanuit de biologische wetenschap-
pen, luidt dat organismen, net als mensen, niet alleen verklaard kunnen worden in
termen van hun individuele delen, of specifieke functies, maar als een samenstel
van individuen die handelen op een gecobrdineerde en géintegreerde wijze met
het doel stabiliteit te behouden (Taylor,1999). Vanuit deze filosofie bezien is de
familie een verzameling van leden die door een bepaalde structuur, met een min
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of ineer sterke begrenzing, eigen normen en waarden ontwikkelt en daarmee haar
leden regels oplegt. Zij verdeelt rollen en taken, bepaalt haar eigen communicatie en
streeft naar een bepaald doel. De familie wordt daarmee méér dan het samenstel
van delen. De familie kan gezien worden als een separate entiteit die onafhankelijk
is van haar leden (Rosenblatt, 1994). Binnen een systeem zijn alle delen sterk met
elkaar verbonden. Het gevolg is dat veranderingen bij één onderdeel invloed heb-
ben op andere delen. Binnen de familie heeft de geboorte van een kind invloed op
het functioneren van alle leden van de familie. Het overlijden van de vader, zal
afhankelijk van de leeftijd, grote veranderingen binnen het gezin tot het gevolg
hebben en de relatie tussen moeder en kinderen veranderen. Een zwaar verkeerson-
geval van een zoon zal een blijvende invloed hebben op de manier hoe ouders en
kinderen in de toekomst met elkaar omgaan. Een familie is sterk met elkaar verbon-
den. Een band die niet alleen functioneel is, de manier hoe rollen en taken binnen
het gezin verdeeld zijn, maar voornamelijk emotioneel. De verwantschap binnen
een familie creëert een sterke emotionele band. Bowen (1988) heeft een groot deel
van zijn leven gewijd aan onderzoek en ontwikkeling van een theorie over families.
Bowen behoort tot de grondleggers van de familietherapie. Zijn theorie is groten-
deels gebaseerd op de natuurwetenschappen. Hij kwam tot de bevinding dat het
emotionele functioneren van de diverse individuele leden zo sterk afhankelijk en
verbonden met elkaar is, dat de familie gezien kan worden als een emotionele een-
heid (Kerr b~ Bowen, 1988).

Marlies Marlies

Claudia Jaap Claudia ~ ` Frank

Fig~nir 5.1 TrinrigeL de F~asis~nolectde van het crriotio~iele systeem in een fantilie (hro~~ Kerr 6r Bowe~t, 1988)

Zoals iedere sociale groep bestaat ook een familie uit subsystemen. Er is het
subsysteem ouders en ook de kinderen zijn een subsysteem. Er kan ook een moeder-
dochter subsysteem zijn. Of een subsysteem van zonen, of van dochters. Bowen
ziet driehoeksverhoudingen, de zogenaamde triangels, als de basiseenheden van
een familie. Volgens hem is de triangel de basis molecule van een emotioneel sys-
teem. Het is de kleinste, stabiele, relatie eenheid (Kerr S~ Bowen, 1988). De relaties
binnen de triangel wordt in een latere paragraaf besproken.

2.1 Grenzen: open versus gesloten

Zoals ieder systeem, een organisatie of een andere sociale groep, heeft ook het
familiesysteem grenzen. Grenzen zijn bedoeld om het verschil aan te geven tussen
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degenen die zich binnen het systeem bevinden en degenen die daar buiten vallen.
Een grens markeert het ene gebied van het andere, het markeert het verschil
(Rosenblatt, 1994). De permeabiliteit van een systeem geeft de mate van doorlaat-
baarheid van het systeem aan. Zo ook bij families.

Hoe open of gesloten zijn die grenzen bij een familie. Het is duidelijk dat familie-
leden binnen de grenzen vallen. Maar hoe staat het met de aangetrouwde leden.
Of inet de nog ongetrouwde aanhang. Worden zij binnen de familie geaccepteerd
of moeten ze eerst nog door de 'molen'. Moeten ze zich eerst nog bewijzen. Er zijn
families waar familiezaken alleen door de eigen leden besproken worden. Zonder
de 'koude' kant. Andere families laten aangetrouwden wel toe tot dit soort bespre-
kingen. Een onduidelijke begrenzing kan ook tot problemen leiden bij families.
Rosenblatt (1994) ziet twee soorten storingen optreden bij families: 1) families
waarbij de grenzen gesloten zijn voor input of output van informatie en outsiders
en 2) families waarbij geen grenzen aanwezig zijn zodat alles in en uit kan gaan. In
het eerste geval waarbij grenzen gesloten zijn, houdt de familie sterk vast aan eigen
normen en waarden die zich vertalen in strakke regels. Zij is niet vatbaar voor ver-
anderende sociale omstandigheden. In Nederland zullen dit soort families niet snel
te vinden zijn. Maar in landen zoals in Amerika op het platte land waar families in
afgelegen gebieden wonen en daardoor een sterke eigen cultuur hebben ontwik-
keld met eigen normen en waarden kom je dit soort families nog wel eens tegen.
Leden van dergelijke familie hebben moeite zich aan te passen aan de omgeving.
Wat resulteert in omgangsproblemen thuis, op school of op het werk. In een te
open familie, zonder grenzen, zijn weinig regels. Deze families hebben moeite een
juiste balans te vinden tussen wat eigen is en wat omgeving. Kinderen krijgen in
dergelijke situaties vaak problemen met vorming van eigen normen en waarden. Ze
raken richting kwijt. Volgens Jaffe (1990) leidt het hebben van onduidelijke grenzen
tot verwarring, conflicten en onzekerheid. Dit soort onduidelijkheden van grenzen
kan zich ook voordoen in een familiebedrijf, waarbij een vader die formeel afstand
heeft genomen van het bedrijf en aan zijn zoon heeft overgedragen, zich toch
regelmatig met de gang van zaken bemoeit. De onduidelijke gezagsverhouding
leidt tot verwarring bij het personeel en is een bron van toekomstig conflict. Een
goede balans tussen open en gesloten grenzen zorgt er voor dat de familie contact
heeft met de omgeving en tegelijkertijd kan zorgen voor een internalisering van
normen en waarden die passen bij de omgeving.

2.2 Structuur
De structuur van een familie wordt bepaald door een hiërarchie, door rollen en

door een mate van samenhang versus onafhankelijkheid.

Hiërarchie
ledere familie heeft een structuur. Een structuur die zich doorzet in het familie-

bedrijf. Veel familiebedrijven zijn daardoor een uitbreiding van de familie. Het
bedrijf neemt het gevoel over van de familie (Jaffe,1990). Die structuur is net zoals
in het bedrijf hiërarchisch. Ze kan zowel patriarchaal zijn of matriarchaal. In een
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patriarchale vorm is het de vader die het wel en wee bepaalt. Hij is het hoofd van
het gezin en is bijvoorbeeld degene die voorleest uit de bijbel en voor het avond-
maal in gebed voorgaat. De patriarchale vorm is meestal in een protestantse cultuur
ingebed. In de matriarchale vorm bepaalt de moeder wat er in het gezin gebeurt.
Zij bidt bijvoorbeeld de rozenkrans voor en neemt veel beslissingen in het huishou-
den. De tweede vorm is meestal bij het katholicisme terug te vinden. De afgelopen
tijd is door vervaging van de religie de gevestigde gezinsvorm verdwenen en heeft
plaats gemaakt voor diverse mengstructuren. Hiërarchische structuren worden nu
meer bepaald door de persoonlijke eigenschappen van de familieleden. Daarbij
wordt de structuur van de familie bepaald door een hiërarchie van generaties
(Jaffe,1990). De oudere generaties staan hoger in de hiërarchie dan jongere. Status
op basis van leeftijd is een belangrijke factor.

Rollen

Naast hiërarchie wordt de structuur ook gevormd door de rollen die familieleden
aannemen. Grootouders, ouders en kinderen hebben verschillende rollen. Rollen die
zich wijzigen door de tijd en afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de diverse
leden. Bij alle rollen hoort een bepaald verwachtingspatroon over het gedrag. Groot-
ouders zullen zich anders gedragen dan ouders en kinderen ook weer anders. Vader
gedraagt zich anders dan moeder. Een zoon zal zich anders gedragen dan een
dochter. Dochters worden geleerd te spelen met poppen en zoons met auto's of
andere technisch speelgoed. Kinderen worden gender gericht opgevoed, dat wil
zeggen conform een gedrag dat behoort bij het geslacht van het kind. Niet alleen
de sexe bepaalt het verschil in rolpatronen. Ook geboortevolgorde bepaalt voor een
belangrijk deel de rol van het kind in de familie (Forer bi Still, 1976). Een oudste
zoon of dochter zal een heel andere persoonlijkheid ontwikkelen dan een tweede,
derde of laatste kind.

Onafhankelijkheid versus sarnenhang
De structuur van een familie kan hecht zijn of los. Het leven bestaat uit een con-

tinue afwisseling tussen aanwezigheid in groepen en teruggetrokken zijn in ons zelf.
Tussen nabijheid en onafhankelijkheid (Jaffe, 1990). Volgens de Familie Systeem
Theorie van Bowen bestaat het emotionele systeem uit een wisselwerking tussen
twee tegenovergestelde levenskrachten: onafhankelijkheid en saamhorigheid.
Beiden zijn biologisch geworteld en zorgen ervoor dat een organisme haar eigen
richting zoekt. Het is een basale kracht die instinctief een sterkere invloed heeft dan
het planningsmechanisme van onze hersenen. Binnen de onafhankelijkheidsmodus
zoekt het individu naar eigen identiteit en zelfbeeld. Het wil een afzonderlijke per-
soonlijkheid zijn, gemotiveerd om voor zich zelf te voelen, te denken en te hande-
len. Binnen de saamhorigheidmodus wil het individu afhankelijk en verbonden zijn.
Functioneren als onderdeel van een groep. Het is een streven om te handelen, te
voelen en te denken als anderen, maar ook een streven dat anderen handelen,
voelen en denken als jij zelf (Kerr S~ Bowen, 1988). De mate dat individuen wisselen
tussen onafhankelijkheid of saamhorigheid wordt bepaald door de hoeveelheid
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energie die zij steken in een relatie en wat ze er voor terug krijgen. Krijgen ze wei-
nig terug dan zullen ze hun eigen energie hoeveelheid verminderen. Van een billijke
uitwisselingsrelatie is sprake als men het idee heeft datgene wat men aan de relatie
bijdraagt, voor alle betrokkenen in balans is met de opbrengsten, die voor ieder uit
die relatie voortvloeien. Wanneer een persoon meer bijdragen levert aan de relatie
dan hij er voor terug krijgt dan kan hij twee dingen doen: a) feitelijk: door de eigen
bijdragen te verminderen, of de ander te bewegen zijn bijdragen te vergroten of
b) cognitief: een herwaardering doen van de eigen bijdragen of opbrengsten
(Adams, 1965). Bijvoorbeeld iemand die vindt dat hij een grotere bijdrage levert
aan het huishouden dan de ander zal trachten de ander te bewegen meer te doen
of zelf minder gaan doen. Een andere manier is zijn waarde van de bijdrage bijstel-
len door te vinden dat het eigenlijk niet zo veel werk is wat hij doet of dat de part-
ner op andere gebieden weer een grotere bijdrage levert. De bijdrage aan de relatie
kan fysiek door middel van concrete werkzaamheden in bijvoorbeeld het huishou-
den, het verzorgen van de kinderen, maar ook emotioneel door de ander te laten
delen in je gevoelens, je fantasieën, je dromen, je denken en door je manier van
omgang, je non-verbale gedrag. Volgens Kerr bt Bowen (1988) ontstaat een juiste
balans in de wisselwerking tussen onafhankelijkheid en saamhorigheid door de hoe-
veelheid energie die ieder persoon in een relatie investeert. Men verwacht daarbij
een gelijke hoeveelheid energie terug te ontvangen. Gebeurt dit niet dan is de
relatie in onbalans en zal zich niet goed kunnen ontwikkelen.

2.3 Normen en regels

ledere familie heeft haar eigen regels. Meestal zijn deze regels impliciet, dat wil
zeggen ongeschreven en vanzelfsprekend. Regels bepalen hoe de leden met elkaar
omgaan, wat correct gedrag is, hoe om te gaan met conflicten en emoties; wat
besproken kan worden. Regels bepalen wie meer macht heeft of minder en ze
omschrijven rollen voor de verschillende leden (Jaffe, 1990). Een familieregel kan
gedefinieerd worden als een uitgesproken of niet-uitgesproken voorschrift, dat
bepaalt hoe de familie zich moet gedragen (Rosenblatt, 1994) Ze kunnen diep ver-
ankerd liggen in de familie en al generaties oud zijn. Zo kan er de regel zijn hoe laat
er 's avonds gegeten wordt of hoe laat het ontbijt 's morgens is. En wie daaraan
deelneemt en wie niet. Het kunnen regels zijn die regelmatige aanpassing behoeven
omdat ze veranderen in de tijd. Kinderen groeien op, gaan naar andere scholen en
regels veranderen daardoor.

Sociaal

Maar behalve dat regels allerlei dagelijkse en praktische zaken kunnen regelen
kunnen regels ook gaan over de manier hoe we met elkaar omgaan. De grondslag
van regels zijn waarden en normen. Waarden en normen ontwikkelen zich bij ieder
individu en bepaalt de manier hoe het individu in het leven staat. Het bepaalt zijn
omgang met die wereld. Waarden en normen zijn voor een mens de essentie van
zijn wezen en maken deel uit van zijn eigenwaarde en identiteit. Volgens Klein en
White (1996) zijn normen sociale regels die het gedrag van een groep en van het
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individu bewaken. De manier hoe waarden en normen zich ontwikkelen ligt ingebed
in de cultuur. De cultuur in onze omgeving bepaalt hoe we ons als individu ontwik-
kelen en vormen. Deze cultuur bepaalt ons denken en ons handelen. Ondanks dat er
overeenkomsten zijn, zullen waarden en normen en regels van een familie in
Nederland sterk verschillen met die van een familie in India. Culturen hebben een
sterke religieuze basis. De Hindoestaanse cultuur van het merendeel van de Indiërs
heeft andere normen en waarden dan de islamitische cultuur van het Pakistaanse
volk. De protestantse cultuur kent andere normen dan de katholieke cultuur.

Regels kunnen verbonden zijn aan sancties, die kunnen variëren van mild tot
streng. Van een waarschuwing tot een opgelegde straf. Impliciet verbonden aan
regels is de factor macht. Want zonder macht kunnen er geen regels zijn. Die macht
kan gebonden zijn aan een totale groep maar ook, zoals in een familie het geval zal
zijn, aan een of beide ouders.

2.4 Cornmunicatie

Begrijpen

Communicatie is essentieel binnen een systeem. Zonder communicatie is het
bestaan van een systeem onzeker. Communicatie is de lijm die het systeem bijeen-
houdt. Communicatie kan zowel verbaal zijn als non-verbaal. Communicatie refe-
reert naar de concrete interactie tussen mensen; een interactie die onmiddellijk
waarneembaar is: praten, gebaren, signalen, schrijven en het dichter naar iemand
toe bewegen of er verder van af (Rosenblatt, 1994). Binnen relaties is communicatie
het middel om begrip te krijgen en verbonden te blijven. Volgens Taylor (1999) kan
stabiliteit van een organisme slechts verkregen worden door een gecodrdineerde
manier van communicatie tussen de delen van het systeem. De patronen van com-
municatie bepalen uiteindelijk hoe we ons zelf zien in relatie tot elkaar. Communi-
catie is cruciaal voor een relatie. De dynamiek van een relatie, het proces om te
gaan met elkaar en verbonden te blijven wordt uiteindelijk bepaald door de com-
municatie (Rosenblatt, 1994). Communicatie betekent eigenlijk 'begrijpen'. Hoe zijn
we in staat elkaar te begrijpen tijdens de verbale en non verbale taal die we spre-
ken. Onze berichten zijn vaak gecompliceerd, ambigue, subtiel, moeilijk uit te spre-
ken, onvoldoende uitgedrukt, inhoudelijk en open voor verschillende interpretaties.
Met als gevolg dat we niet zeker zijn of alle partijen hetzelfde idee hebben van wat
gecommuniceerd is zegt Rosenblatt (1994). We kijken door de bril van ons verle-
den. Onze ervaringen vanuit het verleden bepalen voor een belangrijk deel hoe
onze perceptie is van de dingen die we zien en horen. Dat maakt dat die perceptie
voor ieder verschillend kan zijn. En dat maakt de communicatie met elkaar zo
gecompliceerd. We weten niet of datgene wat we bedoelen te zeggen ook door
iedereen zo begrepen wordt. Is de informatie juist, wordt deze op dezelfde manier
géinterpreteerd? Binnen families ligt dit makkelijker, omdat familieleden dezelfde
taal spreken en elkaar begrijpen en aanvoelen, zonder dat daar uitgebreide taal
voor nodig is.
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Communicatie binnen een familie kan gekarakteriseerd worden op basis van de
dimensie open versus gesloten (Rosenblatt, 1994). Bij een open communicatie zijn
alle leden van de familie vrijelijk in staat hun gevoelens, gedachten en meningen te
uiten. Er heerst een sfeer van vertrouwen en er is geen vrees dat het uiten van
gedachten of ideeën leidt tot opwinding bij anderen. In een gesloten situatie ech-
ter, worden bepaalde onderwerpen angstvallig vermeden. Er zijn taboes die niet
besproken kunnen worden. Het gevolg is een sfeer van wantrouwen en ontkenning.
Dit leidt tot een hoog angstniveau in de familie en in extreme situaties kan dit
pathologisch worden. Hoe hoger het angstniveau, hoe minder constructief inen is
in respons naar anderen (Kerr bt Bowen, 1988).

Normaal gesproken wordt bij communicatie gedacht aan het overbrengen van
informatie en het overbrengen van een inhoudelijke boodschap. Maar er is nog een
dimensie van communicatie. Het gaat hier over de communicatie die de verhou-
ding aangeeft tussen personen. Rosenblatt (1994) noemt dit het gezagsniveau van
communicatie. Bij deze vorm wordt de relatie tussen de afzender en de ontvanger
gedefinieerd. Het gaat bij dit niveau niet om de exacte boodschap die door de
afzender wordt overgebracht, maar over wat de boodschap zegt over de afzender
en over de relatie tussen de afzender en de ontvanger van de boodschap. In de
psychologie wordt vaak het zogenaamde ijsbergmodel gebruikt. Datgene wat je van
de ijsberg ziet is het inhoudelijke gedeelte: het verbale en non-verbale gedrag. Wat
wat zich onder het oppervlak bevindt zijn de processen die te maken hebben met
onze relaties en met onze gevoelens. Het gebied net onder de oppervlakte is de filter
die bepaalt of we onze gevoelens en onze relaties met anderen uiten. Het zijn de
methoden en regels die ons door de cultuur worden ingegeven. Dat kan onze taal
zijn maar ook onze normen en waarden. Het bepaalt wat we zeggen en de manier
waarop. Communicatie kan daarom meerdere boodschappen bevatten. Dat wat we
zeggen en dat wat we bedoelen. Wat we bedoelen kan zowel bewust als onbewust
zijn.

HET USBERGMODEL
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Het volgende voorbeeld kan meer duidelijkheid geven. Een broer zegt tegen zijn
zus bij het slagen van haar examen: "nu, je bent me dan uiteindelijk toch voorbij
gestreefd". Wat gezegd wordt is de 'inhoud': de woorden die we horen. Maar de
boodschap bevat meer informatie. Het zegt iets over de relatie die de broer heeft
met zijn zus: een competitieve relatie. En het zegt iets over zijn gevoelens: dat hij
zijn plaats binnen de familie belangrijk vindt en daar misschien moeite mee heeft.

Binnen een familie is de communicatie op al die verschillende niveaus volop aan-
wezig. Soms zijn boodschappen heel duidelijk door de hiërarchie die er bestaat tus-
sen ouders en kinderen als gevolg van leeftijd en rollen. Maar in de relatie tussen
kinderen gaat het vaak heel subtiel. We zijn ons helaas niet altijd bewust van die
'andere' boodschap die gegeven wordt.

3.0 Het individu eri de familie

In het hoofdstuk over psychologisch eigendom is de ontwikkeling van het individu

en de ontwikkeling van het zelf en van objectrelaties besproken. Een ontwikkeling
die van belang is om een stabiele eigenwaarde te creëren. De familie is de plaats

waar het kind haar eerste stappen in de wereld zet en is een belangrijke schakel bij

de vorming van de latere persoonlijkheid. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van

een kind gradueel plaats vindt kunnen er toch verschillende fasen worden waarge-

nomen die gekenmerkt worden door veranderingen. ledere fase vertegenwoordigt

een periode waarbinnen belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden zoals bekwaam-

heden, motieven, gedrag en emoties (Shaffer,1989). Er is de baby periode, waarbij

kinderen volledig zijn aangewezen op hulp van buitenaf en waar ze bijna uitsluitend
slapen of eten. De peutertijd, waar kinderen leren lopen en door het spel leren om-

gaan met ruimtelijke objecten. Meer over ontwikkelingsfasen wordt in een volgende
paragraaf besproken.

3.1 Geboortevolgorde
Zoals al eerder aangegeven bepaalt geboortevolgorde in belangrijke mate het

gedrag van het kind. Gewoonlijk ontwikkelt het oudste kind een conservatief karak-
ter, daarbij worden gewoonten en gebruiken van de ouders sterk weerspiegeld en
overgedragen op de volgende generatie. De eerstgeborene is uitermate sociaal
voelend en heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef. Doordat de focus van de

ouders op het eerste kind erg groot is, in verhouding met volgende kinderen, zal

het oudste kind vaak een ernstiger karakter hebben met een grote zelfdiscipline.

Ze hebben een grotere gedrevenheid en stellen hogere eisen aan zichzelf. Ze zijn

meestal volgzaam, doch ernstige overheersing van vader of moeder kan tot grote

opstandigheid leiden. Eenmaal volwassen hebben oudste kinderen de neiging tot

bazigheid. Eerstgeborenen zullen meer dan anderen universitaire studies voltooien

en uitblinken in intellectuele beroepen. Tweede en volgende kinderen zijn geboren

diplomaten of onderhandelaars, omdat ze altijd rekening hebben moeten houden

met een sterkere broer of zus. Wanneer een oudere broer gevolgd wordt door een

jongere broer kan vaak een grote mate van rivaliteit ontstaan. Die rivaliteit wordt

~9



voor een belangrijk deel bepaald door de identificatie met de vader. Die voort-
durende strijd zal de jongere broer een eerzuchtig en productief inens maken of,
wanneer de pogingen om zich waar te maken mislukken, zijn wilskracht breken
en het verkeerde pad op doen gaan. De jongst geborenen, uit een gezin met meer
dan twee kinderen, zijn vaak charmant en kameraadschappelijk, vrolijk en luchthartig.
Zij verwachten altijd wel dat er iemand klaar staat om hen te helpen, omdat er in
het verleden één of ineerdere ouderen waren om voor hen te zorgen. Meestal heb-
ben de jongste, zeker bij een groter kinderaantal, minder aandacht van de ouders
gehad dan het geval was bij de eerstgeborene (Levinson, 1971; Forer en Still,
1986).

3.2 Differentiatie
Een andere invloed op de positie van het kind binnen de familie wordt bepaald

door de mate van differentiatie van het kind ten opzichte van zijn familie. Hiermee
wordt bedoeld de mate waarin het kind los kan komen van de opvoeders en
zich als een emotioneel onafhankelijk individu kan ontwikkelen. Volgens de Familie
Systeem Theorie van Bowen (Kerr S~ Bowen, 1988) is de aanwezigheid van differen-
tiatie een instinctieve levenskracht, die er voor zorgt dat het kind kan opgroeien als
een emotioneel aparte persoon. Met de capaciteiten om te denken, te voelen en te
handelen voor zich zelf. Tegelijkertijd veronderstelt de theorie de aanwezigheid van
een levenskracht van saamhorigheid, die stimuleert dat kind en familie emotioneel
verbonden blijven en opereren in reactie op elkaar. De saamhorigheidkracht stimu-
leert het kind en familie als één te denken, te voelen en te handelen. De differen-
tiatiekracht stimuleert het kind uniek te zijn als individu, zelfstandig te voelen, te
beslissen en te handelen. Het resultaat van deze tegenovergestelde krachten is
dat er nooit een complete emotionele scheiding met de familie bereikt wordt.

De eerste emotionele band ontstaat tussen het kind en de primaire verzorger,
wat meestal de moeder is. Het kind heeft een symbiotische hechting met de moe-
der, ontstaan in het prenatale stadium, wanneer het kind onverbrekefijk verbonden
is met de moeder. Na de geboorte, als het kind fysiek los is gekomen van de moeder
moet ook een emotionele ontwikkeling plaats vinden. De instinctieve, emotionele,
reactie van de moeder gedurende de eerste maanden zorgt dat de onmiddellijke
behoeften van het kind vervuld worden. Het is deze periode die Winnicot 'holding'
noemt: 'de essentiële zorg voor het kind om een zelfontdekkend wezen te worden'
(Gleed, 1997). Het kind moet leren afstand te nemen van de moeder en daarmee
zichzelf als onafhankelijk emotioneel wezen te ontwikkelen. De moeder kan die emo-
tionele differentiatie met haar kind ondermijnen of aanmoedigen. Die keuze hangt af
van de mate dat de moeder zelf gedifferentieerd is van haar ouders (Kerr bi Bowen,
1988). Ondanks het gegeven dat altijd een emotionele band zal blijven bestaan, zal
de beginfase in de ontwikkeling van het kind bepalend zijn of een voldoende mate
van differentiatie bereikt wordt. Of het kind in staat is zijn eigen weg gaan en zich te
ontwikkelen als een zelfstandig individu met een sterke eigenwaarde.

Ook Herz Brown (1991) ziet gescheidenheid en verbondenheid als twee tegen-
strijdige stromingen in ons leven. Hebben twee mensen te veel nabijheid, dat wil
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zeggen voelen ze zich daarmee oncomfortabel, dan is de natuurlijke beweging

afstand nemen. Te veel afstand leidt tot een beweging naar elkaar toe. De familie

moet in staat zijn een balans te vinden voor de nabijheid, verbondenheid en saam-

horigheid en er voor zorgen dat kinderen opgroeien naar volwassenheid en onaf-
hankelijkheid. Qaffe, 1990). Differentiatie speelt een belangrijke factor in hoe we
omgaan met onze omgeving. Een individu met een sterke differentiatie kan makke-
lijker met anderen omgaan en is evenwichtiger in zijn emotionele contacten. Hoe

groter de mate van differentiatie hoe beter we kunnen omgaan met stress.
In hoeverre dat een kind zich emotioneel kan los maken hangt af van twee varia-

belen: 1) de mate dat de ouders van het kind zich emotioneel konden losmaken van
hun ouders en 2) de eigenschappen van het kind in de relatie met zijn ouders, broers
en zussen en andere belangrijke venvanten (Kerr bt Bowen, 1988). De differentiatie
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ouders en hun verhouding met hun
ouders. Patronen vanuit het verleden lopen ver door bij volgende generaties.

Bowen maakt een onderscheid tussen een basisniveau van differentiatie en een
functioneel niveau. Het basis niveau wordt bepaalt door de werkelijke differentiatie.
Het functionele niveau bepaalt hoe een individu werkelijk omgaat met haar relaties.
Dit niveau wordt beïnvloed door de mate van angst in de omgeving. Bij een laag
stressniveau zijn mensen minder reactief en meer bedachtzaam. Een hoog stress
niveau destabiliseert individuen en zorgt er voor dat de focus meer gericht wordt
op relaties. Door de focus te richten op relaties kan het stressniveau bij het individu
verlaagd worden. Het resultaat van die focus is onderfunctioneren. Mensen met een
hoog basisniveau van differentiatie zijn beter in staat om te gaan in relaties wanneer
het stressniveau toeneemt. Zij krijgen pas problemen wanneer de stress te hoog
voor hen wordt. Het functioneren neemt dan af. Mensen met een laag basis diffe-
rentiatie niveau hebben bij de minste stress al problemen met hun functioneren
(Kerr bt Bowen, 1988).

3.3 Balans eigenbelang verst~s algerneen belang
Het functioneren van een lid in een familie wordt ook bepaald door de mate

waarin de familie in staat is iets terug te geven voor de inspanningen die het lid
verricht. De drang naar saamhorigheid en het bij de familie zijn betekent ook dat
het individu een stuk autonomie moet inleveren. Het is onderhevig aan normen en
regels die door de familie worden gesteld. Daarbij wordt de afweging gemaakt of
de inlevering van een stuk vrijheid opweegt tegen de opbrengsten die het samen-
zijn met de familie biedt. Een familie kan heel normatief zijn en grote druk op het
individu uitoefenen om zich aan haar normen te conformeren. Er zijn twee benade-
ringen die in deze van belang zijn. De billijkheidstheorie van Adams (1965, in Veen
bt Wilke, 1986) en de ruiltheorie van Nye (1979, in Klein bz White, 1996). Beide the-
orieën zijn gebaseerd op het gegeven dat relatie tussen mensen eerst en al geba-
seerd is op eigenbelang. Volgens beide theorieën moet er een balans zijn tussen
datgene wat iemand in een relatie investeert en wat hij er voor terug krijgt. De
billijkheidstheorie van Adams gaat nog een stap verder en claimt dat individuen
hun opbrengsten uit de relatie trachten te maximaliseren. Deze benadering gaat uit
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van een grote mate van egoïsme bij het individu (Herz Brown, 1991; Veen bt Wilke,
1986; Klein b~ White, 1996). Volgens de theorie zal iemand die overweegt te schei-
den alle consequenties van die scheiding tegen elkaar afwegen. Hij zal de gezellig-
heid van de familie missen. Hij zal moeten accepteren dat door de scheiding kinde-
ren verdriet wordt aangedaan. Hij zal de onzekerheid moeten aanvaarden in de
omgang met de kinderen. Hij zal een eventuele moeilijke financiële situatie moeten
aanvaarden. Hij zal misschien elders moeten gaan leven en afzien van het vroegere
woongenot. Hij zal zich afvragen hoe de omgang met gezamenlijke vrienden en
kennissen in de toekomst zal verlopen. Hij zal zich afvragen hoe het is alleen te zijn,
geconfronteerd te worden met de leegte van een huis. Het zijn allerlei zaken die
afgewogen worden tegen de positieve kant van de scheiding: een grotere fysieke en
geestelijke vrijheid., emotioneel onafhankelijkheid te zijnen zelf kunnen beschikken
over tijd en ruimte. De uitkomst bepaalt of al deze voordelen opwegen tegen de
nadelen. De ruiltheorie gaat er van uit dat mensen een rationele afweging maken
van opbrengsten en kosten. Zo zal ook een lid van de familie zich afvragen wat de
kosten zijn die hij moet maken om een lid van de familie te zijn en welke voordelen
dat oplevert.

4.0 De ontwikkeling van een familie

In de vorige paragraaf is de familie als systeem aan bod gekomen, met haar gren-
zen, haar structuur met hiërarchie en rollen, de normen en regels en de communica-
tie. Deze paragraaf zal dieper ingaan op de ontwikkeling van een familie. Daarvoor
zijn drie perspectieven gekozen zoals deze gehanteerd worden door Klein bi White
(1996): het structurele perspectief, het interactie perspectief en de levenscyclus analyse.

4.1 Structureel perspectief
De familie als groep is ingebed in een sociale omgeving die voor een belangrijk

gedeelte bepaalt hoe de familie intern functioneert. Veranderingen bij sociale insti-
tuten zullen ook veranderingen te zien geven bij families ( Klein bt White, 1996).
Tijdens het begin van het industriële tijdperk, dat zijn hoogtepunt vond in de jaren
'S0, had de kernfamilie een dominante structuur. De familie bestond uit vader, moe-
der en kinderen. Vader als kostwinner en moeder zorgde voltijds voor het huishou-
den, opvoeding van de kinderen en zorg voor de ouderen (Walsh, 1998). Op dit
moment bestaat deze structuur praktisch niet meer. De meeste gezinnen bestaan
uit twee-verdieners, maar ook het hoge scheidingspercentage heeft er voor gezorgd
dat de gezinssamenstelling veranderd is. Het aantal alleenwonenden is enorm toe-
genomen. Alleenstaande ouders (ongetrouwd of gescheiden) wordt meer en meer
als normaal gevonden. In USA wordt verwacht dat bijna de helft van de kinderen
(meer dan 600~o bij arme minderheden) voor een deel van hun leven in één-ouder
gezinnen opgroeien (Walsh, 1998). De kerk had vroeger een belangrijke invloed
op ons denken en handelen en dit is in bepaalde landen nog steeds zo. Vooral in
die landen waar het inkomensniveau ver onder het bestaansniveau ligt. Religie is
daar de bindende factor die het functioneren van de staat en de familie bepaalt.
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Een religie die niet alleen normatief is maar ook zeer repressief. Denk aan funda-
mentalistische vormen van de islam, waar in landen als Iran en Afghanistan de reli-
gieuze en politieke macht intens met elkaar verbonden is. Ook de politiek is als soci-
aal instituut een machtsinstrument dat niet alleen ons denken maar zeker ons doen
bepaalt door regels en normen te ontwikkelen. Familienormen worden veelal
bepaald door de normen van een cultuur van de streek of land. En omdat de nor-
men van cultuur tot cultuur verschillend zijn, zal het proces van de ontwikkeling
van de familie verschillend zijn van cultuur tot cultuur (Kleinb~ White, 1996).

Het feit dat het gemiddelde opleidingsniveau is gestegen heeft invloed op de
familie. Een halve eeuw geleden lag de nadruk veel meer op het werk. Het werk
was hoofdzakelijk fysiek en ongeschoold. Het hebben van werk en daarmee inko-
men te creëren was de belangrijkste doelstelling van die tijd. Kinderen gingen vanaf
de lagere school rechtstreeks aan het werk. Vaak laag betaald en slecht werk. Ons
huidige sociale systeem heeft er voor gezorgd dat de afhankelijkheid van het heb-
ben van werk minder is geworden. Onze kinderen kunnen gaan studeren en heb-
ben door hun opleidingen een veelheid aan keuzes voor werk. Daarmee zijn de
invloeden van de omgeving sterker geworden ten opzichte van de invloed van de
familie. Individuen en families passen de gevestigde familienormen en hun gedrag
aan andere normen van werk en scholing (Klein bt White, 1996). Sociale verande-
ringen beïnvloeden veranderingen in gevestigde instituten waartoe ook families
gerekend kunnen worden. Indien zij zich niet aanpassen aan die maatschappelijke
veranderingen dan zal men hen de rug toekeren. Families maken deel uit van een
maatschappij en zullen daarom aansluiting bij die maatschappij moeten hebben om
te kunnen functioneren.

4.2 Interactie perspectief

Vanuit het interactie perspectief wordt gekeken hoe familienormen de rollen bepa-
len. Uitgangspunt bij de bepaling van normen en rollen is dat families zich aan kun-
nen passen aan sociale en economische situaties (Klein bt White, 1996). Normen en
rollen bepalen het gedrag van de familieleden. Normen kunnen expliciet zijn zoals de
norm dat sommige families vinden dat hun kinderen een universitaire opleiding moe-
ten volgen als ze daar de capaciteiten voor hebben. Of dat kinderen eerst leren zwem-
men voordat ze gaan zeilen. Anderen kunnen impliciet zijn, niet uitgesproken, bijvoor-
beeld de norm dat hard werken in het familiebedrijf vanzelfsprekend is wil je succes
hebben. Door alleen te focussen over wat gezegd wordt houdt in dat veel van het
emotionele leven van families gemist wordt (Taylor, 1999). De manier hoe men dingen
doet in de familie kan men cultuur noemen. Families hebben, net als organisaties, een
cultuur. Cultuur is een eigenschap van een groep. Men vindt cultuur op het niveau
van kleine teams, families en werkgroepen (Schein, 1999). De cultuur van een familie
wordt bepaald door de normen en waarden. Die normen en waarden drukken zich
ook uit in de manier waarop de familie zich gedraagt. Die manier is terug te vinden in
de vorm van symbolen. Hoe kleden de leden van een familie zich. Is dit formeel, spor-
tief of los. Wat voor soort vakanties nemen ze. Verblijven ze in dure viersterren hotels
of gaan ze kamperen. Het soort auto's dat ze rijden. Het zijn allen symbolen die iets
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zeggen over de achtergrond van een familie. Over hun attitude: wat ze denken en wat
ze vinden. Deze interactie in de vorm van symbolen zegt iets hoe gebeurtenissen en
zaken worden géinterpreteerd door de familieleden (Klein bt White, 1996). Symbolen
geven betekenis aan de familie. Behalve door middel van materiele zaken kunnen sym-
bolen ook verbaal overgebracht worden. Taal kan gezien worden als symbolisch. Taal
structureert de manier hoe we denken (Klein bt White, 1996).

De manier hoe familieleden met elkaar omgaan wordt voornamelijk bepaald door
de mate waarin de familieleden emotioneel met elkaar verbonden zijn. Zoals eerder
geschreven is deze band afhankelijk van de mate van differentiatie die binnen iedere
kernfamilie aanwezig is en die onderling, tussen de familieleden, weinig verschillen
vertoont. Mensen kiezen hun partners met hetzelfde niveau van differentiatie. Daarom
zie je vaak een complementariteit in de relatie tussen partners. De man functioneert in
relatie met zijn vrouw op dezelfde manier zoals haar familie functioneerde ten opzich-
te van haar, en omgekeerd functioneert de vrouw in relatie tot haar man op dezelfde
manier als zijn familie dat deed. De emotionele band binnen de kernfamilie wordt vrij-
wel volledig gevormd door de familie van herkomst. (Kerr St Bowen, 1988). Dit is wat
Bowen een multi-generatie model noemt. Families zijn generaties achtereen emotio-
neel met elkaar verbonden. Er zijn slechts geringe verschillen in differentiatie bij de
individuele leden. Maar die minieme verschillen kunnen leiden tot een trend welke
zich door kan zetten richting lage of hoge mate van differentiatie. Een lage mate van
differentiatie kan uiteindelijk aanleiding geven tot de ontwikkeling van schizofrenie
(Kerr bt Bowen, 1988).

We komen allen uit een familie met emotionele bagage. Bagage die van individu
tot individu verschillend kan zijn geweest. Onze mentale gezondheid heeft soms scha-
de opgelopen door gebeurtenissen en voorvallen waardoor sommigen zwaar door het
leven getekend kunnen zijn. Die bagage vormt ons leven en handelen in de toekomst
en heeft invloed op de volgende generatie. Volgens Herz Brown (1991) hebben de
gebeurtenissen in de uitgebreide familie de neiging zich te herhalen. De geschiedenis
in een familie herhaalt zich als het ware. Daardoor kan de familie gezien worden als
een opgesloten systeem. Waarbij iedere kernfamilie, ouders en kinderen, een product
is van 62 kernfamilies uit de vijf voorafgaande generaties (Kerr bt Bowen, 1988). Door
onze geboorte komen we terecht in een emotioneel systeem dat familie genoemd
wordt. Een systeem dat twee eeuwen geleden in gang is gezet en dat nu bepalend is
voor de manier hoe wij omgaan in de relatie met anderen.

4.3. De levenscyclus
Een andere manier om naar een familie te kijken is te focussen op de gebeurte-

nissen die zich in de loop van de tijd voordoen en die daarmee een invloed hebben
op het functioneren van de familie. Als individuen worden we binnen een familie
geboren en groeien we fysiek zowel als emotioneel. De ontwikkeling verloopt in
een aantal stadia, waarbij binnen ieder stadium een bepaalde opeenvolging van
ontwikkelingen plaatsvindt. Het zijn perioden, die gekarakteriseerd worden doordat
een hele serie van bekwaamheden, motieven, gedragingen of emoties zich tegelij-
kertijd ontwikkelen (Shaffer, 1989). De fysieke en emotionele groei gaan hand in
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hand met elkaar. Emotionele groei kan zich tijdens het leven blijven ontwikkelen,
terwijl fysieke groei op een bepaald moment stopt en achteruit gaat (Taylor, 1999).
Diverse psychologen hebben zich beziggehouden met de ontwikkelingen die een
individu doormaakt tijdens zijn leven. De psychoanalyticus Freud concentreerde
zich vooral op de fasen die leiden tot volwassenheid. Freud zag het seksuele instinct
als de belangrijkste levenskracht aangezien hij ontdekt had dat geestelijke stoornis-
sen voornamelijk veroorzaakt werden als gevolg van onderdrukte seksuele conflicten
tijdens de jeugd. Piaget onderzocht de intellectuele ontwikkeling bij kinderen.
Volgens Piaget worden kinderen niet gedreven door 'ongewenste' instincten of
door omgevingsinvloeden, maar zijn kinderen nieuwsgierige, actieve onderzoekers
die betekenis willen geven en reageren op hun omgeving (Shaffer, 1989). Erikson
(1972, in Shaffer, 1989) richtte zich voornamelijk op de ontwikkeling van de ego-
identiteit. Deze ego-identiteit is het bewust ervaren gevoel van het zelf. Dat gevoel
ontstaat en wijzigt continu als gevolg van de veranderingen in de omgeving. Net
zoals Freud en Piaget heeft ook Erikson een aantal fasen in de ontwikkeling gedefin-
ieerd. Waarbij, zoals bij Freud, de overgang naar een volgende fase gepaard gaat
met een conflict dat eerst opgelost moet worden.

AFHANKELIJKHEID VERSUS ZELFSTANDIGHEID

reflectiefase

~~

technisch-instrumentele fase ~ ` socio-emotionele fase

ontwikkeling naar zelfstandigheíd

geboorte: volledige
afhankelijkheid

LEVENSCYCLUS

Figuur 5.3 De levenscyclus vnn zelfstun~liiheid en nflra~ikelijkheid

Semi-afhankelijkheid

evt. afhankelijkheid

Zoals bij ieder individu doorloopt ook een familie verschillende stadia in haar
leven. De overgang naar elk volgend stadium kenmerkt zich door wezenlijke veran-
deringen, welke een grote invloed hebben op de band tussen partners (Klein S~
White, 1996).
1) In de eerste fase is er het jonge stel dat elkaar leert kennen. Er is verliefdheid,

passie en overgave, welke na verloop van tijd kan uitgroeien in een langdurig
gevoel van liefde voor elkaar. Deze overgang is een moeilijk te realiseren fase
binnen een relatie. Het is de overgang van een géidealiseerde verliefdheid naar
langdurige liefde. Het totaal verliezen van het zelf in de liefde naar de ander
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zodat er geen scheiding gevoeld wordt met de ander kan de werkelijkheid niet

overleven. De overgang van gèidealiseerde liefde naar langdurige liefde kan
enkel bereikt worden wanneer beide partners erkennen en tolereren dat de
ander anders is dan het zelf. (Taylor, 1999). Door het zien van de ander als een
zelfstandig individu waar zaken zoals respect, vertrouwen en een intieme band

de lijm zijn die partners aan elkaar verbindt.
2) Is de fase van volwassen liefde bereikt en continuïteit in de relatie ontstaan, dan

is samenwonen meestal het logische vervolg. Eventueel gevolgd door een huwe-
lijk of een samenlevingscontract waarmee officiële uiting wordt gegeven aan het
fenomeen: familie.

3) In de daarop volgende fase wordt een beslissing genomen in de keuze tussen

carrière of kinderen. Maken beide partners eerst een start met hun carrière en

wachten ze met kinderen? De traditionele rolverdeling van man als broodwinner

en vrouw als zorg voor het huishouden is voor een groot gedeelte verdwenen.

Rolpatronen zijn veranderd en zowel mannen als vrouwen zoeken beiden naar

persoonlijke ontwikkeling en carrière. Er is een wens van beiden naar een gelijk-

waardige relatie (Walsh, 1998).
4) De komst van het eerste kind brengt een grote verandering in het leven van

beide partners. De vrijheid die beiden nog hadden zowel wat betreft het werk

met het sociale leven wordt beperkt. Er moeten keuzen gemaakt worden hoe
het kind te verzorgen en wie die zorg op zich neemt. Het is een fase die een
grote druk legt op de samenwerking tussen beide partners in de verdeling tussen
werk en gezin.

5) In de volgende fase na de periode van de opvoeding gaan kinderen het huis uit
door studie of door werk. Beide partners zijn vervolgens weer op elkaar gericht.
De drukte van kinderen en de aandacht die zij eisen maakt plaats voor een leeg-

te waarbij partners opnieuw hun relatie ten opzichte van elkaar moeten gaan
definiëren. Vaak gaat deze middelbare levensfase gepaard met een andere hou-
ding ten opzichte van het werk. Er vindt een perspectief verandering plaats
waarbij er een verschuiving is van een technisch-instrumentele oriëntatie naar

een sociaal-normatieve werkinstelling (zie figuur 5.3). Jongeren zijn meer gericht

op de positie en de ontwikkeling van het zelf binnen de samenleving. Veel meer

gericht op carrière en het leveren van prestaties. Op middelbare leeftijd wordt

meer belang gehecht aan zaken als werkomstandigheden en de sociale aspecten

van het werk en het bestaan (Schalk, 1997). Wanneer men begin veertig is,

beginnen de meeste mensen zich af te vragen of de weg die ze in hun vroege

volwassenheid zijn opgegaan boeiend genoeg is om in de latere volwassenheid

voort te zetten; dat wil zeggen of hun vroegere keuzen nog steeds bevredigend

genoeg zijn om hun levenswerk te vormen. Alle aspecten van hun leven worden

opnieuw bekeken: carrière, huwelijk of relatie, ouderschap, familierelaties, gods-

dienst en spiritualiteit, sociale rol, lichamelijke en seksuele activiteit, ontspanning

en andere dingen die een belangrijke plaats in hun leven hebben (Gersick et al,

1997). Deze verandering van perspectief en de daarmede gepaard gaande

reflectie kan er toe leiden dat spanningen tussen partners ontstaan wanneer

ieder daar verschillend over denkt, wat kan uitmonden in een scheiding.
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6) In deze fase heeft de familie volwassenheid bereikt. Er kan sprake zijn van een
goede baan of wanneer het roer is omgegooid een nieuwe uitdaging. In deze
periode kunnen kleinkinderen komen die aan de familieband een extra dimensie
toevoegen.

7) Tijdens de laatste levensfase is het stadium van pensionering bereikt. Men kijkt
terug op het leven en is wel of niet tevreden met datgene wat bereikt is. Zijn
beide partners nog gezond, dan kunnen beiden genieten van de vrijheid en
contacten met de kinderen en kleinkinderen.
De hierboven besproken stadia zijn gebaseerd op families die 'intact'zijn. Cijfers

wijzen echter uit dat 'normale' familieverbanden meer en meer verdwijnen. Op
basis van een onderzoek in de USA wordt geschat dat bijna de helft van de eerste
huwelijken in een echtscheiding eindigt. Verwacht wordt dat minder dan een derde
van de kinderen in Amerika in een 'traditioneel' gezin zal opgroeien (Gersick et al,
1997). Ook de jongste cijfers in Nederland laten een niet rooskleurig beeld van de
huwelijksband zien. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(2001) heeft het aantal echtscheidingen in 2001 een record gebroken. Voor het
eerst zijn er in 2001 meer stellen gescheiden dan er getrouwd zijn. Twee of drie
huwelijken of partnerregistraties afgewisseld met periodes van alleen wonen zullen
meer en meer gebruikelijk worden in onze samenleving. Maar ondanks deze cijfers
blijft men optimistisch en blijft het verlangen naar een lange romantische relatie
groot (Walsh, 1998). Deze trends leiden er toe dat gezinspatronen veranderen en
kinderen zullen opgroeien of te maken krijgen met wisselende familie samenstellin-
gen. Ze zullen opgroeien of te maken krijgen met twee-gezins situaties waarbij
vader en moeder ieder een andere relatie hebben met een partner die ook weer
kinderen heeft. Het wordt een uitgebreide familievorm die door de komst van
andere personen met weer andere normen en waarden hoge eisen stelt aan het
aanpassingsvermogen van het kind.

Het Family Institute of Westchester heeft een model ontwikkeld wat gebaseerd is
op de levenscyclus van drie generaties. Het is een circulair model omdat het zichzelf
herhaalt. Een mens wordt geboren, groeit op, gaat het huis uit, trouwt, krijgt kinde-
ren en zo begint de cirkel opnieuw. Er is gekozen voor drie generaties omdat een
uitgebreide familie meestal uit drie generaties bestaat. Volgens Herz Brown (1991)
vloeien uit dit model zes basis principes voort:
1. de levenscyclus geeft voor de verschillende taken potentiële moeilijkheden aan
2. familiepatronen hebben invloed op de levenscyclus
3. symptomen zijn illustratief voor het omgaan met moeilijkheden in een

levensfase
4. belangrijke verstoringen in de levenscyclus creëren complicaties en stress
5. iedere fase is een uitdaging opnieuw om te gaan met saamhorigheid versus

zelfstandigheidmodus
6. ras, etniciteit en sociale klasse hebben invloed op de levenscyclus

1) ledere fase in de levenscyclus kenmerkt zich door andere emotionele taken. Het
aangaan van een nieuwe relatie is een zoektocht naar elkaar. Er moet een
bepaalde weg gevonden worden die de omgang met elkaar leefbaar maakt.
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Deze eerste fase bepaalt de uiteindelijke omgangsvormen met elkaar. Het is de
basis om later om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen. In de eerste fase
worden de gedragspatronen ten opzichte van elkaar ontwikkeld. Moeilijkheden
tijdens de eerste fase kunnen resulteren in de onmogelijkheid samen een een-
heid te vormen. Het niet kunnen realiseren van een stabiele relatie heeft een
negatief effect op grensafbakening tussen het individu en de oorspronkelijke
familie of inet vrienden of kennissen (Herz Brown, 1991).

2) De ervaring vanuit onze jeugd, hoe we opgegroeid zijn, de opvoeding en de
lessen die we van daaruit hebben meegekregen bepaalt voor een groot gedeelte
de manier hoe we in onze eigen kernfamilie staan. Mensen die het ouderlijke
huis verlaten en een nieuwe emotionele relatie aangaan, hebben de neiging
partners te selecteren waarmee zij de belangrijkste processen, die in de oor-
spronkelijke familie aanwezig waren, kunnen dupliceren (Kerr bt Bowen, 1988).
De eerste mogetijkheid is dat we trachten dezelfde opvoedingspatronen te vol-
gen die we in onze oorspronkelijke famitie gehad hebben. Mogelijkheid twee is
dat we trachten het verleden te corrigeren en de pijnlijke momenten en ervarin-
gen te vermijden voor onze kinderen. We willen het beter doen dan onze ouders
in staat waren het te doen (Taylor, 1999). Of zoals Bas van de Putten (2000) het
verwoordde in zijn roman 'Doorn': 'opvoeden is jezelf repareren via een omweg'.

3) Veranderingen die de verschillende fases in het leven markeren kunnen ook oor-
zaak zijn van problemen. Het niet om kunnen gaan met die veranderingen
maakt dat de onzekerheid toeneemt. Onzekerheid kan gezien worden als een
lage mate van angst. Naarmate de onzekerheid toeneemt, wordt het angstni-
veau groter. Een manier om binnen de familie angst te verminderen is de focus
te richten op één van de andere familieleden. Vaak zal dat het familielid zijn dat
het meest kwetsbaar is. Bijvoorbeeld bij een huwelijksprobleem kunnen de
ouders hun angst richten op een van de kinderen, waardoor de focus op hun
eigen probleem vermindert. Hun eigen probleem verdwijnt daarmee niet, het
wordt enkel verdrongen. Gevolg van deze focus op het kind is dat bij het kind
het angstniveau toeneemt.

Fiqtrur 5.4 Orttwikkelitty vctn eert triartgel (drie{toeksver{toucíittg) irt eert relntie (brott Kerr br Bowen, 1988)

Naast het verdringen van het eigen angstniveau door te focussen op een ander
persoon binnen de familie is nog een andere manier van angstbinding. Bij een

slechte verhouding met de partner kan de angst die hieruit ontstaat gebonden

worden door het vormen van een triangel (Herz Brown, 1991). Via een drie-
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hoeksverhouding met een andere persoon wordt steun gezocht voor het eigen
standpunt en tevens een sterkere positie gekozen ten opzichte van de derde par-
tij. Het gevolg is dat het eigen angstniveau hierdoor verlaagd wordt. Volgens
Kerr St Bowen (1988) kan voortdurende angst op den duur leiden tot de uiting
van allerlei symptomen. Deze kunnen in de vorm zijn van fysieke, emotionele of
sociale problemen. Sociale symptomen kunnen zijn: alcoholisme of gokverslaving.
Emotionele symptomen zijn onder andere: depressie, psychose, een paniekaanval
of hyperventilatie. Fysieke symptomen: rugklachten of migraine. Hiermee is niet
gezegd dat al deze verschijnselen het gevolg zijn van een te hoog angstniveau.
Uiteraard kunnen er ook andere oorzaken zijn voor het ontwikkelen van sympto-
men. Bowen heeft het zogenaamde ziektesysteem model ontwikkeld. Dit model
gaat uit van de veronderstelling dat meerdere factoren of processen verantwoor-
delijk zijn voor een bepaald klinisch syndroom. ledere factor heeft een effect op
andere factoren, zodat het gedrag of activiteit van één factor niet begrepen kan
worden buiten de context van haar relatie met andere factoren. Ziekte is niet
het resultaat van de aanwezigheid van één van de factoren, maar ontwikkelt zich
als gevolg van de verstoring van de balans tussen alle factoren. Voor het zoeken
naar oorzaken van het optreden van symptomen moet daarom niet gezocht
worden naar één oorzaak maar naar het totale beeld en situatie waarin een indi-
vidu zich bevindt.

4) In het leven van een familie treden belangrijke veranderingen op. Het krijgen
van het eerste kind betekent een hele inbreuk op het gedragspatroon van het
jonge stel. Niet alleen de directe zorg maar vooral het ander levenspatroon
maakt dat het jonge gezin zich moet heroriënteren op hun taken. Wat voor
gevolgen heeft de komst van het kind voor de relatie tussen de twee ouders.
Zijn ze in staat tot een acceptabele taakverdeling te komen. Ook een verkeerson-
geval is vaak een gebeurtenis die diep ingrijpt in het leven van een familie.
Blijvende invaliditeit of een langdurige ziekte. Het overlijden van een familielid.
Een scheiding. Het zijn allen gebeurtenissen die de hoeveelheid stress verhogen
en een aanslag plegen op het aanpassingsniveau van alle familieleden.

5) ledere fase is opnieuw een uitdaging voor de saamhorigheid versus onafhanke-
lijkheid dimensie. Tijdens of na iedere fase, waarbij belangrijke en eventueel
stressvolle gebeurtenissen plaatsvinden, vindt tevens een heroriëntatie plaats op
de saamhorigheid versus onafhankelijkheid dimensie. Komen partners dichter bij
elkaar door de veranderingen of raken ze verder van elkaar af. Zijn het normale
groeifasen van de familie, dan zullen deze fasen gekenmerkt worden door een
versterking van de onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die gepaard gaat
met een grotere emotionele differentiatie met de familie (Herz Brown, 1991).
Het belangrijkste moment dat grote afstand wordt genomen vindt plaats in de
fase van adolescentie. Wanneer kinderen naar volwassenheid groeien en zelfstan-
dig worden. Op latere leeftijd, zo omstreeks na de veertig jaar, zie je een regres-
sie ontstaan. De emotionele afstand tussen kinderen en ouders neemt af en de
band wordt intenser.

6) Ras, etniciteit en sociale klasse hebben invloed op de levenscyclus. De verschil-
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lende omstandigheden waarin families leven hebben een invloed op de levens-
cyclus. In tijden van economische teruggang is het grootste verlies in werkgele-
genheid bij niet-Europese immigranten en minderheden. De overgang van een
industriële economie naar een diensteneconomie treft de laaggeschoolden het
hardst. Het gevolg is een grotere druk op deze gezinnen met als gevolg een toe-
name in het aantal conflicten, scheidingen, fysiek of seksueel misbruik, een-ouder
huisgezinnen en ongetrouwde tienermoeders (Walsh, 1998).
Een andere manier om naar de levenscyclus van een familie te kijken is door de

levenscyclus te verbinden aan het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf: het
zogenaamde familie-ontwikkelings model (Gersick et al, 1977). De verschillende
opeenvolgende fasen van dit model zijn:
1. jonge ondernemersfamilie
2. intrede in het bedrijf
3. samenwerking
4. stokje doorgeven

ledere fase heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen. In de eerste fase gaat het
over een jonge ondernemer met jonge kinderen die als belangrijkste uitdagingen
heeft een balans te vinden tussen werk en het gezin. In de tweede fase komen een
of ineerdere kinderen in het bedrijf werken en is de grootste uitdaging zelfstandig-
heid te bevorderen bij het kind en het kind helpen met het nemen van de juiste
beslissing voor de toekomst. In de derde fase heeft het kind zijn plaats gevonden
in het bedrijf en is de uitdaging een goede samenwerking tussen ouder en kind te
creëren. Tijdens de vierde fase moet de verantwoordelijkheid van het bedrijf over-
gedragen worden en moet de ouder zich losmaken van het bedrijf.

De levenscyclus van een familie omvat verschillende levensfasen, waarbij de
overgang in iedere fase gekenmerkt wordt door problemen die opgelost moeten
worden om de volgende fase aan te kunnen. De levenscyclus van een familiebedrijf
volgt daarmee een soortgelijke ontwikkeling in fasen die verbonden zijn met proble-
men en maatregelen noodzakelijk maken om de overgang naar de volgende fase
mogelijk te maken en daardoor te kunnen overleven.

5.0 Conflicten en sarnenwerking

Binnen Familiebedrijven zijn conflicten een onvermijdelijk gegeven. Bij het besluit

voor bedrijfsoverdracht ontstaat een belangenconflict doordat de directeur-eigenaar

moet kiezen voor het zakelijke belang of voor het familiebelang. Neemt hij de rol in

van de ouder of van de eigenaar en wat is de verwachting van de kinderen ten aan-

zien van die rol. Verwachten zij de 'ouder' die voor hen zorgt of de 'eigenaar' die
zakelijk besluiten neemt ten aanzien van de bedrijfsopvolging.

5.1 Het conflict

Conflicten zijn onvermijdelijk in situaties waarbij twee of ineer mensen met

elkaar samenzijn. Het is daarom zinloos om conflicten te vermijden. Beter is te leren

er mee om te gaan (Klein S~ White, 1996). We zijn allen mensen die een hoeveel-
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heid bagage meedragen vanaf onze opvoeding en verder door ervaringen later in
het leven. Soms kunnen die ervaringen traumatisch zijn en een blijvende invloed op
ons denken en gedrag uitoefenen. Deze bagage bepaalt in grote mate hoe we ons
in groepen gedragen. Onze pijn en angsten komen vooral tot uiting in het contact
met anderen. Daarmee worden anderen de spiegel van onze gevoelens. We leren
ons zelf hierdoor beter kennen. In die confrontatie met anderen, met groepen zijn
conflicten ingebed. Ook in de structuur van een familiebedrijf zijn ze onvermijdelijk
(Gersick et al., 1997). Maar zonder conflicten zouden groepen geen kans hebben te
overleven. Zonder conflict bestaat er geen vooruitgang en zijn groepen gedoemd
te verdwijnen. Mits niet destructief kunnen conflicten gezien worden als een bron
van leren, creativiteit, vernieuwing en verandering (Bork et al., 1996; Gersick et al.,
1997; Klein bt White, 1996; Prein, 1996). Conflicten geven ons de mogelijkheid de
oude dingen niet meer op dezelfde manier te doen (Kaye, 1996). Conflict kan
gezien worden als een confrontatie tussen individuen of groepen over schaarse
middelen, rollen en tegengestelde meningen of belangen (Klein bt White, 1996;
Prein, 1996). Conflicten kunnen zichtbaar zijn of onderhuids blijven. Wordt het
probleem zichtbaar dan is minstens één van de partijen zich bewust, ten onrechte
of niet, dat de ander hem dwarsboomt of frustreert. Hij krijgt vijandige gevoelens
en gaat tot actie over (Prein, 1996). Die ontlading in de vorm van emoties zijn
meestal in een openlijke vorm: verdriet, woede, schuldgevoel. Verdriet is de emotie
van finaliteit, het gevoel van definitief onherroepelijk verlies. Woede is een emotie
die voortkomt uit frustratie, een obstakel dat er in principe niet had hoeven zijn. De
tegenstander had anders kunnen handelen. Bij schuldgevoel is in principe sprake
van eenzelfde emotie als bij woede, alleen nu stel je jezelf verantwoordelijk voor de
situatie (Frijda, 1988).

Conflict moet niet gezien worden als een gebeurtenis die op zichzelf staat maar
als een proces. Een proces waarbij sprake is van een oorzaak, een aanleiding en een
escalatie gepaard met emoties. Het conflict kan door ingrijpen gesust worden maar
onderhuids blijven bestaan. ledere nieuwe aanleiding kan vervolgens het proces
weer in gang zetten.

, bewustwording ~

reactie gevoelens reactie gevoelens
(gevolgen) (beleving) (gevolgen) (beleving)

~gedrag~

EPISODE 1

Figui~r 5.5 Procesmo~lel van Fer~ cori flict (bro~r Prein, 19961

, bewustwording ~

~gedrag~

EPISODE 2 EPISODE 3
enzovoort
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Prein (1996) gaat uit van twee benaderingen: Het procesmodel en het structuur-

model. Bij het procesmodel (zie figuur 5.5) wordt gekeken hoe het conflict zich

ontwikkeft. De aanleiding van het conflict maakt dat een of ineerderen zich ervan

bewust worden. Daarnaast is er sprake van gevoelens die opgewekt worden door
het conflict: angst, bedreiging, wantrouwen, achterdocht, verdriet, woede, schuld-
gevoel, wraak enz. Gevoelens die kunnen resulteren in allerlei vormen van gedrag:
vijandigheid, wraak of terugtrekken.

De keuze wordt bepaald door verschillende stijlen van conflicthantering die
mensen er op nahouden. Stijlen die volgens Prein (1996) gezien kunnen worden
als min of ineer consistente patronen die een persoon in verschillende situaties
gebruikt om een conflict te hanteren. Hij onderscheidt daarin twee dimensies. De
eerste dimensie bestaat uit het opkomen voor eigen belangen versus zichzelf weg-
cijferen. De tweede dimensie bestaat uit tegenwerken versus samenwerken. Kunnen
problemen in de eerste fase niet opgelost worden dan herhaalt het conflict zich in
een volgende cirkel. Alleen nu wordt het conflict harder, vijandiger. Ook formeler
en rigider. Het conflict escaleert en wordt destructief. Er kunnen zich over en weer
bedreigingen voordoen. Destructieve acties van de ander bevestigen vervolgens het
negatieve beeld wat men van de ander heeft. Vijandige gevoetens die men ten
opzichte van elkaar heeft kunnen in de escalatiefase zo groot worden, dat het erg
moeilijk wordt nog begrip te krijgen voor de belangen van de ander. Ook worden
feiten tijdens deze fase van het proces door partijen totaal verschillend géinterpre-
teerd. leder reconstrueert de feiten zodanig dat ze dienen ter rechtvaardiging van
het eigen gelijk. Ze fungeren daardoor voor het individu als een verdedigings-
mechanisme. Ter verzachting van eigen pijn.

conflict-reguleringsmechanismen

karakteristieken
van de partijen
en hun relatie

structurele
conflictbron

Figuur 5.6 Str~ic[~nirrnodel van eeit ion~l ict (bron Preiri, 1996).

conflictproces

Bij de structuurbenadering (figuur 5.6) wordt gekeken naar de diepere oorzaak
van het conflict. Conflicten als gevolg van een bepaalde structuur worden bepaald
door, min of ineer, stabiele kenmerken. Volgens Prein (1996) is hier meestal sprake
van zakelijke, materiële en niet-persoonlijke aspecten. Partijen zijn in meer of min-
dere mate afhankelijk van elkaar. Ze hebben elkaar nodig om doelstellingen te
bereiken. Hij onderscheidt hier het volgende aantal conflicten:
a) Instrumentele conflicten; hierbij is sprake van een negatieve doelafhankelijkheid:

de doelen van betrokkenen conflicteren structureel met elkaar. Bijvoorbeeld bij
taakverdelingen, overlapping van functies, ambigue rollen enz.
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b) Belangenconflicten; middelen zijn door schaarste niet voor ieder beschikbaar.
c) Machtsconflicten; het streven tussen individuen of groepen naar autonomie

en~of controle over de ander.

Conflicten kunnen worden aangeduid als belangenverschillen. Verschillen in normen
en waarden die zich binnen het individu omzetten in belangen. Een belangrijke
factor daarbij is respect. Individuen willen gerespecteerd worden. Gezien worden als
waardevol. En als zodanig ook behandeld. Elke (vermeende) inbreuk daarop zal het
gevoel van eigenwaarde van het individu aantasten en een potentiële aanleiding
kunnen zijn tot een conflict. Aanleiding kan zijn: misverstanden, ongevoeligheden,
verschillen in gezichtspunten, verschillen in stijl, man-vrouw verschillen, cultuurverschil-
len, leehijdsverschillen en verschillen door taal, ras en religie. Maar conflicten kunnen
ook een pathologische oorsprong hebben. Individuen kunnen als gevolg van geeste-
lijke gezondheidsproblemen zoals angsten, depressies, persoonlijkheidsstoornissen e.a.
of als gevolg van verslaving (alcohol, drugs, gokverslaving) in essentie een potentiële
bron van conflict zijn (Kaye,1994). Een conflict tussen partners is in de eerste fase
rationeel: er is een verschil van mening. Frustratie is het gevolg en er ontstaat een
tweede moment: de emotionele fase. Gevoelens worden omgezet in emoties: woede
en verdriet (Boswijk-Hummel, 1989). Volgens de definitie van Frijda (1988) zijn emo-
ties vormen van relationele actiebereidheid, hetzij in de vorm van tendensen om
een relatie met de omgeving tot stand te brengen, te onderhouden of te onderbre-
ken, hetzij als een relationele bereidheid als zodanig. Wat Frijda met deze definitie
bedoelt is dat emoties als doel hebben de relatie met anderen te veranderen of te
bevestigen. Door te huilen wekt men medelijden op en kunnen anderen zich ge-
noodzaakt zien te troosten. Door woede wil men de ander afschrikken en afstand
nemen van de ander. Bij jaloezie bijvoorbeeld, wil men dat de partner niet meer met
die persoon praat die bij hen het gevoel van jaloezie oproept. Uitingen van emoties
zijn dat men zich pantsert, emotionele muren optrekt. Men klapt dicht, wil mis-
schien vechten, afreageren of schiet in een slachtofferrol. Men kan ook een machts-
strijd aangaan. Een machtsstrijd is altijd een strijd om de eigen pijn te onderdrukken
(Boswijk Hummel, 1989). Voorbeelden van middelen bij een machtsstrijd zijn: geld,
lichamelijk geweld, psychische terreur, rationele overheersing en terugtrekking.

5.2 Psychologische achtergronden
Volgens de sociaal filosoof Hobbes is de eerste wet van organismen het streven

naar zelfbehoud en zelfbevestiging. De tweede wet is dat mensen een sociaal
contract maken waarbij zij stukken van het eigenbelang opgeven ten gunste van
het leven in stabiele en veilige groepen (Klein b~ White, 1996). Dit betekent dat de
(geestelijke) vrijheid van het zelf opgeofferd moet worden ten gunste van een fysie-
ke veiligheid en zekerheid. Hiermee ontstaat een continue strijd tussen de behoefte
aan autonomie en de behoefte aan samenzijn. Deze strijd komt voor in alle groepen
maar speciaal daar waar sprake is van intieme relaties zoals in families. En deze strijd
kan nooit opgelost worden tenzij de relatie verbroken wordt (Sprey, 1979, in Klein
bt White, 1996).
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Relatie A

~
Relatie B

Figutcr 5.7 Relatie A ert B(bron Kerr en BowerT, 1988).

Een ander perspectief in conflictsituaties is de mate van differentiatie van het
individu en de familie. In eerdere paragrafen is hier al over geschreven. Naar mate
het individu zich slechter ontwikkelt in zijn individualiteit wordt de kans op aanva-
ring met een ander groter. Bij een hoge mate van differentiatie (sterke ontwikkeling
van individualiteit) zal de chronische angst (zie figuur 5.7) die ontstaat door het
conflict beter geabsorbeerd worden door het individu. De kans dat het conflict sig-
nificante proporties aanneemt daalt daardoor (Kerr Si Bowen, 1988).

Relatie A is zwak gedifferentieerd en genereert een hoog chronisch angstniveau
en daardoor emotionele reactiviteit. Is het een emotioneel conflict, dan is de kans
dat het conflict intens wordt zeer groot. Relatie B is veel beter gedifferentieerd en
veroorzaakt weinig chronische angst. Wordt de angst verbonden in een conflict,
dan zal het conflict minder ernstige problemen geven.

Bovengenoemde basisconcepten zijn van belang wanneer we verder kijken
naar conflicten vanuit drie perspectieven: tussen partners, binnen de familie en in
het familiebedrijf.

1. Tussen partners
Belangrijk in een relatie tussen twee personen is dat er een balans is. In een vori-

ge paragraaf is al eerder de billijkheidstheorie van Adams (1965, in Veen b~ Wilke,
1986) besproken. Volgens deze theorie (zie figuur 5.8) moet er een balans zijn
tussen de opbrengsten en bijdragen van beide partners. Is die balans verstoord,
dan kan er geen sprake zijn van een gelijkwaardige relatie.

Opbrengsten X

Bijdragen X

Opbrengsten Y

Bijdragen Y Figccur 5.8 Model billiikheicistheorie
(bron Ueen en Wilke, ]986).

De opbrengst voor partner A(- datgene wat partner A als belangrijk acht) moet
gelijk zijn of overeenstemmen met de bijdrage die partner B in de relatie kan
investeren. En andersom. Mocht datgene wat A in de relatie bijdraagt niet voldoen
met datgene wat B als opbrengst wil dan is er sprake van een verstoring in de
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balans dat wil zeggen dan is er sprake van onbillijkheid. Die onbillijkheid kan op
twee manieren worden gecorrigeerd: feitelijk door de eigen bijdragen te verminde-
ren of door de ander te bewegen zijn of haar bijdragen te vergroten. Het kan ook
cognitief, door een herwaardering van de opbrengsten en bijdragen (Veen en Wilke,
1986). Volgens deze theorie zou een relatie tussen een oude man met veel geld en
een mooie vrouw kans van slagen hebben wanneer zij het geld en hij een mooie
vrouw heel belangrijk vindt. Hierbij wordt nog opgemerkt dat mensen hun eisen
en hun bijdragen in de loop der tijd kunnen veranderen waardoor de balans in de
relatie alsnog weer verstoord raakt. In traditionele familiestructuren treft men meer
machtsverschillen aan tussen man en vrouw. Dominante versus ondergeschikte
posities waarbij verschillen bestaan in status door het betaalde werk voor de man
en het onbetaalde werk voor de vrouw in het huishouden en de zorg voor kinderen.
Dit machtsverschil kan bij de vrouw een gevoel van onbillijkheid geven en daarmee
aanleiding geven tot conflicten. Ongelijkwaardigheid zal leiden tot machtsverschillen
en gebrek aan intimiteit (Walsh, 1998). Gebrek aan intimiteit zal de focus van beide
partners verschuiven naar het gedrag van de ander. Het wordt een compensatie
door het gemis aan intimiteit. Een compensatie die zich omzet in de behoefte aan
macht en controle op het gedrag van de ander tijdens de dagelijkse gang van zaken.
Partners kunnen pas intimiteit verkrijgen wanneer zaken als macht en controle opzij
geschoven worden. Het delen van diepste gevoelens van je zelf inet een ander is
pas mogelijk wanneer er vertrouwen is en de angst is verdwenen (Beavers, 1986, in
Walsh, 1998).

Een ander belangrijk aspect bij partners zijn de verschillen tussen mannen en
vrouwen. De klacht van veel vrouwen in hun relatie is dat mannen hun gevoelens
niet uiten en niet over hun relatie willen praten. Mannen, echter, willen dat hun
partners nu eens moeten ophouden met zeuren (Walsh, 1998). Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat mannen en vrouwen op verschillende golf-
lengtes communiceren (Tannen, 1994 in Walsh, 1998). Volgens Walsh (1998) zoe-
ken vrouwen contact door het benadrukken van de onderlinge band en het begrip
voor elkaar, terwijl mannen het oplossen van feiten en problemen benadrukken.
Vrouwen zijn gesocialiseerd om zichzelf te definiëren binnen een relatie, terwijl
mannen juist opgevoed worden om zichzelf als individuen te beschouwen, los
van de relatie. Dit leidt tot onderlinge verschillen in afhankelijkheid en intimiteit.
In tijden van crisis zullen mannen die zich niet prettig voelen in de relatie, zich
emotíoneel terugtrekken van hun partners en hun behoeften aan nabijheid, troost
en ondersteuning seksualiseren. Volgens Freud (in Carver St Scheier, 1992) komen
de verschillen tussen vrouwen en mannen voort uit het identificatieproces in de
vroege kindertijd. Na de oedipale fase waarin de jongen met zijn moeder wil trou-
wen komt de volgende fase waarin hij zich moet losmaken van de moeder en een
eigen identiteit moet ontwikkelen. Het losmakingproces van zijn primaire verzorger
gaat gepaard met pijn. En door de onderdrukking van die pijn wapent hij zich voor
zijn diepere gevoelens. Het brengt hem in een continue strijd met de vrouw van
wie hij houdt. Een continu proces van streven naar nabijheid en naar onafhankelijk-
heid.
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2. Binnen de farnilie

De samenstelling van een familie is veel meer dan de som van de delen. Het is
een complex geheel van individuen die van elkaar verschillen in ervaringen en ver-
langens, en daardoor verschillend op elkaar inwerken. Ze verschillen in capaciteiten,
in fysieke en mentale kracht, in leeftijd en in gender. AI die verschillen maken dat het
ene kind zich anders ontwikkelt dan het andere kind. Met als gevolg dat er onder-
scheid ontstaat in de positie van de familieleden ten opzichte van elkaar. Verschillen
in invloed, macht en financiële middelen (Taylor, 1999). Ouders ontwikkelen bewus-
te of onbewuste voorkeuren bij hun kinderen. Door hun normen en waarden zullen
ze de ontwikkeling van het ene kind gunstiger waarderen dan van het andere kind.
Met als gevolg een andere status die bepaald wordt door de mate waarin het kind
voldoet aan het verwachtingspatroon van de ouders. Binnen het gezin heerst daar-
mee een bepaalde hiërarchie. Toch hoeft volgens Taylor (1999) die hiërarchie niet
de machtsbepalende factor te zijn binnen een familie. De hiërarchie kan overstemd
worden door een niet zichtbare dynamiek. Een veeleisend kind, wat alle aandacht
trekt, kan andere zaken naar de achtergrond doen verschuiven. Die veeleisendheid
kan te maken hebben met het karakter van het kind, bijvoorbeeld tijdens de pubera-
le fase. Of als gevolg van een ziekte of ongeval. Maar het kan ook veroorzaakt wor-
den door de focus van beide ouders als gevolg van verdringing van niet openlijke
problemen in hun relatie. Zoals eerder geschreven bestaat volgens Kerr bi Bowen
(1988) de emotionele relatie van een familie uit een systeem van triangels (drie-
hoeksverhoudingen). De triangel is de basismolecule van het emotionele systeem.

De vorming daarvan geschiedt wanneer aan een relatie van twee personen een
derde persoon wordt toegevoegd. De belangrijkste reden voor deze toevoeging
met een derde persoon is wanneer in de relatie tussen de twee personen een
bepaalde spanning ontstaat. De derde persoon vervult daarin een afleidingsfunctie.
Hij reduceert het angstniveau tussen de twee. Vooral bij een onderhuids probleem
tussen de ouders kan door het aanhalen van de band met een kind het spannings-
niveau van die ouder worden gereduceerd. Die band met het kind kan ook negatief
zijn. Zeker wanneer kinderen in de pubertijd zijn en beide ouders problemen heb-
ben met de aanpassingsmoeilijkheden van het kind. Door te focussen op het 'pro-
bleem' kind kunnen beide ouders hun eigen onderhuidse problemen naar de
achtergrond verschuiven. De spanning tussen beiden wordt weggenomen.
Spanningen in de relatie tussen een moeder en haar dochter kunnen verminderd
worden doordat de moeder haar band met een van de andere kinderen zal verster-
ken. Overigens worden de problemen door middel van een triangel niet opgelost.
De triangel doet enkel de spanning verminderen. De triangel bepaalt het hoe, wat,
wanneer en waar van de relaties in een familie. Niet het waarom van de relaties

(Kerr St Bowen, 1988).
Gesteld kan worden dat de dynamiek van een familie een intensieve emotionele

atmosfeer in zich heeft. Alle leden van een familie hebben hun eigen emotionele
reacties, hun eigen gevoelens, hun attitudes, hun normen en hun waarden. De
combinatie, samen met het niveau van differentiatie, bepaalt de dynamiek van een
familie en de manier hoe op stress binnen de familie gereageerd wordt (Kerr bi
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Bowen, 1988). Volgens Kerr b~ Bowen verschilt deze emotionele atmosfeer van
familie tot familie en is een dimensie die gaat van 'zwaar' tot 'licht'. In een 'zware'
atmosfeer voelen familieleden zich overweldigd door de enorme druk van de be-
hoeften van anderen voor contact en bevestiging. Of voelen ze zich eenzaam door
de afstand die gecreëerd wordt wanneer bij iemand het gevoel leeft teveel betrok-
ken te zijn. ledere verstoring in de balans leidt bij een familie met een 'zware' atmo-
sfeer tot een hoog angstniveau en roept sterke emotionele reacties op.

3. In het familiebedrijf

In Hoofdstuk 1 is het familiebedrijf voorgesteld als een systeem bestaande uit
drie subsystemen: het eigendom, de familie en het bedrijf. De structuur van drie
verschillende belangen maakt duidelijk dat conflict onvermijdelijk is in het familiebe-
drijf (Gersick et al., 1997). De basis voor potentiële conflicten wordt groter indien
meerdere familieleden in het bedrijf werkzaam zijn. Fldren (2002) heeft vastgesteld
dat bij 630~o van de familiebedrijven de partners van directeuren meewerken. Heeft
de directeur kinderen die oud genoeg zijn om te werken, dan blijkt bij 700~o van de
familiebedrijven een of ineerdere kinderen binnen het bedrijf werkzaam te zijn.
Daarom is het zo belangrijk dat er een balans gevonden wordt tussen de belangen
van de familie en de belangen van het bedrijf. Een familie is primair intern, op
zichzelf, gericht. Zij is bezorgd om de emoties van haar leden en heeft, over het
algemeen, een weerstand tegen veranderingen. Het bedrijf vervult juist een tegen-
overgestelde taak. Zij moet resultaten leveren, naar buiten gericht zijn en zich aan-
passen aan haar omgeving om te kunnen overleven (Carlock bt Ward, 2001).
Wanneer het gaat om het invullen van posities door familieleden is de belangrijkste
keuze voor de familieleden: is het bedrijf er voor de familie of is de familie er voor het
bedrijf. De beantwoording van die vraag heeft belangrijke implicaties bij het nemen
van beslissingen als het gaat om opvolging. De beslissing alle kinderen werkzaam
te laten zijn in het bedrijf inet een gelijk salaris is goed voor de saamhorigheid
van de familie maar kan slecht uitpakken voor het bedrijf. Andersom kunnen ver-
schillen in posities en bijbehorend salaris goed zijn voor het bedrijf en slecht voor
de familie.

Familie systeem

1. emotionele
behoeften
2. familiale
behoeften

3. behouden
stabiliteit

Bedrijf systeem

1. prestatie-
gericht

2. eisen van het
bedrijf

3. managen van
veranderingen

F'ig~mr 5.9 Uerschillende belcrnyen: het fmulie systeem versus het bedrijjsysteem
(bron Carlock ór Ward, 2001)
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Volgens Friedman (1998) hebben familieleden verschillende visies als het gaat om

de keuze tussen het bedrijf of de familie. Wanneer gekozen wordt voor het bedrijf als

primaire focus dan zal opvolging bepaald worden op basis van capaciteiten en erva-

ring. Deze keuze impliceert dat verschillen tussen kinderen nu expliciet worden.
Verschil in capaciteiten leidt tot verschillen in posities binnen het bedrijf. Een situatie

die nog complexer wordt wanneer de moeder een duidelijke voorkeur heeft voor

een bepaald kind (Levinson, 1971). En wanneer het kind betrokken is in de triangel
met vader en moeder als gevolg van de spanning in hun relatie. Gegeven is dat ver-

schillen tussen kinderen versterkt worden door de functies die ze in het familiebedrijf
krijgen en daardoor met de sociale omgeving. Die confrontatie kan voor sommige
kinderen hard aankomen, hetgeen meestal het geval is wanneer competitie tussen

de kinderen binnen het gezin is aangemoedigd. De onderlinge strijd die al binnen

het gezin bestond wordt vervolgens overgebracht naar het bedrijf. In het bedrijf

worden meningverschillen geen verschillen van inzicht, maar een uiting van onder-

linge machtsstrijd. Rivaliteit tussen broers is intensiever dan die tussen vader en zoon

(Levinson, 1971).
In de relatie tussen kinderen en hun vader komt het vaak voor dat kinderen pro-

blemen hebben met de autoriteit van hun ouders (Gersick et al., 1997). Het karakter

van veel ondernemers is vaak autoritair omdat ze met vallen en opstaan hebben

geleerd wat het betekent om succesvol te zijn. Ze weten dat de marge tussen succes

en falen erg klein is. Het zijn vaak individualisten die door hard werken en ploeteren

alleen op zichzelf hebben leren vertrouwen. Daarom is het zo, volgens Kaye (1995)

dat conflicten tussen ouders en kinderen alles te maken hebben met vertrouwen

ofwel het gebrek aan vertrouwen. En dit gebrek aan vertrouwen leidt jammer

genoeg vaak tot een algemeen wantrouwen en wordt vervolgens een zichzelf waar-

makende voorspelling. Vertrouwen is een doorlopend proces dat opgebouwd wordt,

continu getest, en door de tijd wordt versterkt of verzwakt. Voor de ondernemer is

het bedrijf zijn 'kind' dat hij wil beschermen. Het is een instrument, een verlenging

van zichzelf. Hij is psychologisch eigenaar van zijn bedrijf. Het is daarom moeilijk zijn

'kind', zijn bron van sociale macht over te dragen. En een zoon of dochter, ziet hij

nog te vaak als kind, als onvolwassen. Hij heeft het er moeilijk mee vertrouwen te

hebben dat de zoon of dochter in staat zijn het bedrijf over te nemen. Hij wil hen

beschermen voor al datgene dat hij in de loop der jaren heeft meegemaakt. De
spanningen, de moeilijkheden, het uitblijven van succes, het leven langs de afgrond.

Zeker wanneer hij de zaak uit het niets heeft opgebouwd. Hij weet als geen ander

wat het is om een bedrijf te leiden en dat de wereld daarom heen hard en meedo-

genloos kan zijn. Hij weet dat succes vergankelijk is. Hij wil dat het bedrijf, zijn

schepping, blijft bestaan en doorgaat. Maar hij wil ook zijn kinderen niet laten falen.
Hij wil zijn bedrijf en zijn kinderen beschermen (zie figuur 3.3 in Hoofdstuk 3).

Het dilemma zorg voor het bedrijf versus zorg voor de kinderen kan ook voort-

komen uit het gevoel van verlies aan macht en aan competentie. De eigenwaarde

van de ondernemer is in het geding. Dat maakt dat hij zich constant moet bewijzen

de enige te zijn die het bedrijf succesvol kan maken. Daardoor leeft onbewust bij de

vader het gevoel dat hij eigenlijk niet wil dat zijn zoon succes heeft en zijn 'kind',
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zijn bedrijf, van hem wegneemt. Zijn ogenschijnlijke zorg voor zijn biologisch kind
wordt daarmee een vermeende zorg. Het zijn conflicterende emoties die bij de
vader een onduidelijk en tegengesteld gedrag veroorzaken. De zoon echter moet
zich ontworstelen aan zijn kinderlijke rol, de kleine jongen die hij altijd in de ogen
van zijn vader zal blijven. Met de daarbij bijkomende gevoelens van minachting,
hooghartigheid en gebrek aan vertrouwen. Deze situatie kan aanleiding zijn tot
gevoelens van rivaliteit bij de zoon. En ze zijn daarmee een reflectie van de gevoe-
lens van rivaliteit bij de vader (Levinson, 1971). De zoon wordt door zijn functie in
het bedrijf sterk afhankelijk van zijn vader. Voor zijn inkomen, zijn auto, zijn functie
en zijn status. Volgens Levinson (1971) kunnen vader en zoon uit elkaar getrokken
worden door rivaliteit. De vader vindt dat de zoon ondankbaar is en geen begrip
toont. De zoon voelt zich vijandig en schuldig voor die vijandigheid tegelijk.

5.3 Oplossing van conflicten

Continue strijd kost veel energie en levert alleen verliezers op. Niet alleen door
de hoge kosten voor advocaten of proceskosten, maar vooral door de indirecte
kosten die te maken hebben met het functioneren van het bedrijf. Conflicten leiden
in een bedrijf tot verlies aan productiviteit, besluiteloosheid ten aanzien van investe-
ringen of personeelsaangelegenheden, slechte bediening van klanten enz. (Kaye,
1994). Niet zelden leidt conflict tot het faillissement van het familiebedrijf. Met alle
drama's binnen de familie tot gevolg. Het is voor alle betrokkenen van belang dat
constructief gezocht gaat worden naar een oplossing van het conflict. Naar de
zichtbare maar ook naar de onderhuidse oorzaken. Maar zelden is een familie zelf-
standig in staat die problemen op te lossen door ingesleten patronen, structureel
wantrouwen en vijandigheid. Hulp in de vorm van een externe adviseur is dan de
enige remedie. Bij de oplossing van conflicten gaat het om het creëren van de juiste
basisvoorwaarden en het hanteren van methoden om tot een goed eindresultaat te
komen.

1. Basisvoorwaarden voor conflictoplossing
Verschillende onderzoekers hebben basisvoorwaarden geformuleerd die essenti-

eel zijn bij het oplossen van conflicten (Bork et.al., 1996; Boswijk Hummel, 1989;
Kaye, 1996; Prein, 1996; Friedman, 1998). Deze basisvoorwaarden kunnen alge-
meen zijn, dat wil zeggen ze gelden voor de omstandigheden van de deelnemers.
Of ze kunnen persoonlijk zijn dat wil zeggen dat ze door iedere deelnemer moeten
worden overgenomen.

Algerneen
~ Zorg voor een veilige omgeving. Deelnemers moeten zich comfortabel voelen

en bereid zijn zich open een eerlijk uit te spreken.
~ Zorg dat iedereen zich kan uitspreken, zonder interrupties van anderen.
~ Zorg voor een ontspannen atmosfeer. Houd de bijeenkomst informeel.
~ Focus op zaken niet op personen.
~ Tolereer geen destructieve, catastrofale of onzinnige discussies.
~ Vermijd persoonlijke aanvallen.

109



Persoonlijk

~ Spreek door middel van 'ik' en niet door 'jij' boodschappen.
~ Stap uit de machtsstrijd.
~ Stop met een schuldige buiten jezelf te zoeken.
~ Loop niet weg voor emoties.
~ Onderdruk je emoties niet.
~ Kijk niet waar de ander moet veranderen maar zoek naar verandering bij jezelf.

2. Methoden
Wanneer de basisvoorwaarden in een conflict voor betrokkenen duidelijk zijn en

allen de wens uitgesproken hebben om het conflict tot een oplossing te brengen,
dan kan begonnen worden met de eigenlijke conflicthantering. Kaye (1994) heeft

een methode ontwikkeld om conflicten op te lossen. Die methode gaat uit van een

aantal fasen bij de conflicthantering. Hieronder vindt u een schema van de verschil-
lende fasen (Figuur 5.9). Kaye gaat er bij zijn methode van uit dat een externe
procesbegeleider de betrokkenen in het conflict begeleidt bij hun zoektocht naar
oplossingen.

Fase A Binnen deze fase gaat het er om dat samen met de deelnemers getracht
wordt de gemeenschappelijke belangen te vinden en te formuleren. In eerste instan-
tie worden alle eisen en verlangens genoteerd. Daaruit worden alle bedreigingen en
onrealistische eisen uitgefilterd. Wat over moet blijven zijn belangen. Belangen kun-
nen gezien worden als de basiswaarden van een individu. Aan de hand van de lijst
met verschillende belangen wordt gekeken naar de gemeenschappelijke belangen, de
vergelijkbare belangen en de conflicterende belangen. Is er alleen sprake van de eerste
twee belangen dan kan het probleem zonder veel uitdieping opgelost worden.
Er kan dan slechts sprake zijn van misverstanden of andere inzichten die niet de
essentie van het individu raken. Het is zaak om van daaruit goede gedragsafspraken
te maken om toekomstige conflicten te voorkomen. Hebben we echter ook nog te
maken met conflicterende belangen dan wordt de stap gezet naar Fase B.

Fase B Hier wordt gekeken naar de aard van de verschillen. Getracht wordt heel
structureel de verschillen tussen alle betrokkenen in kaart te brengen. Hebben we te
maken met verschillen van mening, van ongevoeligheden, van verschil van inzicht,
verschil in stijl enz. Door de verschillen met elkaar door te spreken kan misschien
een oplossing gevonden worden en kan terug gegaan worden naar Fase A. Zijn de
verschillen alsnog te groot dan gaan we door naar Fase C.

Fase C Tijdens deze fase wordt onderzocht of er bij de deelnemers bereidheid is
om te veranderen. ledereen wordt gevraagd welke veranderingen hij of zij wil.
Meestal zijn het veranderingen die met personen te maken hebben. Deelnemer K
wil misschien dat deelnemer Z zijn gedrag verandert omdat dit hem frustreert.
De vraag is niet welke veranderingen men wil dat een ander doet, maar ook welke
veranderingen men bij zichzelf kan doorvoeren. Gebleken is dat men over het
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SCHEMA CONFLICTOPLOSSING

SUCCES!

probleem opgelost

PLAN A
zoek naar gedeelde belangen

en win~win oplossingen

n n n

probleem niet opgelost

PLAN B
maak verschillen

duidelijk

ove
gedeelde

reenstemming

gedeeld inzicht
in het proces

geef hen iets om te reageren

PLAN C
overeenstemming
om te veranderen

PLAN D
analyseer de
vicieuze cirkel

PLAN E
laat de veranderingen

zien bij enkelen

Figuiir 5.9 Sciiemu co~i)`lictoplossing (bron Knye, 1994).

STOPPEN

DOORGAAN
OF STOPPEN?

C
partijen zijn
ver van elkaar
verwijderd

elkaar verwijten

C
conflict gaat door

C
sommigen veranderen niet

algemeen heel goed weet hoe de ander moet veranderen, maar dat men grote
moeite heeft om veranderingen bij henzelf aan te wijzen. Toch ontwikkelt zich door
deze methode inzicht over het eigen gedrag wat voor anderen storend is. Het
gevolg kan zijn dat dit een reden is jezelf te veranderen. Maar mocht ondanks alle
goede bedoelingen de deelnemers nog steeds vast zitten in het conflict dan wordt
overgegaan op Fase D.

Fase D Tijdens deze fase wordt nauwkeurig geanalyseerd wat er precies aan de
hand is met het steeds terugkerend conflictproces. Die analyse kan gezamenlijk of
individueel plaatsvinden. De bedoeling is precies na te gaan wat er tijdens iedere

I11



fase van het proces gebeurt. Wat was de aanleiding van het conflict? Hoe vond de
escalatie plaats? Welke gevoelens ontstonden bij de deelnemers tijdens de aanlei-
ding of de escalatie? Welke emoties volgden daaruit? Door het proces exact in kaart
te brengen kunnen de betrokkenen leren wat zich afspeelt en hoe ze daar bij een
volgende aanleiding mee om kunnen gaan. Ze kunnen leren er voor te zorgen dat
het proces niet escaleert en geen destructieve vormen aanneemt. Door de momen-
ten te herkennen kunnen deelnemers sneller ingrijpen in het proces en het een halt
toeroepen. Door rust in het conflictproces te brengen kan een situatie geschapen
worden waarbij begrip voor ieders mening ontstaat. En begrip voor de belangen
van de ander. Mocht nog geen afdoende resultaat verkregen zijn dan biedt de vol-
gende fase, de laatste mogelijkheid om tot een veranderingsproces te komen.

Fase E Wanneer geen van de methoden heeft geholpen, dan blijft er nog een
mogelijkheid over. Tracht één persoon te vinden die door zijn houding in staat moet
worden geacht invloed op de hele groep te hebben. Tracht hem ervan te overtuigen
dat door zijn verandering hij kan ontsnappen uit de negatieve conflictsituatie en
daarvan geen slachtoffer wordt. Vertel hem dat zijn verandering een aanleiding kan
zijn voor de verandering van de hele groep. Dat zijn verandering een positief signaal
afgeeft naar de anderen en dat daarmee veranderingen bij anderen uitgelokt kunnen
worden (Kaye, 1994).

5.4 Sainenwerking

Zoals in de aanvang van deze paragraaf gesteld zijn conflicten binnen een groep
niet te vermijden. Conflicten binnen een familie zijn intensiever dan die in andere
sociale groepen. Familieleden zijn directer naar elkaar in conflictsituaties. En er wordt
direct terug gevallen op eerdere conflictsituaties. Emoties laaien binnen families hoger
op, met als gevolg dat het conflict sneller escaleert. Familieleden kennen ieders
zwakheden als het gaat om conflicten. Ze weten waar ze de ander kunnen treffen.
Volgens Prein (1996) gaat het vaak niet om de aard van het conflict maar om de
factoren die een destructief escalatieproces bevorderen. Eerste doel bij conflicthan-
tering is dan ook om de disfunctionele kanten van het conflict te verkleinen en de
positieve kanten ervan te benutten; met andere woorden het ombuigen van een
destructief escalatieproces in een constructief probleemoplossingproces. Families die
trachten conflicten te vermijden, door zich in te houden en te hopen dat het con-
flict voorbij gaat, zetten daarmee hun familierelaties op het spel (Friedman, 1998).
Want het sluimerende, onderhuidse conflict blijft voortbestaan en schept afstand
tussen de familieleden. Conflicten die te lang onderdrukt worden blijven wringen
en bouwen een negatieve lading op die er later bij een volgende aanleiding dubbel
en dwars uit komt. Een effectieve methode in een familie met een familiebedrijf om
een structurele aanpak van eventuele problemen bespreekbaar te maken is de
instelling van een Familieraad. In een Familieraad hebben alle familieleden, die een
aandeel hebben in het bedrijf en hun partners zitting. Een Familieraad kan daarmee
functioneren als een platform voor het bespreken van allerlei zaken die te maken
hebben met bedrijf, het eigendom en de familie. Vooral het aspect bedrijfsopvolging
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kan hier besproken worden en er kan tot besluiten worden gekomen als het gaat om
de keuze van continuïteit. Kiest de Familie voor opvolging binnen de familie, aan een
of ineerdere kinderen of wordt gekozen voor verkoop aan derden, met grotere
zekerheid voor het familievermogen. Basisvoorwaarden voor dergelijke besprekingen
zijn de voorwaarden zoals in paragraaf 5.3 zijn besproken. Vertrouwen is meestal
het sleutelwoord. En dit vertrouwen moet zo groot zijn dat ieder familielid, groot
of klein, zich openlijk kan uitspreken. Over gevoelens en gedachten die er bij ieder
zijn. De Familieraad kan op deze manier een open communicatie bevorderen en
daarmee voorkomen dat problemen of misverstanden conflicten worden en gaan
escaleren. De familieraad kan bevorderen dat begrip en respect voor ieders mening
ontstaat en dat verschillen tussen elkaar niet meer gezien worden als een dreiging
maar als een kans om te leren.

6.0 Conclusie

Zoals in dit hoofdstuk is beschreven is de familie een onderdeel van het systeem
Familiebedrijf. Andere subsystemen zijn het bedrijf en het eigendom. Deze subsyste-
men zijn in voorgaande hoofdstukken beschreven. Het wezenlijke kenmerk van een
systeem is dat veranderingen van delen van het systeem invloed hebben op de
andere delen. Verwacht mag worden dat veranderingen van het eigendom door
verkoop of overdracht veranderingen tot gevolg hebben binnen het familiesysteem.
Anderzijds kan het voorkomen dat de bestaande verhoudingen binnen de familie,
met de kernfamilie of inet de uitgebreide familie, invloed hebben op beslissingen
ten aanzien van de overdracht van het familiebedrijf. Dat kan zijn een beslissing tot
overdracht van het bedrijf aan een of ineerdere kinderen, aan andere familieleden
of een beslissing tot verkoop aan derden. De kennis van de familie als sociologische
en psychologische entiteit geeft een wezenlijke bijdrage aan de kennis van dynami-
sche processen bij de overdracht van een familiebedrijf.
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H o o f d s t u k 6

Algemene schets van lTet eigen onderzoek

1.0 Inleiding

In Hoofdstuk 1 is de achtergrond beschreven wat geleid heeft tot dit onderzoek.
Daarbij zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd. Voor de bepaling van de opzet
van het onderzoek worden deze onderzoeksvragen hier herhaald:
1. Is verkoop van het familiebedrijf een verstandige beslissing?

a. voor de verkoper van het familiebedrijf
b. voor de economie van het bedrijf en in breder belang de werknemers

2. Is koop van het familiebedrijf voor de koper een verstandige beslissing?
3. Hoe verloopt het proces van de verkoop, vanaf de besluitvorming tot en met

deintegratiefase?
4. Welke aanbevelingen kunnen verkoper en koper gedaan worden bij de verkoop,

respectievelijk koop van het bedrijf?

Zoals eerder gesteld is de belangrijkste doelgroep voor het onderzoek de directeur-
eigenaar van het familiebedrijf dat zijn bedrijf verkocht heeft. Voor het verkrijgen
van een volledig beeld van wat zich bij de verkoop afspeelt en vooral wat de gevol-
gen zijn van die verkoop voor het bedrijf worden ook de werknemers en de koper
bij het onderzoek betrokken. De werknemers omdat hun beleving van de overname
de aspecten van het onderzoek verbreden. Zij vormen immers de organisatie van
het bedrijf en de gevolgen van een overname mag verondersteld worden dat deze
direct invloed te hebben op hun functioneren. Vooral het gegeven dat de werkne-
mers, hoewel ze het uiteindelijke voorwerp zijn van de verkoop, zelf geen invloed
hebben op het proces, kan een totaal andere dimensie aan het onderzoek toevoe-
gen. De koper is de andere partij in het verkoopproces. Zijn motieven en verwach-
tingen van de koop en de beleving van de periode na de ondertekening van het
contract kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beeld over de verkoop.
Zowel werknemers en kopers vormen niet de primaire doelgroep voor het onder-
zoek maar dienen als ondersteuning voor het onderzoek.

Om de doelstelling van de onderzoeksvragen te realiseren moet inzicht gekregen
worden in :
1. Demografische gegevens van het bedrijf en de verkoper.
2. De rol van de familie bij het bedrijf en het opvolgingsproces.
3. De motieven en de verwachtingen van de verkoop.
4. Het verloop van het verkoopproces.
5. De gevolgen van de verkoop van een familiebedrijf.

Dit betekent dat inzicht gekregen moet worden in het hele traject van de ver-
koop. Van de fase dat de directeur-eigenaar begint na te denken over de opvolging
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en de continuïteit van het bedrijf tot en met de fase na de verkoop (de integratiefase).

In Hoofdstuk 1 Inleiding is het Familiebedrijf verklaard als een systeem dat be-
staat uit drie subsystemen: Het bedrijf, de familie en het eigendom. In het theoreti-
sche gedeelte van het proefschrift worden deze drie subsystemen beschreven. In
Hoofdstuk 3 is het familiebedrijf als bedrijf beschreven en de relevantie met dit
onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt het systeem eigendom benaderd vanuit het per-
spectief psychologisch eigenaarschap. Hierbij is psychologisch eigenaarschap van
organisaties als een nieuw concept géintroduceerd. Psychologisch eigenaarschap
kan, zoals is beschreven, positieve en negatieve invloed hebben op het gedrag van
de directeur-eigenaar en de werknemers en een belangrijke rol spelen in het opvol-
gingsproces. Met andere woorden de verkoop van het bedrijf zowel economisch als
juridische deel zal makkelijker verkoopbaar zijn dan het psychologische deel. Het
traject om het bedrijf economisch en juridisch te verkopen is meestal korter dan de
'psychologische verkoop'. Zowel de directeur-eigenaar alsook de werknemers zullen
meer tijd nodig hebben om psychologisch en emotioneel 'los' te komen: de direc-
teur-eigenaar van het bedrijf en de werknemers en de werknemers van de leider (de
directeur-eigenaar). Aangegeven is dat het concept 'psychologisch eigenaarschap
voor organisaties' geoperationaliseerd moet worden om verbanden met verschillen-
de variabelen nader vast te stellen. Besloten is echter om de vragenlijst, zoals deze
door Pierce et al. (1992) is ontwikkeld, in dit onderzoek te gebruiken.

Aanvankelijk waren een aantal hypothesen geformuleerd. Echter bij de bepaling
van het soort onderzoek is gekozen voor een combinatie van kwantitatief onder-
zoek door middel van een enquête en een kwalitatief onderzoek door middel van
interviews (hierover later meer). De laatste methode leent zich beter voor een
beschrijvende vorm van verschillende aspecten die zich bij de verkoop van een
familiebedrijf voordoen dan voor een absolute uitspraak met een 'ja' of 'nee'. Neem
als voorbeeld de hypothese 'is de verkoop van een familiebedrijf succesvol?', kan
een aantal tegenstrijdige antwoorden opleveren. Het kan succesvol voor de verko-
per zijn vanuit een economisch perspectief, aangezien hij veel geld voor zijn bedrijf
kan krijgen. Echter de negatieve ontwikkeling van het bedrijf na de overname kan
een negatief, psychologisch, effect hebben op de verkoper. Het kan economisch
goed gaan met het bedrijf na de overname, doch de verkoop heeft voor de werk-
nemers veel negatieve gevolgen. Het overnameproces is te complex en te genuan-
ceerd om met een 'wel of niet verwerpen van een hypothese' te worden beant-
woord. Het zou het karakter van dit onderzoek geweld aan doen.

De dynamiek van de verkoop en de gevolgen van de verkoop bepaald door de
karakteristieken van de verkoper, van de koper, van de werknemers en van allen die,
direct of indirect, bij het proces betrokken zijn. Omstandigheden die hierbij een
belangrijke rol spelen zijn de cultuur van de organisatie, de bedrijfstak, de markt en
andere omgevingsfactoren. Juist daarom is het beter te zoeken naar overeenkom-
sten en herkenningen dan naar een 'ja of nee' uitspraak. Om die reden is gekozen
voor een formulering door middel van vraagstellingen dan door hypothesen. Zoals
de vraag 'of het verstandig is dat bedrijven worden overgenomen'. En de vraag
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'welke aanbevelingen gedaan kunnen worden bij de verkoop en koop van een fami-
liebedrijf omdat deze kunnen teiden tot vergroting in het aantal succesvolle overna-
men en de onvrede met overnames kunnen verminderen. Het antwoord op die vra-
gen kan meer diepte en nuancering opleveren dan een statistische uitspraak op een
hypothese.

2.0 Uerzanielen van inforrnatie en literatui~ronderzoek

2.1 Uerzarnelen van inforrnatie

De eerste fase van het onderzoek is besteed aan het in kaart brengen van alles
wat met het Familiebedrijf te maken heeft, met als doelstelling zoveel mogelijk te
weten komen over het fenomeen familiebedrijven (zie voetnoot aan het einde van
dit hoofdstuk).

2.2 Literatnnronderzoek

Het onderzoek naar literatuur heeft zich gericht op een aantal gebieden:
a. het familiebedrijf
b. psychologisch eigenaarschap en aanverwante gebieden
c. fusies, overnames en verkoop van bedrijven
d. de familie
e. algemene psychologische literatuur

Bij het zoeken naar literatuur is gebruik gemaakt van de bibliotheek van de
Universiteit van Tilburg, de bibliotheek van het Centrum van het Familiebedrijf, de
bibliotheek van het FBN (Family Business Network) en IMD (business school) te
Lausanne, de boekwinkel van het FFI (Family Firm Institute) en de website van
Amazon.com. Tevens is rechtstreeks contact geweest via e-mail of persoonlijk met
diverse onderzoekers en adviseurs. De gebruikte literatuur maakt onderdeel uit van
dit proefschrift.

3.0 Ernpirische fase

3.1 Inforrnatie van verkopers van farniliebedrijven

Nadat de onderzoeksvragen zijn geformuleerd moest gekozen worden voor de
aanpak van het uiteindelijke onderzoek. Volgens Neale en Libert (1986) kunnen feno-
menen op twee manieren begrepen worden. De eerste manier is de rationele bena-
dering, die gebaseerd is op logica en op intuïtie. De andere manier is de empirische
benadering, die gebaseerd is op de aanname dat directe observatie en ervaring de
enige solide vorm is om dingen te begrijpen.

Helaas is de eerste manier niet generaliseerbaar voor het gedrag van een gehele
populatie. Empirisch wetenschappelijk onderzoek gaat uit van een systematische
manier om bewijs te verzamelen door middel van observaties en procedures, zodanig
dat deze door anderen herhaald kunnen worden en vergeleken. En willen we uitspra-
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ken doen die gelden voor een bepaald segment van een bevolkingsgroep, de zoge-
naamde populatie, dan moeten er meerdere observaties plaatsvinden. Een manier om
dat te doen is het observeren van een kleiner segment van die populatie: een steek-
proef. Deze methode van onderzoek wordt ook wel kwantitatieve methode genoemd,
omdat ze uitgaat van een veelvoud van respondenten. De drie meest gebruikte
methoden bij het onderzoek van een populatie zijn: 1) de schriftelijke enquête, 2) de
telefonische enquête en 3) het structurele interview (Neale b~ Libert, 1986). Door het
grote aantal items dat gevraagd zal worden, vallen de laatste twee methoden af
omdat ze te tijdsintensief zijn en blijft alleen de eerste methode over. De vragenlijst
heeft als voordeel dat respondenten rustig over de vraag kunnen nadenken alvorens
een antwoord te geven. Het nadeel van een vragenlijst is de zelfgeselecteerde bias bij
de respons. Respondenten kunnen zelf besluiten of ze meedoen met de enquête en
daar een bepaalde reden voor hebben (Neale bt Libert, 1986). In het eigen onder-
zoek kunnen bijvoorbeeld alleen verkopers, die ontevreden zijn met de verkoop van
hun bedrijf, besluiten om mee te doen.

Het voordeel van de kwantitatieve methode is dat hiermee uitspraken kunnen
worden gedaan die generaliseerbaar zijn voor de populatie. Echter het nadeel van
deze methode is dat het begrijpen van fenomenen beperkt blijft. Om die reden is
besloten, om naast de methode van een schriftelijke enquête, ook de methode van
het zogenaamde kwalitatief onderzoek te gebruiken. Volgens Van Maanen (1998) is
de methode van kwalitatief onderzoek geschikt voor het verzamelen van informatie
die kan leiden tot een totale weergave van gebeurtenissen waarbij bepaalde waarhe-
den of betekenissen door woorden of verhalen duidelijk worden.

De kwantitatieve methode leert je iets over de extensie van de respondenten of
van het bedrijf. Het zegt iets over de respondent in termen van getallen. Het is een
oppervlakkige benadering waarbij een groot aantal variabelen gemeten worden.
Maar het zegt niets over de inhoud. Niets over de emotie(s) en niets over de ervarin-
gen die door het verhaal betekenis krijgen. De kwalitatieve methode verschaft inzicht
over achtergronden. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de structuur en de ver-
anderingen van een verschijnsel. Deze methode wordt daarom intensief genoemd
(Swanborn, 2000). Door van Maanen (1998) wordt het verschil tussen kwalitatief en
kwantitatief onderzoek gekenmerkt doordat het eerste gekarakteriseerd kan worden
als onderzoekend, ontdekkend, beschrijvend en theorie-bouwend terwijl kwantitatief
onderzoek kan worden gezien als het rechtvaardigen of verifiëren van de empirische
basis en het generaliseren van een theoretische claim. Het kwalitatieve onderzoek kan
als een na-onderzoek fungeren. Nadat in de enquête het verschijnsel 'verkoop van
familiebedrijven' in de breedte is afgebakend, kan door middel van het bestuderen
van verschillende cases, het verschijnsel in de diepte onderzocht worden (Swanborn,
2000). Teneinde door kennis ván en kennis óver het verschijnsel 'verkoop van familie-
bedrijven' een compleet beeld te kunnen verkrijgen is voor de gecombineerde aan-
pak van enquête en interviews besloten.

Tijdens het verzamelen van informatie werd echter ook duidelijk dat eerst dan vol-
doende inzicht verkregen kan worden, indien ook informatie van de andere
spelers, die bij het overnameproces betrokken zijn, meegenomen kan worden.
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Hun betrokkenheid bij het onderzoek is al eerder uiteengezet.
Samengevat is het onderzoek als volgt ingericht:
1. Een kwantitatief onderzoek door middel van een schriftelijke enquête (vragen-

lijst) onder de populatie van verkopers van familiebedrijven.
~ Hiermee wil ik uitspraken doen die gelden voor familiebedrijven die over-
genomen zijn.
~ Daartoe zullen, bij een steekproef van verkochte familiebedrijven, waarnemin-
gen worden verricht en de resultaten daarvan generaliseren. Het streven is voor
een netto respons van ten minste 100 (vuistregel van Neale bt Libert, 1986).
~ Gekozen is voor een schriftelijk onderzoek, vanwege het rustig kunnen
nadenken van de respondent en vanwege de haalbaarheid wat betreft kosten
(Neale St Libert, 1986).

2. Een kwalitatief onderzoek door middel van een interview met verkopers van
familiebedrijven.
~ Daarbij is gekozen voor een interview met minimaal 15 verkopers om daarmee
voldoende inzicht en kennis te krijgen over al die aspecten die met de verkoop
van een familiebedrijf samenhangen.

3.2 Kwantitatief onderzoek verkopers
Het kwantitatieve onderzoek kent een aantal fasen. De vragenlijsten moeten

worden ontwikkeld. Vervolgens moet uitgezocht worden hoe de populaties bereikt
kunnen worden en of de populatie bereid is mee te werken aan het onderzoek. Ten
slotte kan, wanneer al de vragenlijsten retour zijn gekomen, worden begonnen met
de statistische verwerking en de analyses. In Bijlage A is een voorbeeld van de vragen-
lijst opgenomen.

Samenstellen van de vragenlijst
De belangrijke vraag, voorafgaand aan het ontwikkelen van een vragenlijst is

'wat wil ik weten'? Om deze vraag te beantwoorden is een lijst samengesteld met
alle voorkomende zaken die te maken hebben met het familiebedrijf en met de ver-
koop. Uiteindelijk is een selectie gemaakt van die gegevens, die van belang worden
geacht om te weten. Dat waren:
~ motieven om het bedrijf te verkopen
~ verwachtingen van de verkoper voorafgaand aan de verkoop
~ bekendheid met de motieven van de kopende partij
~ het construct psychologisch eigenaarschap
~ het verloop van het verkoopproces
~ de organisatorische gevolgen na de verkoop
~ de economische gevolgen na de verkoop
~ de psychologische effecten na de verkoop.
~ demografische gegevens over het verkochte bedrijf
~ demografische gegevens over de verkoper
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In Hoofdstuk 4 is het construct psychologisch eigenaarschap beschreven zoals
dit door Pierce et al. in 1992 is ontwikkeld. Pierce heeft een instrument ontworpen
waarmee de mate van psychologisch eigenaarschap kan worden gemeten. Dit
instrument is in de vragenlijst opgenomen.

Bij de ontwikkeling en formulering van de vragen is steun ontvangen van een
expert op het gebied van kennis van familiebedrijven, een expert op het gebied van
financiële zaken en een expert op het gebied van dataverwerking. De vragenlijst
bevat in totaal 92 vragen. De meeste vragen zijn gesloten vragen. Bij een aantal
vragen, die te maken hebben met de gevolgen van de verkoop, zijn ook open vra-
gen opgenomen (Bijlage A van dit proefschrift).

Pilot study voor het testen vari de vragenlijst
Voorafgaand aan de definitieve verzending van de vragenlijsten is besloten een

pilot study te doen van 10 enquêtes. Daartoe zijn 10 verkopers benaderd met het
verzoek een oordeel te geven over de vraagstelling wat betreft invulbaarheid en
begrijpbaarheid. Op basis van deze proef heeft de vragenlijst enkele aanpassingen
ondergaan.

Bepaling van de populatie en selectie van de steekproef voor de enquête
De populatie die in aanmerking komt voor het onderzoek zijn alle voormalige

directeuren-eigenaren die hun bedrijf tussen 1980 en 2000 hebben verkocht en een
bedrijf hebben met een grootte van ~ 25 werknemers. De keuze voor bedrijven met
een grootte van minimaal 25 werknemers heeft als reden dat hier een zekere mate
van complexiteit in de organisatie verondersteld mag worden. De gevolgen van een
verkoop zal, naar verwachting, voor de organisatie van een groter bedrijf anders
zijn dan voor de organisatie van een éénmanszaak, waarbij slechts enkele mensen
werkzaam zijn. De doelgroep, voormalig directeur-eigenaar van een bedrijf ~ 25
man personeel wordt ook wel de targetpopulatie genoemd.
Onderzoek naar de bereikbaarheid van deze doelgroep heeft een aantal bronnen
opgeleverd:
a. informatie van fusie- en overnamebemiddelaars,
b. kwartaal publicaties over fusie- en overnames van de Sociaal Economische

Raad (SER),
c. Databestand 'Reach', fusie- en overnames en
d. overige bronnen (publicaties enz.).

Zowel de SER lijsten als het databestand van Reach zijn geselecteerd op basis
van de criteria 'familiebedrijven' en 'grootte'. In de databank van het Reach pro-
gramma zijn 21 70 fusie- en overname transacties geregistreerd die tussen 1993 en
1997 hebben plaats gevonden van zowel famíliebedrijven als niet-familiebedrijven.

Na de selectie van deze gegevens bleven er nog enkele onzekerheden bestaan:
a. de onzekerheid of de geselecteerde namen en adressen van de verkopers

familiebedrijven betrof.
b. de onzekerheid dat de bedrijven in de huidige vorm nog zouden bestaan
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en op dat adres bereikbaar waren.
c. de onzekerheid of de voormalige directeur-eigenaar nog bij het bedrijf

werkzaam is en daar op dat adres bereikbaar zou zijn.
Om die reden is besloten alle geselecteerde namen en adressen telefonisch te

benaderen om er zeker van te zijn dat alle enquêteformulieren naar een voormalige
eigenaar en verkoper van een familiebedrijf zouden gaan en naar het juiste (vaak
privé adres) verstuurd zouden worden. Een tweede voordeel van het telefonische
contact was dat verkopers medewerking gevraagd werden aan het onderzoek.

De telefonische selectie bleek een moeizaam proces. Voormalige eigenaren waren
vaak niet meer bij het bedrijf werkzaam en ook waren medewerkers niet altijd bereid
of in staat informatie over het adres van hun voormalige directeur te verschaffen.
Sommigen verkopers bleken verhuisd naar zonniger oorden en waren daardoor al
helemaal niet meer bereikbaar. Meerdere telefoontjes waren noodzakelijk om de ver-
koper te pakken te krijgen.

Uiteindelijk zijn 366 verkopers~familiebedrijven getraceerd en hebben een vragen-
lijst toegezonden gekregen. Deze populatie wordt de 'sample populatie' genoemd.

Tegelijk met het versturen van de vragenlijst is een begeleidende brief ineegezon-
den waarin het doel van het onderzoek werd beschreven en waarin medewerking
wordt gevraagd voor het invullen van de vragenlijst. Een retourenvelop met ant-
woordnummer geadresseerd aan de Universiteit van Tilburg werd met de vragenlijst
meegestuurd.

Om de respons te verhogen werden alle aangeschreven verkopers na een week
gebeld met de vraag of de vragenlijst was ontvangen en wanneer deze terug ver-
wacht kon worden. In mei 2001 kon uiteindelijk de enquête worden afgesloten. Toen
waren in totaal 107 vragenlijsten ingevuld retour ontvangen. Dit betekent een res-
ponsepercentage van 310~0. De redenen voor dit lagere percentage kan zijn door:
a. de veelheid van 92 vragen.
b. doordat de bedrijven de vragenlijsten niet doorstuurden naar de verkoper.

Het selecteren van adressen, de telefonische informatie, het versturen van de
vragenlijsten en de telefonische opvolging heeft meer dan een jaar tijd gekost.

Kwalitatief onderzoek bij de verkopers
Het was de opzet om ca. 15 verkopers te interviewen. Dit leek voldoende voor

het krijgen van inzicht in de achtergronden en belevingen van de verkoper bij de
verkoop van zijn bedrijf. Om deelnemers te selecteren is in de vragenlijst voor de
verkopers de vraag opgenomen of inen bereid is mee te doen aan een persoonlijk
interview, waarbij dieper wordt ingegaan op de aard van het familiebedrijf, de
reden voor de verkoop en van de situatie die zich na de verkoop voordeed.

Het aantal positieve reacties op de vraag voor deelname aan het interview was
groter dan verwacht. Daarnaast waren de interviews zo positief en leverden een
zodanige schat van informatie en kennis op, dat besloten werd het aantal interviews
uit te breiden. Uiteindelijk hebben 22 verkopers meegewerkt aan een interview.

Daarnaast heeft nog één interview plaatsgevonden met een ondernemer, die zijn
bedrijf niet aan derden heeft verkocht, maar naar de effectenbeurs heeft gebracht
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door herplaatsing van een deel van zijn aandelen. Dit interview gaf heel nadrukke-
lijk het verschil aan tussen de twee benaderingen: verkoop aan een derde of ver-
koop van aandelen aan de effectenbeurs.

Behalve dat was er nog een gelegenheid een ondernemer te interviewen die
nog in de oriëntatiefase verkeerde van een eventuele verkoop en daarover een
beslissing moest nemen. Beide interviews hebben het beeld van de verkoop ver-
breed en bijgedragen tot een dieper inzicht in verschillende processen.

Structuur en aanpak van het interview
De opzet van het interview is geweest de verkoper zoveel mogelijk aan het

woord te laten. Het zou zijn verhaal moeten worden, zijn uiting van gevoelens of
ideeën over de verkoop. Te veel onderbreking zou de openheid en de vrije loop van
het gesprek kunnen verstoren, waardoor kennis van de beleving verloren zou gaan.
Tijdens de inleiding is gewezen op de anonimiteit van het gesprek.

Wat betreft de opzet of structuur van het gesprek is vooraf aangegeven welke
ervaringen voor mij belangrijk zijn. De ervaringen binnen de familie, toen een van
de ouders eigenaar was van het bedrijf. Hoe de ondernemer begonnen is in het
bedrijf. Heeft hij het bedrijf zelf opgericht of was het een opvolging van de familie?
Over de groei van het bedrijf, iets over de geschiedenis en belangrijke momenten
daaruit. Wat waren de redenen voor zijn succes? Hoe was zijn relatie met het per-
soneel en wanneer ontstonden de ideeën om het bedrijf te verkopen. Wat waren
daarbij de motieven om het bedrijf aan derden te verkopen en niet aan de kinde-
ren? Hoe is dit met de familie besproken? Hoe is vervolgens het verkoopproces ver-
lopen, welke adviseurs zijn daarbij aangetrokken en wat is de ervaring met hen?
Hoe was het moment van ondertekening van het contract en welke emoties zijn
daarbij ervaren? Wat gebeurde er in de fase na de verkoop en welke veranderingen
vonden er plaats? Ten slotte is de vraag gesteld welke adviezen de verkoper kan
geven aan toekomstige verkopers, uitgaande van zijn eigen ervaring.

Voor de structuur van het interview is vooraf een lijst gemaakt met een aantal
vragen. Deze lijst is in bijlage D bijgevoegd. Tijdens het gesprek is bijgehouden of
al deze aspecten aan bod kwamen en indien nodig werd alsnog getracht deze
binnen het gesprek in te passen. Alle interviews zijn opgenomen met een tape-
recorder, waarvoor de gèinterviewde toestemming is gevraagd.

Voorafgaand aan de serie interviews heeft een try-out plaatsgevonden. Hierbij was
mijn promotor bij aanwezig. Naar aanleiding van deze try-out hebben promotor en
de geïnterviewde aanbevelingen gedaan die in de volgende interviews zijn verwerkt.

[~erwerking van de gegevens uit de interviews
De interviews zijn verwerkt en geanalyseerd op basis van een aantal variabelen.

Hiervoor is een matrix methode gebruikt zoals deze wordt beschreven door Yin (1994).
Naast de data uit de interviews zijn er ter vergelijk een aantal data uit de enquête

toegevoegd. De volgende variabelen zijn uit de enquête verwerkt:
~ leeftijd geïnterviewde
~ oprichtingsjaar
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~ bedrijfstak
~ jaar van verkoop
~ aantal werknemers
~ omzetcategorie
~ winst voorafgaand aan de verkoop
~ winstontwikkeling na de verkoop
~ belangrijk motief voor de verkoop
Vervolgens zijn daar de variabelen vanuit het interview toegevoegd:
~ naam geïnterviewde
~ oprichting door de familie of door de ondernemer
~ oriëntatie van de ondernemer
~ eigenschappen en vaardigheden
~ relatie met het personeel
~ elatie met de familie
~ persoonlijke succesfactoren
~ geschiedenis van het bedrijf
~ motieven voor de verkoop in het interview
~ bewustwordingsfase
~ welke adviseurs
~ relatie met de adviseurs
~ verloop van de onderhandelingen over de verkoop
~ moment van ondertekening
~ periode na de verkoop
~ adviezen voor de verkoop
~ invulling nadien
~ opmerkingen
~ synergie

3.3 Aanvullende informatie

Zoals eerder geschreven heeft ter ondersteuning van het onderzoek bij de verko-
pers van familiebedrijven een aanvullend onderzoek plaatsgevonden, zowel bij de
kopers van familiebedrijven als bij het personeel. Beide onderzoeken werden uitge-
voerd door middel een enquête. Daarnaast hebben nog enkele interviews met
kopers plaatsgevonden om een beeld te krijgen van hun aanpak bij een overname.

Smnenstellen van de vragenlijst voor de kopers van een familiebedrijf
De vragen die gebruikt zijn bij het samenstellen van de vragenlijst voor de koper

zijn vrijwel identiek met de vragen voor de verkoper. Was bijvoorbeeld bij de verkoper
een vraag over zijn motieven voor de verkoop dan werd de koper gevraagd of hij
bekend was met de motieven van de verkoper en indien zo welke motieven deze
dan zijn. De antwoordmogelijkheden bij de koper hebben een identieke schaal als
die bij de verkoper is gebruikt.

Naast vragen over demografische gegevens van het bedrijf lag het accent op
vragen die te maken hebben met de plannen en de ervaringen van de koper met
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het overgenomen bedrijf. Daarnaast zijn er vragen over de rol van de adviseur, over
afspraken met de verkoper en zijn toekomstige positie, over de financiële kanten
van de overname en over de gevolgen na de overname vanuit een organisatorisch,
economisch en psychologisch perspectief. Omdat al ervaring was opgedaan met
het testen van de vragenlijst bij de verkopers, werd het niet meer noodzakelijk
geacht voor de kopers eenzelfde pilot study uit te voeren. Een kopie van de vragen-
lijst is in bijlage B opgenomen.

Bc:paling van de populatie en selectie van de steekproef van kopers
De populatie van kopers die in aanmerking is gekomen voor het toezenden van de

vragenlijst zijn bedrijven die in het verleden een familiebedrijf hebben overgenomen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om het onderzoek van de verkoper te koppe-

len aan het onderzoek van de koper en deze met elkaar te vergelijken. Echter bij het
verzamelen van de adressen bleek er te veel overlap te zijn, er zijn de afgelopen 10
à 15 jaar enkele bedrijven zeer actief geweest die meerdere familiebedrijven hebben
overgenomen. Daarnaast bleek het praktisch onuitvoerbaar om de persoon, die ver-
antwoordelijk is geweest voor een bepaalde overname en daarmee ervaring had, de
vragenlijst te laten invullen. Ook was vaak sprake van een buitenlandse koper, die
niet of moeilijk traceerbaar was, en waarvoor ook geen vragenlijst in een andere
taal voorhanden was. Om deze redenen is van de oorspronkelijk opzet afgeweken
en is aan een koper, die bijvoorbeeld zes overnames heeft gerealiseerd, slechts één
vragenlijst toegezonden. Ook is de populatie kopers beperkt gebleven tot kopers
met een Nederlandse vestiging.

De selectie van de adressen en het versturen van de vragenlijsten, met telefonische
informatie vooraf, vond op dezelfde wijze plaats als bij de enquête van de verkopers.

Er zijn 113 kopers geselecteerd die in aanmerking kwamen voor toezending van
een vragenlijst. Na telefonisch contact is aan 98 van hen een vragenlijst verzonden.
Uiteindelijk hebben 25 kopers hun vragenlijst ingevuld geretourneerd. Een voorbeeld
van de vragenlijst is in bijlage B toegevoegd.

Kwalitatief onderzoek bij kopers van familiebedrijven
Naast de schriftelijke enquête hebben 6 interviews plaatsgevonden met kopers

van familiebedrijven. Bedoeling was inzicht te krijgen in hun ervaringen met de
overname van een familiebedrijf. Drie géinterviewden zijn de laatste jaren zeer actief
geweest bij het overnemen van familiebedrijven. Twee van hen waren een beurs-
genoteerde onderneming. Één was zelf een familiebedrijf.

De doelstelling van de interviews was om de andere kant van het overname-
verhaal te horen. Hoe kijken kopers tegen verkopers aan. Hoe gaan ze met hen om
en welke problemen komen ze hierbij tegen. Wat zijn hun motieven om een bedrijf
te kopen en welke verwachtingen hebben ze van de aankoop. Hoe is hun aanpak, is
daarvoor een plan en welke mate van integratie passen ze toe bij het overgenomen
bedrijf. Wat zijn uiteindelijk de ervaringen van de fase na de verkoop.

Net zoals bij de interviews met de verkopers is het de bedoeling geweest zoveel
mogelijk de kopers zelf aan het woord te laten.
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Omdat naar verwachting de hoeveelheid informatie die verzameld zou worden
beduidend minder is dan bij de verkopers, is besloten geen gebruik te maken van een
taperecorder.

Bij het verzamelen van de gegevens is dezelfde methode toegepast als bij de
verkopers:
~ naam géinterviewde
~ naam bedrijf
~ oprichtingsdatum bedrijf
~ bedrijfstak
~ omzet
~ aantal werknemers
~ winst
~ strategie of motieven om te kopen (volgens de schriftelijke enquête)
~ strategie en motieven om te kopen (tijdens het interview)
~ was het bedrijf zelf opgericht of was het al een familiebedrijf
~ welke overnames zijn gerealiseerd
~ met welke adviseurs werkt men
~ ervaringen met adviseurs
~ omgang met de werknemers over de informatie
~ ervaringen met het overnameproces
~ acties direct nadat de overname rond is
~ ervaringen met overnames
~ adviezen bij overnames
~ opmerkingen

Sarnenstellen van de vragenlijst voor de werknemers van het overgenornen
farniliebedrijf.

In de vragenlijst voor de werknemers komen de volgende onderwerpen voor: per-
soonlijke gegevens van de werknemer, ervaringen met de berichtgeving van de over-
name, psychologisch gegevens met betrekking tot de beleving en een aantal open
vragen over de veranderingen in de organisatie. De vragen over de persoonlijke
gegevens gaan over het aantal dienstjaren, de leeftijd en de functie. De vragen over
de berichtgeving gaan over wie de informatie over de verkoop heeft bekend ge-
maakt, wat de werknemer daarvan vond. Of de werknemer een idee heeft waarom
het bedrijf verkocht is (open vraag) en wat men verwacht van de werkgelegenheid.

Vervolgens hebben de resterende vragen te maken met de beleving van de nieu-
we situatie zoals tevredenheid, inzet en betrokkenheid, werksfeer, werkdruk, loya-
liteit en afstand tot de bazen of managers. Ook een vraag over de motivatie om bij
het bedrijf te werken voorafgaand aan de verkoop. Afsluitend waren twee open vra-
gen over de beleving van positieve en van negatieve veranderingen die hebben
plaats gevonden. Een kopie van de vragenlijst is te vinden in bijlage C.
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Bepaling van de populatie en selectie van de steekproef van werknemers
De populatie van werknemers is bepaald op basis van het gegeven dat ze a) na

de overname werkzaam zijn of zijn geweest bij het bedrijf en b) werkzaam waren bij
het bedrijf voorafgaand aan de overname. Werknemers zouden dus kennis moeten
hebben van de oude situatie vóór de verkoop, van de overgang naar de nieuwe
situatie en van de gevolgen na de overdracht.

De keuze van de populatie is tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag
in de enquête bij de verkopers of inen bezwaar had voor een enquête bij een aantal
personeelsleden. Het bleek dat 56 verkopers daar geen bezwaar tegen had. 38 had-
den dit wel en 13 van hen heeft niets ingevuld. Indien de verkopers geen bezwaar
hadden, zijn ze hiervoor telefonisch benaderd.

Echter in de praktijk bleek de enquête lastig te organiseren. Een groot aantal ver-
kopers, die geantwoord had 'geen bezwaar' te hebben bleek geen zeggenschap
meer te hebben in het bedrijf. Daardoor moest contact worden opgenomen met
het bedrijf, wat bij de nieuwe leiding vaak op bezwaren stuitte.

Een andere barrière was het gegeven dat bij een aantal bedrijven veel werkne-
mers vertrokken zijn waardoor ze niet of zeer moeilijk te bereiken waren. Afgezien
van de praktische uitvoerbaarheid die dit probleem opleverde kan de vraag gesteld
worden of de steekproef nog wel voldoende a-selekt is geweest. Men zou veronder-
stellen dat juist de meest ontevreden werknemers als eerste vertrekken en degenen
die door hun positie en leeftijd een betere kans op de arbeidsmarkt hebben.

Een aantal vragenlijsten zijn mondeling afgenomen, doch het merendeel is aan
de betreffende werknemers toegezonden. Bij de bedrijven die medewerking ver-
leenden aan het onderzoek is een willekeurige selectie gemaakt van de werknemers
die mee wilden doen. Er waren verschillende soorten van werknemers: staffunctio-
narissen, management en mensen van de werkvloer. Uiteindelijk zijn 69 enquête
formulieren terugontvangen van werknemers van ca.15 bedrijven.

4.0 Periode van het onderzoek

Op 28 mei 1998 is door mij een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een
promotieonderzoek ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van
Tilburg.

Vanaf juni 1998 tot en met januari 2000 heb ik mij bezig gehouden met het
leggen van contacten, verzamelen van informatie, bestuderen van literatuur en het
samenstellen van de vragenlijsten.

Van januari 2000 tot en met juni 2001 is besteed aan het verzamelen en selecteren
van adressen, het versturen van de vragenlijsten en het afnemen van de interviews.

Het schrijven van het eerste theoretische deel van het proefschrift heeft plaats-
gevonden gedurende het voorjaar van 2000 tot november 2000.

In mei 2001 kon begonnen worden met het invoeren van de gegevens, de ver-
werking daarvan en de analyses. Deze zijn eind september 2001 afgerond. Daarna
kon begonnen worden met het schrijven van het tweede deel van het proefschrift:
het onderzoeksgedeelte. Dit gedeelte is in december 2002 afgerond.
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1. Via de redactie van het tweemaandelijkse magazine 'De Directeur-grootaandeelhouder' kwam ik in
contact met het 'Centrum van het Familiebedrijf', dat gehuisvest is op de campus van de Universiteit van
Tilburg. Het Centrum van het Familiebedrijf is een stichting met als bestuurders en sponsors Accountants-
kantoor BDO, ING Bank en de Universiteit van Tilburg. Haar doelstelling is het verzamelen van kennis en
uitvoeren of begeleiden van onderzoek naar alles wat met het familiebedrijf te maken heeft. Het Centrum
was enthousiast met het initiatief voor het onderzoek en zegde alle steun toe bij de uitvoering.
Via het Centrum kwam ik in contact met een aantal internationale verenigingen zoals het Family Business
Network (FBN), het Family Firm Institute (FFI) en de Internationale Family Enterprise Research Academy
(IFERA).

Het FBN is een internationale vereniging van familiebedrijven. Zij organiseert activiteiten en voorziet
scholing- en netwerk mogelijkheden voor haar leden in meer dan 56 landen. Naast leden van familie-
bedrijven kunnen ook wetenschappers en adviseurs lid worden van het FBN.

Een groot aantal landen hebben een afdeling (chapter) van het FBN. Jaarlijks wordt een internationaal
congres georganiseerd. Het congres afgelopen jaar, 2002, in Helsinki trok meer dan 500 deelnemers uit
33 landen. Het congres bestaat uit twee programma's : een Research Forum, waar zoals afgelopen jaar
door meer dan 50 wetenschappers een presentatie is gegeven en een deel dat bedoeld is voor leden van
familiebedrijven. Het hoofdkwartier van de FBN is gevestigd op de campus van de IMD Business School
te Lausanne, Zwitserland. Men beschikt er over een bibliotheek met uitgebreide literatuur over familiebe-
drijven. Naast mijn bezoek aan deze bibliotheek heb ik kennis en informatie uitgewisseld met twee
promovendi, die een promotieonderzoek via het IMD doen over familiebedrijven. Beiden hadden de ver-
koop van het familiebedrijf als uitgangspunt. Één onderzoek was gericht op het verkoopproces en de
ander op het aspect ondernemerschap dat na de verkoop van het bedrijf voortduurt.

Naast FBN bestaat er in USA een vereniging die zich hoofdzakelijk richt op de adviseur van familie-
bedrijven: het Family Firm Institute (FFI). Doelstelling van deze vereniging is het vergroten van de kennis
van adviseurs op het gebied van familiebedrijven. Ook deze vereniging houdt een jaarlijks congres. Het
FFI heeft tijdens deze congressen een bookshop die direct of indirect een relatie heeft met het familie-
bedrijf. Vier keer per jaar wordt een wetenschappelijk magazine uitgeqeven: The Family Business Review.

Een derde vereniging, die in 2000 is opgericht, is IFERA (International Family Enterprise Research
Academy). De vereniging heeft als doelstelling de kwaliteit van onderzoek op het gebied van familiebe-
drijven te bevorderen. Zij doet dit middels contacten tussen de leden, door intellectuele en financiële
bronnen voor onderzoek te stimuleren, door het uitwisselen van kennis en door het promoten van
wetenschappelijke, ethische en nauwgezette onderzoeksmethoden. Ook het IFERA organiseert een jaar-
lijkse bijeenkomst, waar ruimte is voor de bespreking van eigen onderzoek. Gedurende twee achtereen-
volgende jaren is mijn eigen onderzoek gepresenteerd en besproken.
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H o o f d s t u k 7

Dernografische en biografische gegevens van de verkoper

Achtergronden en kenmerken van het bedrijf of van de directeur-eigenaar hebben
invloed op verschillende aspecten bij de verkoop. Vandaar dat ze in dit onderzoek
zijn opgenomen. In de eerste paragraaf worden de demografische gegevens van
het verkochte bedrijf beschreven. In de tweede paragraaf komen de gegevens over
de voormalige directeur-eigenaar aan de orde. In paragraaf drie wordt de mate van
psychologisch eigenaarschap beschreven van de voormalige directeuren-eigenaren
en de samenhang met andere variabelen van het onderzoek. In paragraaf 4 wordt
een beschrijving gegeven van de drie typen van ondernemers zoals deze uit de
interviews naar voren kwamen.

1.0 Dernogra f'ische gegevens van het verkochte bedrijf

1.1 Categorie bedrijfstak

Het merendeel van de verkochte bedrijven komt uit de Industrie (23,So~o) of
Handel (23,So~o). Dan volgt de Bouw (180~0) en Overige dienstverlening (180~0).
ICT (90~0) sluit de rij samen met Transport (80~0). Als gevolg van afronding verschil-
len komen totalen niet altijd uit op l 000~0

Categorie bedrijfstak

industrie
bouw

handel
transport

ICT
overige

dienstverlening

Gr~fiek 7.1
Cntegorie bedrijrstuk.

1.2 Jaar van oprichting
Bij de respondenten waren 9 bedrijven (80~0) die opgericht zijn vóór 1900 en

daarmee meer dan 100 jaar oud zijn. Het merendeel van de verkochte bedrijven
(in aantal 47 - 440~0) is opgericht tussen 1940 en 1980. Gevolgd door 31 bedrijven
(290~0) die zijn gestart tussen 1900 en 1940.
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Categorie jaartal oprichting

Q

Missing tussen 1900 en 1940 na 1980

voor 1900 tussen 1940 en 1980

Grafiek 7.2 Categorie vai~ jaartal vari oprichting.

1.3 jaarvan verkoop
De onderstaande tabel en grafiek geven aan in welk jaar de respondenten

hun bedrijf hebben verkocht. Het merendeel van de verkopen (750~0) vond
plaats gedurende de jaren 1995 tot en met 2000.

Frequency Valid Percent Cumulative Percent
tot 1980 3 2,9 2,9
tussen 1980 en 1985 0 0 0
tussen 1985 en 1990 8 7,8 10,7
1991 1 1,0 11,7
1992 3 2,9 14,6
1993 1 1,0 15,5
1994 3 2,9 18,4
1995 7 6, 8 25, 2
1996 13 12,6 37,9
1997 19 18,4 56,3
1998 17 16,5 72,8
1999 21 20,4 93,2
2000 7 6,8 100,0
Totaal 103 100,0
Missing Totaal 4

Totaal 107

Tabel 7.3
~aar van
verkoop.
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Jaarvan verkoop

c
a~
U

~
d

C

~0~19~ ~~19,~ Z991
O ,g~.79

~S
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1.4 Omzet

De omzet van de verkochte bedrijven is in een aantal categorieklassen verdeeld.
In de categorieën 10-25 miljoen gulden (ca. 4,5 - 11,3 miljoen ~) en in de categorie
25-50 miljoen gulden (11,3 - 22,7 miljoen ~) was 300~o van de verkochte bedrijven
vertegenwoordigd. 210~o Van de bedrijven was vertegenwoordigd in de categorie tot
10 miljoen gulden (4,5 miljoen ~). En 140~o in de categorie van 50-100 miljoen gul-
den (22,6 - 45,4 miljoen ~). 6 Verkochte bedrijven (So~o) vielen in de categorie
~ 100 mifoen gulden (45,4 miljoen ~).

Omzet bedrijf in milj. guldens

30

20

10
~~
~~n
~ 0

~10 10-2 5 25-50 50-100

19 19

~ 100

Grafiek 7.5
Omzet categorie
verkochte bedrijven.
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1.5 Het deel van de ornzet dat in eigen land wordt gerealiseerd?
Doelstelling van de vraag is te weten in hoeverre de verkochte bedrijven inter-

nationaal zijn georiënteerd. Door export of door buitenlandse vestigingen. De ver-
kochte bedrijven bleken gemiddeld 840~o van de omzet in eigen land te realiseren.

1.6 De gemiddelde ontwikkeling van de ofnzet in de 3 jaar voorafgaand aan
de verkoop

Het blijkt dat de meeste bedrijven het goed gedaan hebben in de jaren vooraf-
gaand aan de verkoop. 560~o van hen meldt een omzetgroei van 5-250~o en bij 80~0
was deze stijging maar liefst ~ 250~0. Bij 250~o van de bedrijven was de groei vrijwel
constant gebleven, dat wil zeggen ~ 50~0. Slechts bij 1 bedrijf was sprake van een
daling van de omzet.

Gemiddelde omzetontwikkeling 3 jr. voor verkoop

60

50 ~

geen antwoord constant gebleven sterk gestegen
gedaald (gemid. 5-35) gestegen (gemid. 5-25)

Grn~iek 7.6 Gernid~lel~~e ontzetgroei i~r de drif~ j~iUr voor dc verkuop.

1.7 Netto winst
Op het moment van de verkoop bleek het merendeel van de verkochte bedrijven

een behoorlijke winst te realiseren. Meer dan SSo~o haalde een netto winst (als
percentage van de omzet) van meer dan So~o. Van de respondenten meldde 280~0
een netto winst tussen de 5-l 00~0, 1 70~o had een netto winst tussen de 10-150~o en
zelfs l00~o realiseerde meer dan 150~0. 220~o Zat tussen de 3-So~o, 22oIo maakte min-
der dan 30~o netto winst.
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Netto winst in o~o omzet ten tijde van verkoop

geen antwoord ~ 3o~o 3-5070 5-100~0 10 15070

Graftek 7.7 Netto wirest ten tijde vmi de verkoop in ~k, van de ornzet.

~ 150~0

1.8 Gemiddelde ontwikkeling van de winst in de 3 jaar voorafgaand aan
de verkoop

In vergelijking met de stijging van de omzet (bij 560~o van de bedrijven) was
de stijging van de winst bij minder bedrijven het geval: 450~o van hen meldt een
stijging van 5-250~0. Bij 390~o was sprake van een gelijk gebleven winst (~ So~o).
Bij 90~o was sprake van een sterke winststijging van meer dan 250~0. Bij 60~o van de
bedrijven was de winst gedaald tussen de 5-250~0. Bij 1 bedrijf was de winst heel
sterk gedaald, met meer dan 250~0.

50
Gemid. winstontwikkeling 3 jr. voor verkoop

40 ~

30

20 -.

~ 10 ~a~
U

~
Q

~ 0
sterk gedaald constant gebleven sterk gestegen (~25)

gedaald (gemid. 5-25) gestegen (gemid. 5-25)

Grafiek 7.8 Gemiddelde wirutontwikkeling in de drie janr voorafqaarcd ann de verkoop.
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1.9 Aantal werknerners

Bij 320~o van de bedrijven bedroeg het personeelsbestand ~ 100 werknemers.
Bij 260~o was dit tussen de 50-100 werknemers. 200~o van de bedrijven had tussen
de 30-50 werknemers in dienst en 220~o had minder dan 30 werknemers.

40

30

20

., 10
ca~
U

N
Q

~ 0
tot 30 werknemers tussen 50 en 100 werkn.

tussen 30 en 50 werkn. meer dan 100 werkn.

Grafiek 7.9 Categorie anntal werknemers.

1.10 Aantal lagen in de organisatie
Het aantal lagen in het bedrijf zegt iets over de complexiteit van de organisatie.

Bij meer lagen is er een grotere hiërarchie en is de organisatie complexer. Wat zich
uit in meer regels en procedures (Daft, 1992). Bij 490~o van de bedrijven was sprake
van 3 lagen. Bij 260~o was sprake van 4 lagen en bij 230~o waren slechts 2 lagen.

Organisatielagen bedrijf

2 lagen 3 lagen 4 lagen ~ 4 lagen

GrnJiek 7.10 ~1n~ital or~arrisatie ingen in het verkochte bedrijf.
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1.11 Balartstotaal
Het balanstotaal geeft aan hoe kapitaalintensief het bedrijf is. Het zegt iets over

het géinvesteerde vermogen van het bedrijf. Van eigen vermogen plus vreemd
vermogen. Het onderzoek wijst uit dat het merendeel van de verkochte bedrijven
(510~0) een balanstotaal heeft van minder dan 10 miljoen gulden (4,5 miljoen ~).
270~o van de bedrijven heeft een balanstotaal tussen de 10-25 miljoen gulden
(4,5 - 11,3 miljoen t;). 16 0~o Heeft een totaal tussen de 25-50 miljoen gulden
(11,3 - 22,6 miljoen ~). 20~o Heeft een totaal tussen de 50-100 miljoen gulden
(22,6 - 45,4 miljoen ~). En 40~o van de verkochte bedrijven heeft zelfs een balans-
totaal van meer dan 100 miljoen gulden (45,4 miljoen ~).

50 -

40 -I

30 -

20 -

a~
a
E 0

Grafiek 7.11 Balanstotaal in niiljoenen gufdens hij de verkochte bedrijven.

1.12 Het percentage eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal
Als vervolg op het vorige gegeven laat onderstaande grafiek zien wat het eigen

vermogen is als percentage van het balanstotaal. Dit percentage geeft een idee over
de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.

Bij 440~o van de bedrijven ligt dit percentage van het eigen vermogen ten
opzichte van het balanstotaal tussen de 20-400~0. Bij 220~o van de bedrijven is deze
verhouding tussen de 40-600~0. 190~o Van de bedrijven heeft een eigen vermogen
wat lager ligt dan 200~0. Bij 40~o is het eigen vermogen tussen de 60-800~o en bij
maar liefst 110~o is het eigen vermogen ~800~o van het balanstotaal.

Balanstotaal
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o~o eigen vermogen balanstotaal ten tijde van verkoop

geen antwoord ~20 20-400~0 40-ó0oro 60-800~0

Grafiek 7.12 Perce~rt~iqe eiQen vemrn,Eeii Lo.v. Iret balnnstotaal.

~80oro

2.0 Demografische gegevens van de verkoper en zijn farnilie

2.1 Leeftijd van de directeurgrootaandeelhouderop het rnoment van verkoop
De gemiddelde leeftijd van de directeur-eigenaar was 52 jaar op het moment van

de verkoop. De jongste was 34 jaar en de oudste was 70 jaar. Onderstaand een tabel
en grafiek waarbij de leeftijd is ingedeeld in vier verschillende leeftijdscategorieën.

40
35
30
25
20

~ 15a~
~ 10.J
m 5m

0

Titbel en Gra~iek 7.13 Leeftijdsc~~te,~orie ti~un dc verkoper.

n
tot 45 jaar 19
45 tot 53 jaar 36
53 tot 60 jaar 35
60 jaar en ouder 17

Uit de getallen blijkt dat de meeste eigenaren hun bedrijf niet verkopen op een
pensioengerechtigde leeftijd maar vaker ver daarvoor. Zowel de categorie 45-53
jaar alsook 53-60 jaar scoren met een aantal van 36 en 35 twee maal zo hoog als
de categorie van 60 jaar en ouder (aantallen: 1 7).

leeftijd van de verkoper
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2.2 De generatie van het farniliebedrij f op het rnoment van verkoop

Op het moment van verkoop was bij 460~o van de bedrijven sprake van de 1 e
generatie familiebedrijf. Bij 27,So~o was de 2e generatie aan de leiding. Bij 1 70~o de
3e generatie en bij 9,So~o van de bedrijven zwaaide de 4e generatie de scepter.

Generatie leiding

60

50 J

40 -

30 -

20 J

~ 10 ~
~
~~a
S 0

missing 2e generatie ~4e generatie
1e generatie 3e generatie

(;rarïek 7. ]4
De Senerntie van het
fiirniliebedrij~ op het
mornent van verkoop.

2.3 Aantal familieleden die mede-eigenaar waren van het verkochte bedrijf
In onderstaande tabel kunnen we zien dat bij 310~o van de verkochte bedrijven

sprake was van één enkele aandeelhouder. Bij 310~o van de bedrijven was een fami-
lielid mede-eigenaar en bij 170~o van de bedrijven waren twee familieleden mede-
eigenaar. Bij één bedrijf waren 11 familieleden aandeelhouder.

Tnbel eii ~rnfiek 7. ]5 Het anntal fmnilieleden dat (mecle)ei~enaar is van het verkochte bedrijf

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0 33 30,8 30,8 30,8

1 41 38,3 38,3 69,2

2 18 16,8 16,8 86,0

3 7 6,5 6,5 92,5
4 3 2,8 2,8 95,3
5 4 3, 7 3, 7 99,1

11 1 ,9 ,9 100,0

Totaal 107 100,0 100,0

Totaal 107 100,0

137



50

40 ~

30 -

20 -I

~ 0

Aantal familieleden (mede)eigenaar

1 2 3 4 5 11

2.4 Hoe was de relatie tussen de familieleden die mede-eigenaar waren?
De meest voorkomende vorm bij een situatie waar meerdere familieleden eige-

naar zijn, is die van ooms en~of tantes. Dit was bij 520~o van de bedrijven het geval.
Gevolgd door de relatie man en vrouw: 420~0. Een relatie met neven en nichten
kwam voor bij 180~o van de bedrijven. En wonderlijk laag scoorde eigenaarschap tus-
sen ouders en kinderen: 2,60~0. En broers en zussen: 5,30~0. De percentages bij elkaar
opgeteld zijn hoger dan 1000~0, aangezien er meerdere combinaties voorkomen.
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2.5 Aantal farnilieleden die werkzaarn zijn in het bedrijf

Naast de directeur-eigenaar kunnen vaak ook familieleden in het bedrijf werk-
zaam zijn. Dat kan de partner zijn, kinderen, broers en zussen of anderen. Uit de
enquête blijkt deze situatie regelmatig voor te komen. Gemiddeld waren 1,4 familie-
leden in dienst van het bedrijf op het moment van de verkoop. Dit varieerde tussen
geen familieleden tot maar liefst zeven familieleden.

2.6 Opleiding van de directeurgrootaandeelhouder

In de enquête is een vraag gesteld over het opleidingsniveau van de directeur-
eigenaar. In de volgende tabel staan de verschillende opleidingsniveaus. Het HBO
niveau scoort het hoogst bij 300~o van de respondenten. De niveaus zoals Mavo~-
Mulo, Havo~Atheneum~ Gymnasium en MBO komen in vrijwel gelijke percentages
voor. (resp. 18, 16 en 180~0).

Titbel e~~ Grafiek 7.17 Hougste voltuui~fe~ opleic~ing Uire~cteur Gruutaan~ieelhoi~der (I)GA).

Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent

Geen antwoord 1 ,9 ,9 ,9

LBO (LTS, Huishoudschool) 6 5,6 5,6 6,5

Mavo~Mulo 19 17,8 17,8 24,3

Middelbaar Onderwijs
(Havo, Atheneum, Gymnasium) 17 15,9 15,9 40,2

MBO (Middelb. Beroeps Onderwijs) 19 1 7,8 17,8 57,9

HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) 32 29,9 29,9 87,9

WO (Wetenschappelijk Onderwijs) 13 12,1 12,1 100,0

Totaal 107 100,0 100,0

Hoogste voltooide opleiding DGA
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Bij de analyse is ook gekeken of er een verband bestaat tussen opleiding en varia-
belen zoals 'omzet', 'aantal werknemers' en 'netto winst'. Er blijkt geen significant
verband voor te komen met deze variabelen. Met andere woorden opleidingsniveau
heeft geen invloed op de grootte van het bedrijf, met de omzet of inet het resultaat.

Tnbel 7.18 Snmenhang hoogst vnltooide opleidinb DGA (a17) met enkele nndere varinbelen.

hoger opgeleid oIo n

totaal 43 106

omzet ten tijde van verkoop (a9) p-0.605

~ 10 32 22

10-25 44 32

25-50 42 31
~ 50 52 21

aantal werknemers ( a4) p-0.506

tot 30 werknemers 39 23

tussen 30 en 50 werknemers 30 20

tussen 50 en 100 werknemers 52 27

Meer dan 100 werknemers 44 34

netto winst (in o~o) ten tijde van verkoop p-0.829

(a12)

c 30~0 46 24

3-So~o 35 23

5-l 00~0 40 30

1100~0 46 28

totaal 43 106

3.0 Psychologisch eigenaarschap

In hoofdstuk 4 is psychologisch eigenaarschap besproken als een band tussen de
directeur-eigenaar en zijn bedrijf. Psychologisch eigenaarschap geeft de directeur
betekenis, overdrachtsmacht en een emotionele band met zijn organisatie.

Andersom heeft ook de organisatie macht. De directeur heeft de organisatie
nodig voor de realisatie van zijn doelen. Echter Pierce et al. (1992) heeft psycholo-
gisch eigenaarschap gedefinieerd waarbij hij uit is gegaan van een unilaterale relatie
tussen de psychologische eigenaar en zijn organisatie. Door mij is psychologisch
eigenaarschap in organisaties echter gedefinieerd als een multilaterale en interaf-
hankelijke relatie tussen de directeur (de psychologische eigenaar) en de organisatie
(de werknemers). Deze definitie moet echter geoperationaliseerd worden om ver-
banden te kunnen leggen met verschillende variabelen. In dit onderzoek heb ik
echter gemeend het instrument te gebruiken, dat ontworpen is door Pierce (1992).
Hiernaast de tabel met de scores.
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Tabel 7.19. Psyc{tologisc{t eigennnrscbnp (c25 t~rtt c29).

n oIo adj. o~o cum. oIo

0 items mee eens 1 0.9 0.9 0.9

1 items mee eens 2 1.9 1.9 2.8
2 items mee eens 23 21.5 21.7 24.5

3 items mee eens 22 20.6 20.8 45.3
4 items mee eens 7 6.5 6.6 51.9

5 items mee eens 51 47.7 48.1 100.0

totaal 106 99.1 100.0
geen antwoord 1 .9 107 100.0
Bij 54oIo van de bedrijven ( in aantal 58) is de score voor psychologisch eigenaarschap 4 of 5.

3.1 Betrouwbaarheidsanalysepsychologisch eigenaarschap
Op basis van deze scores is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Met een

Alpha van 0,6545 en een betrouwbaarheidsscore van 0,6038 blijkt dat de score bij
de respondenten op de grens zit van de kwalificatie 'psychologisch eigenaarschap'.

Er zijn een aantal opmerkingen over deze meting:
a) Het lijkt dat de verkopers meer psychologische afstand hebben met hun bedrijf

op het moment van de meting (zie opmerking over verband met betrokken-
heid).

b) Exact vergelijk is pas mogelijk indien een controlegroep wordt gebruikt, bijvoor-
beeld met directeuren-eigenaren die hun bedrijf nog niet verkocht hebben.

c) Zoals eerder gesteld in Hoofdstuk 4 over psychologisch eigenaarschap voldoet
de kwalificatie van Pierce niet aan de uitgangspunten voor psychologisch eige-
naarschap van organisaties.

d) Psychologisch eigenaarschap voor organisaties moet geoperationaliseerd
worden om te komen tot een betrouwbaar en valide concept.

Tabel 7.20 Uitvoer 'relietbility analysis' op schaal voor psychologisch eigenaarschap.

'~`~`~`~`~` Method 2(covariance matrix) will be used for this analysis ~`~"~"~

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases
1. C25 .7525 .4337 101.0
2. C26 .6436 .4813 101.0
3. C27 .9010 .3002 101.0
4. C28 .6436 .4813 101.0
5. C29 .8713 .3366 101.0
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Correlation Matrix

CZ5

C25 1.0000
CZ6 .6Z70
C27 .0403
C28 .531Z
CZ9 -.1519

of Cases - 101.0

CZ6 CZ7 CZ8 CZ9

1.0000
.0302 1.0000
.8705 .0994 1.0000

-.1008 .3675 .0226 1.0000

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

Scale 3.8119 1.7943 1.3395 5
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxlMin Variance

.76Z4 .6436 .9010 .Z574 1.4000 .0149
Item Variances Mean Minimum Maximum Range Max~Min Variance

.1710 .0901 .2317 .1416 2.5714 .0044
Inter-item
Correlations Mean Minimum Maximum Range Max~Min Variance

.Z336 -.1519 .8705 1.0ZZ4 -5.7Z95 .1125

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Squared Alpha

if Item if Item Total Multiple if Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

CZ5 3.0594 1.1564 .4821 .4047 .5646
CZ6 3.1683 .9Z14 .6939 .8033 .4315
CZ7 Z.9109 1.5820 .1618 .1491 .6888
C28 3.1683 .9014 .7Z34 .7714 .4115
CZ9 Z.9406 1.6764 .0052 .1906 .7435

Reliability Coefficients 5 items
Alpha - .6545 Standardized item alpha - .6038

3.2 Sa~nenhang psychologisch eigenaarscharen betrokkenheid bij het bedrijf
Er is gekeken of er een verband bestaat tussen psychologisch eigenaarschap en

een aantal andere variabelen. Gebleken is dat er een significant verband is met de
betrokkenheid van de verkoper en het bedrijf. Heeft de voormalige eigenaar nog
een dienstverband als directeur of adviseur dan is de mate van psychologisch eige-
naarschap hoger (630~o resp. 700~0). Is hij nog betrokken bij een speciaal project of
anderszins, dan is een sterke mate van psychologisch eigenaarschap aanwezig (570~0
resp. SOo~o). Psychologisch eigenaarschap neemt af indien de betrokkenheid bij het
bedrijf vermindert. In de functie van commissaris of wanneer de directeur niet meer
in het bedrijf werkzaam is de mate van psychologisch eigenaarschap 250~o resp.
290~0.

N
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3.3 Sarnenhang psychologísch eigenaarschap rnet andere variabelen
Er blijkt een verband te zijn tussen psychologisch eigenaarschap en de inschake-

ling van een gespecialiseerde bank voor het onderhandelingsproces. Overigens is
het aantal waarnemingen te gering om hier statistische waarde aan toe te kennen.

Verder zijn geen sterke verbanden waargenomen.

Tnb~l 7.2L Samen{~a~ig psycholo~isch eiyenaarschap (c25 t~rn c29) met enkele ai~~~ere vciriabelen.
sterk psychologisch eigenaarschap o~o n

totaal 54 106
omzet ten tijde van verkoop (a9) p-0.315
~ 10 55 22
10-25 68 31
25-50 50 32
~ 50 43 21
aantal werknemers (a4) p-0.360
tot 30 werknemers 65 23
tussen 30 en 50 werknemers 55 20
tussen 50 en 100 werknemers 63 27
meer dan 100 werknemers 44 34

leeftijd DGA (a18) p-0.803
tot 45 jaar 63 19
45 tot 53 jaar 53 36
53 tot 60 jaar 50 34
60 jaar en ouder 59 1 7
netto winst (in o~o) ten tijde van verkoop (a12) p-0.165
c 30~0 58 24
3-50~0 55 22

S-l 00~0 67 30
~l 00~0 38 29
ouderdom van het bedrijf (a2)
voor1900 75 8
tussen 1900 en 1940 48 33
tussen 1940 en 1980 53 45
1980 of later 60 20
generatie (a3) p-0.896
1 e generatie 58 48
2e generatie 52 29
3e generatie 50 18
~4e generatie 60 10
betrokkenheid familieleden als eigenaar (a6 en a7) p-0.411
jonge ondernemer 59 64
man-vrouw 64 14
ouders-kind 50 4
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broer-zus 39 18
neef-oom en overig 33 6
percentage eigen vermogen (a15) p-0.367
c20 0~0 60 20
20-40 0~0 45 47
40-60 0~0 64 22
~60 0~0 63 16
opleidingsniveau DGA (al 7) p-0.729
LBO en Mavo~Mulo 67 24

Middelbaar Ondenvijs (Havo, VWO) 53 17
MBO (Middelb. Beroeps Onderwijs) 53 19
HBO (Hoger Beroeps Ondenvijs) 50 32
WO (Wetenschappelijk Onderwijs) 46 13
motief verkoop (b20)
geen opvolging familie p-0.484 57 42
verandering levensstijl p-0.529 48 29
strategische keuze p-0.266 47 49
Bod voor verkoop p-0.577 57 37
vergroting persoonlijk vermogen p-0.952 54 26
gezondheidsproblemen p-0.117 75 12
familieproblemen p-0.580 40 5
zware last p-0.877 55 31
geen uitdaging meer p-0.148 67 22
verwachtingen omtrent status (c32)
het zelfstandig blijven p-0.892 55 67
behoud van vestigingsplaats p-0.398 58 60
Integratie met bedrijf koper p-0.564 59 34
een beursgang p-0.958 56 9
behoud van naam bedrijf p-0.111 64 42
behoud van werkgelegenheid p-0.554 53 88
kunnen blijven werken in bedrijf p-0.240 64 28
andere p-0.227 25 4
betrokkenheid bedrijf (c38) p-0.064 ~`
geen betrokkenheid 29 21
betrokken als directeur 63 48
betrokken als commissaris 25 4
betrokken als adviseur 70 20
betrokken in speciale functie~project 57 7
anderszins... 50 6
externe adviseurs (d42)
huisaccountant p-0.371 53 89
huis belastingadviseur p-0.305 49 45
huisadvocaat p-0.951 54 35
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fusie- en overnamespecialist p-0.883 56 45
gespec. bank p-0.055 Y 17 6
management consultant p-0.895 57 7
anders p-0.074 33 15
tevredenheid externe adviseurs (d43)
huis accountant p-0.949 52 61
huis belastingadviseur p-0.926 48 40
huis advocaat p-0.144 50 28
huis bankier p-0.930 57 7
gespec.advocaat p-0.558 48 25
fusie- en overnamespecialist p-0.024 47 34
gespec.bank p-0.374 0 3
management consultant --- 57 7
Anders p-0.347 36 11

aanvullende eisen (d49)
behoud van werkgelegenheid p-0.951 55 71
behoud van zelfstandigheid p-0.375 60 47
behoud van vestigingsplaats p-0.231 61 51
behoud van naam bedrijf p-0.103 63 49
wijze van bedrijfsvoering p-0.870 56 34
in stand houden liquiditeit p-0.493 47 17

totaal 54 106
'Deze verschillen zijn significant (90o~o betrouwbaarheid)

4.0 Kenrrterken van de voorrnalige directeur-eigenaar

Zijn verkopers van familiebedrijven andere mensen dan degenen die hun bedrijf
aan de familie overdragen? Zeer zeker niet. Zoals er ontzettend veel variatie zit in
mensen, zo is er ook evenveel variatie te vinden bij hen die hun bedrijf aan derden
verkopen of zij die het bedrijf overdragen aan de familie. Zoals Prof. Leif Melin op
het congres in Helsinki in 2002 stelde: familiebedrijven zijn niet homogeen en niet
generaliseerbaar.

Het zou kunnen zijn dat 'verkopers van een familiebedrijf' wat karakteristieken
betreft een andere populatie is als 'eigenaren van een familiebedrijf', want tijdens
de interviews kon een aantal kenmerken worden waargenomen die duidelijke over-
eenkomsten met elkaar vertoonden. Het blijft opgemerkt dat het aantal waarnemin-
gen (22) te gering is om voldoende betrouwbaar te zijn.

De voormalige eigenaren die hebben meegewerkt aan het onderzoek hadden over
het algemeen een succesvol bedrijf. Dit moge ook blijken uit de cijfers over winst-
gevendheid van de respondenten in de enquête (zie tabel 7.7 van dit hoofdstuk).

Er zijn interviews geweest met 22 voormalige eigenaren. Interviews die vaak
meer dan drie uur duurden. Het ging over de successen, de overwinningen maar
ook over de keerzijdes. De moeilijkheden of weerstanden die men in de loop van
jaren ondervonden heeft. Zoals eerder gezegd was ik verbaasd over de openheid en
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het gemak waarmee hun verhaal verteld werd. leder verhaal was uniek, maar zoals
geschreven, waren er ook overeenkomsten te vinden. Overeenkomsten wat betreft
het type ondernemer. Een type dat bepaalt op welke wijze hij zijn ondernemer-
schap vorm geeft.

Er zijn door mij drie types van ondernemers gedefinieerd: de verkoper, de tech-
neut en de organisator. Nu is het niet zo dat iedere ondernemer precies in het vakje
past dat bij het type hoort en het is mogelijk dat er na verloop van tijd een meng-
vorm is ontstaan van types, doordat men ook andere kwaliteiten heeft ontwikkeld.
Maar de ondernemers die mee hebben gedaan aan de interviews kunnen min of
meer volgens deze typeringen ingedeeld worden.

Naast een typering kunnen verkopers van familiebedrijven ook gekenmerkt wor-
den door het succes dat ze bereikt hebben. Succes dat ze, volgens eigen zeggen
bereikt hebben door productvernieuwing, door de mate van klantgerichtheid en
door een bepaalde vorm van leiderschap. Aan al deze aspecten wordt in de volgen-
de paragraaf aandacht besteed.

4.1 Typeri~igerz van de ondernemer

De verkoper
De ondernemer die aan dit profiel voldoet is de verkoper pur sang. Hij is commer-

cieel en klantgericht. De klant is voor hem koning en het bedrijf staat ten dienste
van de klant. Hij heeft een sterke band met zijn klanten, vaak ook binnen de privé
sfeer. De grens tussen privé en werk kan daardoor wel eens onduidelijk zijn. Hij is
het boegbeeld van de onderneming en je komt hem tegen op veel recepties of
andere sociale bijeenkomsten. Het doel is klanten vinden, waardoor hij vaak heel
opportunistisch van aard kan zijn. In een gesprek loert hij intussen over andermans
schouder om nog belangrijkere personen te vinden. Hij heeft daardoor een sterk
netwerk opgebouwd, kent iedereen en iedereen kent hen. Is actief in het vereni-
gingsleven en zit daardoor in talrijke bestuursorganen.

Vanwege zijn commerciële kwaliteiten heeft hij een uitgebreide klantenkring
opgebouwd die hij vaak zelf blijft bedienen omdat hij het moeilijk vindt te delege-
ren. Zijn organisatie wordt door de commercie aangestuurd. Leidinggevende kwali-
teiten is niet zijn sterkste kant, omdat hij alles vanuit de verkoop beoordeelt en min-
der interesse heeft voor andere disciplines in het bedrijf. Daardoor kunnen er wel
eens knelpunten in de organisaties ontstaan.

Duidelijkheid en het aangeven van zijn grenzen is niet het sterkste punt, omdat
hij gewend is te onderhandelen. Het beleid is meer reactief dan pro-actief. Het is de
brandenblussers die het probleem aangrijpt als het zich voordoet.

Zijn uitstekende klantgerichtheid maakt echter veel van de tekortkomingen op
organisatorisch gebied goed. Hij valt op door een optimistische en positieve hou-
ding en heeft een levenslustige en zorgeloze levensstijl.
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De techneut
De op techniek gerichte ondernemer verraadt zichzelf door zijn verschijning.

Aandacht voor kleding is niet zijn sterkste kant. Het interesseert hem niet wat hij
draagt, als het maar functioneel is. Techniek ziet hij als een uitdaging en daarin is
hij grensverleggend bezig. Er bestaat voor hem geen norm, hij creëert zijn eigen
normen. Het is de doener die waar maakt wat hij bedenkt. Hij beschikt daarbij over
een niet te stuiten volhardendheid en bijt zich vast in zijn ideeën. Hij is ook de den-
ker. Zijn creativiteit is enorm en de hersenen malen de hele dag. Een harde werker,
eerlijk, hard voor zijn omgeving en voor zichzelf. Precies in de uitvoering van het
werk. Als leider tolereert hij geen afwijkingen in het werk. Alles moet exact en per-
fect uitgevoerd worden. Daarin kent hij geen tolerantie. Door zijn creativiteit en
volhardendheid is hij in staat om totaal nieuwe producten of inethoden te beden-
ken en deze ook nog te realiseren. Daarbij wordt de draak gestoken met wat tot
dat moment gebruikelijk was.

In zijn leiderschap kan hij mensen sterk stimuleren en motíveren door zijn
manier van denken. Hij bruist van energie, die sterk afstraalt op de organisatie.

De organisator

De ondernemer die voldoet aan kenmerken van het type 'organisator' is sterk
gericht op de mensen in de organisatie. Hij is sterk in het motiveren, stimuleren en
medewerkers de ruimte geven. Functioneert meer als coach dan als baas. Ziet
fouten maken als een leerproces. De ondernemer met een dergelijke oriëntatie heeft
een organisatie opgebouwd waar een grote mate van zelfstandigheid bij de werk-
nemers aanwezig is. Hij staat meestal niet in de schijnwerpers maar net daarachter.
Hij is niet het gezicht naar buiten maar laat dat over aan anderen in de organisatie.
Hij laat zijn mensen het initiatief nemen bij de leiding van commerciële of techni-
sche zaken. Heeft daardoor ook geen direct contact met de klant. Personeelsleden
worden gezien als medewerkers, niet als ondergeschikten. Zijn doel is teamgeest te
creëren en met zijn allen het karwei klaren. Meestal is hij goed gestructureerd en is
altijd bezig om de organisatie te verbeteren. Hij is open en duidelijk naar de mede-
werkers, ze weten wat er van ze verlangd wordt.

4.2 Succes

Het is moeilijk om een definitie te geven wat succes is. Voor de een heeft succes
een andere betekenis dan voor de ander. Succes kan het gevoel zijn dat iemand krijgt
nadat hij bijvoorbeeld een bepaald doel heeft bereikt. Om succes te objectiveren
kan het gemeten worden in termen van vergelijkbaarheid met anderen. Bijvoorbeeld
door benchmarking, waarbij een bedrijf vergeleken wordt met soortgelijke bedrijven
uit de branche aan de hand van tevoren bepaalde criteria. Scoort een bedrijf in een
bepaalde branche op deze criteria beter dan zijn concurrenten dan kan dat bedrijf
als succesvol worden gekenmerkt. Simon (1996) hanteert als definitie dat 'succes
niet één specifieke factor is, maar de som van kleine overwinningen die samen bij-
dragen aan een verbetering van de prestatie'.

Veel moeilijker wordt het wanneer succes van personen vergeleken wordt.
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Welke criteria stelt men daarbij? Welke kwaliteiten beoordeelt men meer als succes-
vol dan andere? Over de definitie van succes gaf één van de géinterviewden een
aardige beschrijving:

"Succes de optelsom is van alles dat goed gegaan is, minus alles dat slecht gelopen is.
Het positieve verschil is succes ".

Persoonlijk succes blijft een subjectief begrip. Tegen het einde van je leven komt
de vraag op of je tevreden bent met wat je hebt gedaan en bereikt. Heb je die
tevredenheid dan ben je, subjectief gesproken, succesvol geweest.

Mijn onderzoek heeft zich gericht op bedrijven die verkocht zijn. Dat waren over
het algemeen succesvolle tot zeer succesvolle bedrijven. Aan de ondernemers is de
vraag gesteld wat de succesfactoren waren van hun ondernemersschap. Er kwamen
veel antwoorden. Die veelheid aan antwoorden zijn in drie categorieën in te delen:
Productvernieuwing, klantgerichtheid en leiderschap.

Productvernieuwing
Inventiviteit en creativiteit staat bij veel van de géinterviewden hoog in het

vaandel. Verder kijken en denken dan je neus lang is. Nieuwe wegen in slaan met
nieuwe formules of concepten. Praktische oplossingen bedenken bij voorkomende
problemen. Een aantal ondernemers had het succes te danken aan het ontwerpen
en bouwen van fantastische producten of machines die in hun branche wereld-
bekendheid kregen. Of zoals een ondernemer het zei:

"!k deed dingen die tegengesteld waren aan wat gebruikelijk was en wat de wet was
in de verschillende landen ".

En vooral blijven vernieuwen, niet op de lauweren van succes blijven rusten maar
doorgaan met verbetering en het zoeken naar andere oplossingen. Daarbij zijn drie
eigenschappen belangrijk: creativiteit, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.
Zonder die eigenschappen wordt geen vernieuwing bereikt. Je moet in staat zijn klan-
ten, maar ook werknemers en financiers mee te krijgen bij je denkbeelden of oplos-
singen.

Een belangrijke factor die bepaalt of inventiviteit en creativiteit succes zal krijgen
i kennis van de markt en een visie. Een product of een dienst moet rijp zijn voor de
markt. Het moet niet te vroeg maar zeker niet te laat op de markt verschijnen. Voor
een compleet nieuw product is vaak nog geen vraag aanwezig. De klanten (consu-
menten e.d.) moeten overtuigd worden dat wat jij als ondernemer brengt, (beter)
in staat is aan zijn behoefte te voldoen. Met andere woorden de behoefte moet
gekweekt worden.

Een voormalige eigenaar die naar een bepaald land wilde exporteren, nam uit
dat land werknemers aan. Zo was het bedrijf beter in staat die landscultuur eigen te
worden en die zaken te regelen waar zij als buitenstaander meer moeite mee zou-
den hebben.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid is een belangrijk aspect voor het bereiken van succes. Een aan-

tal geïnterviewden had de regel dat grote klanten altijd zelf door hen bezocht wer-
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den. Ze waren ook altijd voor hen bereikbaar. Binding met je klanten hebben is
weten wat er leeft, wat hun verlangens zijn. En daarop moet worden ingespeeld.
Omgang op een menselijke en persoonlijke manier was een andere voorwaarde voor
succes. Je hoeft niet de grond te kussen waarop klanten lopen maar je wel in hun
situatie kunnen inleven. Weten wat hun interesses zijn en weten waar de klant mee
bezig is.

De directeur-eigenaar moet het boegbeeld zijn voor de onderneming. Sommige
klanten vinden dat ze het recht hebben door de directeur behandeld te worden. In
sommige branches kom je bij grote klanten zelfs niet binnen als je niet de directeur
bent.

Een ander aspect van klantgerichtheid is de service naar je klanten. Hun proble-
men snel oplossen en doen wat beloofd wordt. Of zoals een voormalige eigenaar
het zei:

"Het beter doen dan een ander en meer doen en eerder dan de klant verwacht, was
een belangrijk oorzaak voor ons succes. Wanneer beloofd werd dat een offerte binnen drie
dagen bij de klant zou zijn, dan zorgden wij ervoor dat deze er binnen twee dagen was ".

Het leveren van een compleet pakket draagt ertoe bij dat de klant het makkelijker
krijgt en niet naar een ander adres hoeft. Het is wat momenteel in de detailhandel
'One-stop-shopping' wordt genoemd. Zoveel mogelijk werk, overlast of zorgen bij
de klant uit handen nemen.

Kwaliteit is een andere factor die bijdraagt aan klanttevredenheid. Met slechte pro-
ducten ben je snel uitgeteld. De klant verwacht kwaliteit en moet daarom kwaliteit
krijgen. Kwaliteit betekent ook service. Indien iets niet werkt, direct klaar staan om het
op te Iossen.Geen discussies maar handelen. Niet verdedigen maar accepteren!

Verbonden met kwaliteit is het leveren van een goede kwaliteit~prijs verhouding.
Een aantal geïnterviewden vond dit een belangrijke voorwaarde voor succes door-
dat een goede prijs~kwaliteit verhouding tevreden en loyale klanten creëert.

Leiderschap
Veel geïnterviewden verklaarden hun succes aan de manier van omgang met hun

werknemers. Een nauwe band, menselijk en hen betrekken bij beslissingen waren veel
voorkomende antwoorden. Het creëren van een sterke teamcultuur, waarin mensen
kunnen samenwerken en voor elkaar klaarstaan. Door deze houding waren mensen
gemotiveerd en ook bereid iets extra's te doen wanneer dit gevraagd werd.

Delegeren van verantwoordelijkheden, het geven van ruimte, van autonomie om
zelf het werk in te kunnen delen en het op de eigen manier te doen, zijn voor-
waarden voor een zelfstandige en efficiënte organisatie.

Het hebben van een hechte, persoonlijke band met de werknemers, één van hen
te zijn en daarbij een voorbeeldfunctie te vervullen, kwalificeert goed leiderschap.

Leiderschap dat begint bij de selectie van personeel, de basis voor de samenstel-
ling van een goed team mensen. Mensen die ook bij de leider moeten passen en
vrijwel dezelfde waarden en normen moeten hebben. De selectie van werknemers
begint niet bij de poort alleen. Het is een continu proces van beoordeling tijdens
het dienstverband. Een beoordeling over hoe men dingen doet, hoe men binnen
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de organisatie functioneert en hoe men zich de bedrijfscultuur eigen maakt.
lemand die in staat is een sterk team te bouwen heeft succes.

4.3 Andere eigerischappen

Succes is niet gebaseerd op een éénduidig concept. Succes is niet gebaseerd op
specifieke eigenschappen. Voordat ik de leiding van het familiebedrijf overnam, heb
ik tijdens een stage periode een groot aantal bedrijven bezocht binnen mijn vak-
gebied in de USA. Ik kwam er achter dat het bereiken van succes niet gebaseerd is
op manier van hoe je de dingen doet maar door het doen van die dingen die heel
dicht bij jezelf liggen. En zoals al eerder gesteld is persoonlijk succes subjectief.
Alleen jijzelf bepaalt dat succes. Doe datgene waar je goed in bent en dat past bij
jouw eigenschappen of karakter. De interviews met de voormalige eigenaren heb-
ben mijn ervaringen van destijds bevestigd.

Onderstaand een opsomming van de eigenschappen van de 23 voormalige
ondernemers, die een goede combinatie gevonden hebben tussen die eigenschap-
pen en hun werk en daarmee succesvol en tevreden waren:

1. bedachtzaam, georganiseerd, harde werker
2. teamleider, stimulerend, samenwerkend, georganiseerd, energiek, gedreven
3. charismatisch, stimulerend, motiverend, natuurlijk overwicht, rustig, stress-

bestendig, gedreven, harde werker, houdt van uitdagingen
4. harde werker, praktisch, georganiseerd.
5. techneut, creatief, praktisch, werk is zijn hobby, zoekt de uitdaging, academisch,

zendingsdrang, niet financieel.
6. harde werker, dienstverlenend, geeft zelf voorbeeld.
7. harde werker, gedreven, innovatief, goed georganiseerd.
8. commercieel, georganiseerd, stimulerend, ambitieus, besluitvaardig, uiterlijk

gericht.
9. commercieel, intelligent, harde werker, alles zelf doen, klantgericht.
10. inventief, creatief, stimulerend, enthousiast, marktgevoel, doorzetter, innemend.
11. commercieel, brutaal, onderhandelaar, controlerend.
12. techneut, inventief, over de grenzen gaan, creatief, denken in oplossingen in

plaats van methodes, niet financieel.
13. commercieel, betrouwbaar, zorgzaam.
14. koopman, betrouwbaar, sociaal vaardig, heel basaal, twee voeten op de grond.
15. betrouwbaar, harde werker, georganiseerd, kent zijn grenzen.
16. gedreven, stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen, koopman, onderhande-

laar, handig, snelle beslisser.
17. open, harde werker, inventief, let op details, kostenbewust.
18. analytisch, weloverwogen, stabiel, gedegen, academisch.
19. commercieel, dienstbaar, gedreven, zelfbewust, overtuigend.
20. organisator, gedreven, denker, visie, creatief.
21. avonturier, individualist, Bourgondiër, creatief, overtuigend, stimulerend,

dominant, charismatisch.
22. perfectionist, aimabel, coóperatief, gedreven.
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23. gedreven, direct, perfectionist, harde werker.
De opsomming is tot stand gekomen op basis van een subjectieve beoordeling

van de geïnterviewden. Het is een weergave van eigenschappen of kenmerken die
ik waarnam tijdens de gesprekken. Er zijn geen instrumenten gebruikt om deze
eigenschappen te meten en het is daarom geen objectieve of empirische vaststel-
ling.

Zoals eerder geduid is leiderschap en vooral succesvol leiderschap geen universe-
le verzameling van enkele karaktertrekken maar is een samenstelling van verschillen-
de. Twintig jaar geleden was een succesvolle leider doortastend, autoritair en zelf-
verzekerd. Het was iemand die nooit twijfelde en geen kritiek duldde van zijn
ondergeschikten. De leider van vandaag is kwetsbaar en open. Hij beschikt over de
combinatie van cognitieve, strategische, sociale en emotionele eigenschappen.
Hij moet stimuleren en motiveren en het beste in mensen naar boven halen. Hij is
de teamleider die visie heeft en mensen vertrouwen geeft. Of wat Manfred Kets de
Vries in een interview zei: "Goede leiders zorgen ervoor dat anderen zich bij hen
op hun gemak voelen: de teddybeerfactor noem ik dat" (Weusten, 2002).
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H o o f d s t u k 8

De beslissing voor de verkoop aan derden

Het besluit om een bedrijf aan derden te verkopen kan een langdurig proces zijn
waar jaren over heen gaan. Het is de afweging van een groot aantal factoren, die in
tijd dwars door elkaar heen kunnen lopen. De directeur-eigenaar moet bepalen wat
de waarde is van al die verschillende factoren en of ze opgeteld voldoende zijn voor
het besluit het familiebedrijf niet aan de kinderen maar aan derden te verkopen.
Pellegrin (2001) heeft onderzoek gedaan naar het verkoopproces dat ondernemers
doorlopen wanneer ze hun bedrijf aan derden verkopen. Hij onderscheidt vier ver-
schillende fasen:
a. De oriëntatiefase
b. De besluitvormingsfase
c. De uitvoeringsfase
d. De fase na de verkoop

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de oriëntatiefase en de fase waarin de beslis-
sing voor verkoop aan derden genomen wordt. In hoofdstuk 9 wordt de uitvoe-
ringsfase besproken. Terwijl in de hoofdstukken 10, 11, 12 en 1 3 de fase na de ver-
koop aan de orde komt. Tijdens de oriëntatiefase komen motieven voor de verkoop
aan de orde die de basis vormen voor de beslissing. De afweging van die motieven
is een heel intensief proces. Immers de directeur-eigenaar zal alle aspecten die met
de continuïteit van het bedrijf te maken hebben tegen elkaar moeten afwegen. Per-
soonlijke, familiale en zakelijke factoren lopen hierbij dwars door elkaar heen. Bij de
persoonlijke factoren speelt de mate van psychologisch eigenaarschap en vooral de
betekenis die het bedrijf heeft voor de directeur-eigenaar een belangrijke rol. Psycho-
logisch eigenaarschap en daarmee de persoonlijke rol van de directeur-eigenaar is
het uitgangspunt bij de waardering van alle andere factoren.

1.0 De Oriërttatie fase: de betekenis van het bedrijf vo~r de directeur-eigenaar

In Hoofdstuk 4 over Psychologisch eigenaarschap is gesteld dat betekenis één
van de drie kenmerken is van psychologisch eigenaarschap in een organisatie.
Betekenis verschaft de directeur-eigenaar identiteit waarbij het bedrijf een verleng-
stuk wordt van het Zelf. Zowel betekenis als identiteit kan alleen verkregen worden
in een sociale context. Het bedrijf vervult de rol bij de inschaling van de directeur-
eigenaar in de sociale gelaagdheid van zijn omgeving. Naarmate het bedrijf groeit
en meer uitstraling verkrijgt, stijgt ook het respect en aanzien van de directeur-eige-
naar binnen zijn leefgemeenschap. Daarbij zijn de uitstraling van het kantoor en de
auto waarin hij rijdt de symbolen van het succes van zijn bedrijf, dat uiteindelijk zijn
persoonlijke succes is. Een duidelijk voorbeeld van de betekenis in een leefgemeen-
schap is het verhaal dat enige tijd geleden alle kranten haalde. Het verhaal van
chocoladefabrikant Milton Hersey die begin vorige eeuw in een dorpje in de staat
Pennsylvania van Amerika zijn bedrijf startte. Wat eerst begon met een aantal hui-
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zen rondom de fabriek, groeide later uit tot een plaatsje dat de naam van de
oprichter kreeg: Hersey. Daarna werd ook de school naar de oprichter genoemd,
evenals het museum en het theater. Deze Hersey zorgde goed voor de gemeenschap;
er kwam een tram, een bibliotheek en zelfs een golfclub. Daarmee bleef de beteke-
nis en het gedachtengoed van Hersey als oprichter niet beperkt tot hemzelf, maar
strekte zich uit tot de hele gemeenschap waarin hij woonde. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat enige tijd geleden grote onrust ontstond toen bekend werd dat
de grootste aandeelhouder, nota bene de Milton Hersey School Trust, het plan
bekend maakte haar aandelenpakket te willen verkopen. Daarmee zou de gemeen-
schap haar zeggenschap en misschien de fabriek kwijt kunnen raken! Ondanks alle
rationele argumenten dat geen enkele koper het in zijn hoofd zou halen om goed
lopende productiefaciliteiten te sluiten, was de grootste angst van de gemeenschap
verlies van identiteit en verlies van waarden en normen die ooit door Milton Hersey
waren ingebracht. Het voorbeeld laat zien dat de nauwe band die het bedrijf en de
gemeenschap met elkaar hebben verder gaat dan een economische verbondenheid.
Beiden hebben betekenis voor elkaar. Verkoop ofwel verlies van zeggenschap blijkt
niet alleen het gevaar in te houden van verlies aan waarden en normen en identiteit
van het bedrijf maar daarmee ook van de identiteit, met haar waarden en normen,
van de gemeenschap. Niet verwonderlijk dat die gemeenschap in beweging komt
om haar gedachtegoed te verdedigen, toen de aanstaande verkoop concreet begon
te worden.

In de enquéte is een vraag gesteld over een aantal (emotionele) waarden die te
maken hebben met de betekenis die het familiebedrijf voor de directeur-eigenaar
heeft gehad. De belangrijkheid van deze waarden kon men aangeven op een schaal
van 1 tot 5(1-geen waarde, 5-grote waarde). De resultaten van deze vraag zijn
hieronder weergegeven waarbij de antwoorden zijn gerangschikt in volgorde van
de hoogte van de score.

Tabel en Grnfiek 8.1 Welke eniotion~~le wucirde hncl het be~irijC i~oor de voornuilige directeur-eigennar.
n minimum maximum mean std.

deviation
1. belangrijkste invulling mijn leven 101 1 5 4,01 1,02
2. verlengstuk van mijzelf 102 1 5 3,65 1,15
3. was als inkomstenbron belangrijk 100 1 5 3,41 1,26
4. bepaalde voor belangrijk deel

mijn positie in de gemeenschap 103 1 5 3,31 1,07

5. behoort bij familie 97 1 5 2,36 1,54

Uit de resultaten blijkt dat vier waarden die het hoogste scoren allen te maken
hebben met de betekenis van het bedrijf voor het individu. De tweede waarde: 'als
inkomstenbron belangrijk', wordt misschien niet direct als betekenis herkend, maar
is indirect de factor die het succes bevestigt en de levensstijl van de ondernemer
mogelijk maakt. Geld of inkomen is de uitdrukking van het succes. Wel opmerkelijk
is dat de waarde het bedrijf behoort bij de familie, aanmerkelijk lager scoort. Dit
verschil kan worden verklaard doordat de populatie van de respondenten allen
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directeur-eigenaren zijn, die hun bedrijf aan derden dus niet-familieleden hebben
verkocht. Voor hen was de relatie bedrijf-familie waarschijnlijk niet van belang. Een
andere verklaring is dat de waarde 'het bedrijf behoort bij de familie betekenis toe-
voegt aan de familie maar niet direct aan de directeur-eigenaar'. Deze laatste verkla-
ring ligt meer voor de hand en stemt ook overeen met de theorie van Rijsman
(1997) die zegt dat het streven van het Zelf altijd positief is ten opzichte van de
Ander. Betekenisgeving blijkt een belangrijke basis te zijn voor de identiteit en eigen-
waarde van het individu. Het succes van het bedrijf, waaraan de directeur-eigenaar
zijn betekenis ontleent, wordt daarmee een belangrijk gegeven bij de vraag hoe het
verder zal moeten gaan met het bedrijf na zijn afscheid.

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven dat de zorg hoe het verder moet
met het bedrijf en met het personeel zeer belangrijk was voor de directeur-eigenaar.
Behoud van werkgelegenheid en van de vestigingsplaats blijken belangrijke eisen te
zijn bij de onderhandelingen. De band die er bestaat met de werknemers en met de
gemeenschap waarin de directeur-eigenaar woont en waardoor hij zijn betekenis
verkrijgt, creëert voor hem de verplichting er alles aan te doen om te zorgen dat zijn
bedrijf na de verkoop op dezelfde manier kan doorgaan. Dat creëert bij de verkoop
een dilemma. Want wie baas is maakt wet! Indien na de verkoop de ontwikkelingen
anders lopen dan venvacht, dan kan alleen maar lijdzaam worden toegezien hoe het
eerst succesvolle bedrijf door een ander beleid misschien wel ter ziele gaat. Zoals
eerder geschreven hebben veel onderzoeken uitgewezen dat meer dan SOo~o van
overnames van beursgenoteerde bedrijven mislukken. Wanneer de voormalige eige-
naar op een zaterdag met zijn vrouw loopt te winkelen en een oud-werknemer
tegenkomt, die de dupe is geworden van de verkoop van zijn bedrijf, dan zal dit een
pijnlijke confrontatie zijn. Zeker met de wetenschap dat hijzelf er financieel wel beter
van geworden is. Directeuren-eigenaren doen er goed gaan zich dit te realiseren
alvorens ze plannen gaan maken hun bedrijf te verkopen.

2.0 Motieven voor de verkoop

Men kan verschillende motieven hebben om het bedrijf te verkopen. En het
hoeft niet één motief te zijn maar het kan ook een combinatie zijn van verschillende

Tiibel 8.2 Motief voor verkoop.
geen enigszins matig redelijk belangrijk n o~o

a. geen opvolging familie 40 11 8 13 29 101 42

b. verandering levensstijl 39 14 1 3 16 13 95 31

c. strategische keuze 31 10 8 14 35 98 s0

d. bod voor verkoop 28 18 14 22 15 97 38

e. vergroting persoonlijk vermogen 32 2s 10 20 6 93 28

f. gezondheidsproblemen 57 17 6 9 3 92 13

g. familieproblemen 81 2 5 4 1 93 5

h. zware last 39 1 s 11 2s 6 96 32

i. geen uitdaging meer s2 9 9 14 8 92 24
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motieven. In de enquête zijn een aantal motieven genoemd en gevraagd is aan
te geven op een schaal van 1 tot 5 wat de belangrijkheid van het motief was.
Waarbij 1-speelde absoluut geen rol en 5-speelde een belangrijke rol bij de ver-
koop. In tabel 8.2 staan de verschillende motieven vermeld.

Uit deze tabel blijkt dat 'strategische redenen', het meest genoemd wordt
(SOo~o). Gevolgd door het motief 'geen opvolging binnen de familie' (420~0), en 'een
niet te weigeren bod', (380~0). Opmerkelijk is het motief het bedrijf werd een zware
last, dat door 320~o van de respondenten genoemd werd. Tenvijl 310~o van de res-
pondenten 'een verandering van levensstijl', als motief had. 'Vergroting van het
persoonlijke vermogen', blijkt bij 280~o van de respondenten de keuze te zijn
geweest, gevolgd door 'het bedrijf bood geen uitdaging meer', dat bij 240~o van de
directeuren -eigenaren de reden was voor verkoop. 'Gezondheidsproblemen', was
bij 130~o van hen het motief. 'Familieproblemen', blijkt bij So~o van de respondenten
een motief te zijn geweest om het bedrijf aan derden te verkopen. Dat het totale
percentage ~ 1000~o is, komt doordat er meerdere motieven ingevuld konden wor-
den.Verder is gekeken of er significante verbanden bestaan tussen motieven voor
de verkoop en andere variabelen, zoals leeftijd van de directeur-eigenaar, omzet
van het bedrijf, aantal werknemers, bedrijfstak, omzetontwikkeling, winstontwikke-
ling of opleidingsniveau van de directeur-eigenaar. Er blijkt er een significant verband
te zijn tussen strategische keuze, en de manier hoe het contact met de koper tot stand
is gekomen, Daarover in de volgende paragraaf ineer.

2.1 Strategische keuze
Strategische keuze is een abstract motief. Er kunnen verschillende oorzaken van

strategische keuzes zijn, vandaar dat eerst geanalyseerd moet worden wat daaronder
wordt verstaan. Strategische keuzes kunnen te maken hebben met schaalvergroting.
Door schaalvergroting kunnen immers een aantal kosten teruggebracht worden. En
voor een bedrijf kan dat essentieel zijn om te kunnen blijven concurreren. De kostprijs
per eenheid product kan verlaagd worden door een groter productievolume. Een fiet-
senfabriek kan de productiekosten per fiets naar beneden brengen door meer fietsen
te produceren. Ook aan de inkoopkant kan schaalvergroting gerealiseerd worden.
Een groothandel kan door een groter inkoopvolume goedkoper inkopen en zo meer
winstmarge realiseren of tegen een lagere prijs verkopen. Of aan de verkoopkant. Een
bedrijf dat tuinmeubelen verkoopt kan door toevoeging van de verkoop van barbecu-
es zijn verkoopkosten per eenheid product naar beneden brengen door het grotere
verkoopvolume en daarmee een voorsprong op zijn concurrenten realiseren. Zo zijn
er talrijke voorbeelden te bedenken waarbij voordelen te behalen zijn door activitei-
ten te bundelen. Het kan zijn dat de bundeling noodzakelijk is om te overleven, zeker
indien het bedrijf niet meer in staat is autonoom te groeien om daarmee zelf schaal-
grootte te realiseren. Dan zal het zelf op overnamepad moeten. En de vraag is of
daar voldoende financiële middelen en mankracht voor beschikbaar zijn en of de aan-
deelhouders dit wel willen. Wanneer dit niet het geval is dan rest niets anders dan
aan derden te verkopen. Kijken we naar de frequentieverdeling van het motief strate-
gische keuze, dan zien we in grafiek 8.3 het volgende: twee antwoorden laten een
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uitgesproken beeld zien: De 'strategische keuze' speelde absoluut geen rol, als motief
bij de verkoop (290~0) en 'strategische keuze' speelde een belangrijke rol, als rnotief
(330~0).

Daarnaast is gekeken of er een verband is tussen strategische keuze, en de wijze
waarop het contact met de verkoper tot stand is gekomen (tabel 8.4). De verschillen
blijken significant te zijn met een betrouwbaarheidsgraad van 950~0.
Het blijkt dat wanneer de koper zelf het initiatief neemt voor het contact (8) dan is strate-
gische keuze, bij meer dan de helft van de respondenten (S 10~0) het motief voor de ver-
koop. Wordt het contact door een bemiddelaar gelegd (A) dan is het motief strategi-
sche keuze, slechts bij 250~o van de respondenten aan de orde. En het motief daalt
verder, want slechts bij 160~o van de verkopers wordt strategische keuze genoemd
wanneer men zelf de koper benaderd heeft (C).

Motief verkoop - strategische keuze

missing speelde enigszins speelde een
een rol redelijke rol

speelde absoluut speelde een speelde een
geen rol matige rol belangrijke rol

Gmfiek 8.3 Frecluentieverdeling van
het rnntief 'stratc,~isc'he~ keuze'.

Tid~rl 8.4 Sancenhaug wiize totstundku~iciug contact en motic~f voor rte vrrkuup.
A oIo B o~o C o~o D o~o n

totaal 23 38 22 19 105
motief verkoop (b20)
geen opvolging familie p - 0.292 22 29 24 24 41
verandering levensstijl p- 0.451 21 31 31 17 29
strategische keuze" p- 0.015 25 51 16 8 49
bod voor verkoop p- 0.970 22 41 22 16 37
vergroting persoonlijk vermogen p- 0.587 23 31 19 27 26
gezondheidsproblemen p- 0.199 8 42 42 8 12
familieproblemen p- 0.801 50 25 25 4
zware last p- 0.477 28 28 24 21 29
geen uitdaging meer p - 0.1 78 29 19 29 24 21

A: via een bemiddelaar, B: de koper heeft ons benaderd, C wijzelf hebben de koper benaderd, D: anderszins..
' en " Deze ~erschillen iijn signi(icani (respectievelijk met 90"-~, en 95"-~~ betrouwbaarheid)
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Attributieverschillen en gevoel van kwetsbaarheid
Hoe komt het dat er een dergelijk significant verband bestaat tussen het motief

strategische keuze, en het gegeven dat de koper zelf de verkoper benaderd heeft.
De oorzaak voor dit verband kwam tijdens de interviews naar voren en kan worden
verklaard door twee psychologische factoren:
a) Dispositionele attributie
b) Gevoel van kwetsbaarheid.

Dispositionele attributie
Volgens de attributie theorie van Miller (1984) hebben wij de neiging uitkom-

sten of kenmerken toe te kennen aan personen of zaken op grond van een foutieve
cognitieve interpretatie of door toekenning van dispositionele kenmerken. Laten we
de situatie als voorbeeld nemen waarbij de koper het initiatief neemt voor een over-
name en contact zoekt met de directeur-eigenaar. We mogen aannemen dat deze
koper tevoren goed geïnformeerd is over het bedrijf en over de markt waarin dat
bedrijf zich bevindt. Hij zal waarschijnlijk een duidelijke visie hebben op de toe-
komst en misschien beschikken over een strategisch plan om de markt te bewerken.
Zijn de argumenten sterk, heeft de koper een goede naam, is het ook nog beurs-
genoteerd en financieel sterk, dan zal dit eerste bezoek bij de directeur-eigenaar
de nodige opwinding en onrust veroorzaken. Na bekomen te zijn van de eerste
emoties zal de directeur-eigenaar zich waarschijnlijk realiseren dat hij twee mogelijk-
heden heeft:
a) niet verkopen en het gevaar lopen in de toekomst overvleugeld te worden

door een sterke concurrent, of
b) wel verkopen en een behoorlijk bedrag voor zijn aandelen ontvangen.

De keuze van deze twee mogelijkheden wordt bepaald door het gegeven welke
kenmerken de directeur-eigenaar attribueert ofwel toekent aan de koper. Uit de
interviews bleek dat de verkopers de neiging hebben meer positieve kenmerken
toe te kennen aan de kopers dan aan zichzelf. Anders gezegd, zij schatten de kans
van slagen voor het bewerken en veroveren van de markt door de kopers positiever
in dan van henzelf. Dit is vooral het geval wanneer de reputatie van het kopende
bedrijf goed is. De capaciteiten van de ander worden overgewaardeerd en de eigen
capaciteiten worden ondergewaardeerd. Dit is wat ook wel het 'Calimero gevoel',
wordt genoemd.

Deze veronderstelling wordt nog door een andere uitkomst van de enquête
bevestigd. De vraag is gesteld dat wanneer strategische keuze bepalend was, wat
hiervoor de reden was? Uit grafiek 8.5 blijkt duidelijk dat concurrentie van grotere
bedrijven, verreweg als meest belangrijke reden wordt genoemd. Dit gegeven
voedt de eerdergenoemde veronderstelling dat aan grote bedrijven een positieve
attributie van kenmerken, zoals marktkansen en dergelijke, wordt toegekend. Men
schat eigen kansen veel lager in, wat vervolgens de reden wordt het bedrijf te ver-
kopen. Bij het lager inschatten van eigen kansen kunnen vraagtekens gesteld wor-
den. Immers Simon (1996) heeft met zijn onderzoek aangetoond dat de slagkracht
en mogelijkheden van kleinere bedrijven juist geweldig groot is. Maar dit gevoel

~ss



kan ook verbonden zijn met de leeftijd. Naarmate men ouder wordt neemt de veer-
kracht af en de afhankelijkheid toe.

Gevoel van kwetsbaarheid
Er is nog een ander gevoel dat in het verlengde ligt van de eerdergenoemde

attributietheorie namelijk het gevoel van kwetsbaarheid. De directeur-eigenaar kan
zich op een gegeven moment kwetsbaar voelen. Dit gevoel kan langzaam groeien
of manifest worden bijvoorbeeld door een plotseling voorval zoals een ziekte. Deze
situatie maakt dat hij gaat nadenken over zijn persoonlijke situatie en die van zijn
bedrijf. Het motief gezondheidsproblemen, wordt later in dit hoofdstuk besproken.
Vanuit de interviews kwam een aantal signalen naar voren die te maken hebben
met het motief strategische keuze,. Acht geïnterviewden hadden dit motief in de
enquête ingevuld en hun uitspraken worden hier kort samengevat:

2e interview. De aanwezigheid alleen op de Nederlandse markt gaf een te zwakke
positie. Er was sterke behoefte aan kapitaal voor uitbreiding naar andere markten.

3e interview. Strategische redenen waren toen mode, synergie was een farce. De
reden was een functie in een groter bedrijf en veiligstellen van persoonlijk vermogen.

Se interview. Strategische redenen was om reden van continuiteit. DGA was zelf
liever met projecten en ontwikkeling bezig. Directeurschap was een zorg en boeide
niet zo. Liever een ander leven dan dag en nacht werken zoals vader had gedaan.
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Grnfiek 8.5 Indien strotegisclre
keuze, bepa(enct was voor de ver-
koop, waf was hiervoor de reden?

6e interview. Verkoper werd door de koper benaderd. DGA begon na te denken
over zijn persoonlijke positie en de positie van het bedrijf. Realiseerde zijn persoonlijke
kwetsbaarheid: dag en nacht werken of bezig met het bedrijf en daar financieel ook
van afhankelijk zijn. Er was ook een zakelijke kwetsbaarheid: het bedrijf was te eenzijdig
gericht.
12e interview. Na ernstig voorval met een project ontstond het gevoel van kwetsbaar-
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heid. Financiële calamiteiten zijn niet op te vangen doordat het bedrijf relatief te klein
was.

13e interview Na vertrek van een aantal sleutelfiguren in het bedrijf voelde DGA
zich afhankelijk van plotselinge voorvallen en ontstond het gevoel van kwetsbaarheid.

18e interview. Verdere groei was niet mogelijk zonder kapitaaluitbreiding. DGA werd
door de koper benaderd en kreeg de kans verder te groeien.

19e interview Door problemen in de organisatie ontstond persoonlijk een moeilijke
fase. DGA kreeg het gevoel kwetsbaar te zijn. De eigen toekomst werd herovenvogen.

Van bovengenoemde 8 géinterviewden die strategische keuze, genoemd hadden
in de enquête bleek bij 2 verkopers dat het niet beschikbaar zijn van voldoende
kapitaal de reden was om te verkopen aan een strategische en financieel sterke
partner. Bij één verkoper was het bedrijf een te grote zorg geworden, leidinggeven
lag hem niet. Bij 4 van de 8 géinterviewden was het gevoel van kwetsbaarheid het
onderliggende motief. Dat gevoel van kwetsbaarheid ontstond door een plotseling
voorval in het bedrijf (3x) of omdat de koper hem benaderd had (1 x). Deze laatste
situatie bevestigt de bovengenoemde verklaring over de attributie en het bijbeho-
rende 'Calimero gevoel'. Bij de andere drie verkopers was een plotseling voorval de
reden om over de eigen situatie na te denken. Dat voorval had direct impact op de
continuïteit van het bedrijf. Een forse claim die als een zwaard van Damocles boven
het hoofd hing. Een conflict met enkele belangrijke personeelsleden of managers
die plots opstappen. Men heeft het idee gehad alles in de greep te hebben, alles te
controleren en dan plotsklaps gebeurt er iets waarop men niet is voorbereid. Men
beseft afhankelijk te zijn van gebeurtenissen die het succes van het bedrijf teniet
kunnen doen. Daarmee wordt het bestaansrecht aangetast. En dat gevoel van onze-
kerheid, van kwetsbaarheid en overgeleverd te zijn aan externe omstandigheden lei-
den tot een tegenovergesteld streven. Hoe kan zekerheid bereikt worden. Zekerheid
voor de continuering van de huidige levensstijl en van het succes. Zekerheid van
behoud van identiteit en de positie in de maatschappij. Waarschijnlijk is altijd alle
winst in het bedrijf geïnvesteerd, omdat het (tot voor kort) fiscaal niet aantrekkelijk
was dividend uit te keren. Het bedrijf kan misschien wel vermogend zijn maar dat
betekent niet dat de directeur-eigenaar dit privé is. Het gevoel van kwetsbaarheid
vertegenwoordigt een angst datgene te verliezen wat door jarenlang hard werken is
opgebouwd. En ondernemers beseffen drommels goed dat het veel makkelijker is
geld te verliezen dan te verdienen. De keuze te kiezen voor zekerheid, kortom voor
het veilig stellen van eigen vermogen is dan vervolgens een logische stap. Dat men
een strategische keuze maakt, door met een koper in zee te gaan die de continuï-
teit van het bedrijf kan waarborgen, is een logische stap. De volgende ervaring van
een voormalige eigenaar spreekt voor zich:

"Nadat 6 belangrijke mensen opstapten en naar een concurrent vertrokken zakte
de winst en daalde naar nul. Ik voelde de kwetsbaarheid van het bedrijf en van mijn
persoonlijke positie. Alles wat je in 17 jaar hebt opgebouwd kan in één keer verdwijnen.
In eerste instantie begín je een bedrijf voor de kostwinning. Je krijgt een bepaald levens-
niveau en merkt vervolgens dat je dat ineens kwijt kunt raken. Aan de andere kant besef
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je dat het bedrijf veel geld waard is; dat je door een verkoop niet meer hoeft te werken,
dat je financieel onafhankelijk kunt worden"

2.2 Opvolging binnen de familie

Bij 420~o van de respondenten werd 'geen (geschikte) opvolging binnen de fami-
lie', als motief genoemd om het bedrijf aan derden te verkopen. Bij 400~o van de
respondenten speelde dit motief absoluut geen rol, (grafiek 8.6).
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Gra)tiek 8.6 Geen
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nan derden.

Er is gekeken naar het verband tussen opvolging en andere motieven. Daarbij is
uitgegaan van de verdelingen: 'opvolging speelde absoluut geen enkele rol' , en
'opvolging speelde enigszins', matig, redelijk, of een belangrijke rol', (tabel 8.7).
Het blijkt dat drie motieven het meest voorkomend zijn indien opvolging geen
enkele rol speelde,:
a) strategische keuze (780~0)
b) een niet te weigeren bod voor de verkoop (730~0)
c) vergroting van het persoonlijke vermogen (700~0).

Deze uitkomst voedt de eerdere veronderstelling van de dispositionele attributie,
en het gevoel van kwetsbaarheid. Beide psychologische factoren leiden er toe dat
eigenaren kiezen voor zekerheid en een aantrekkelijk bod kiezen. Ze kiezen dan
voor een strategische koper die kan zorgen voor continuïteit.
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TirHel 8.7 Motievert nanr de rol die opvolging spcelde voor verkoop (b20).
opvolging speelde

geen enkele rol
opvolging speelde enigszins~

matig~redelijk~belangrijk een rol
n Percentage n percentage

Speelde enigszins~matig~redelijkl
belangrijk een rol 40 1000~0 54 1009~0

B verandering levensstijl 21 539~0 33 63g4,
C strategische keuze 31 78oió 32 599~0
D bod voor verkoop 29 730~0 38 700~0
E vergroting persoonlijk vermogen 28 700~0 32 630~0
F gezondheidsproblemen 11 28oIo 24 489'0
G familieproblemen S 130~0 5 l00~0
H zware last 20 SO~o 35 660~0
I geen uitdaging meer 17 430~0 22 44~0

In de enquête is de vraag gesteld wat de reden was indien er geen (geschikte)
opvolging binnen de familie aanwezig was. Grafiek 8.8 geeft de verschillende ant-
woorden weer. Het blijkt dat bij 330~o van deze categorie respondenten de kinderen
geen interesse hadden. Bij 130~o van de respondenten waren de kinderen nog te
jong om te kunnen opvolgen. Ook 130~o van de respondenten vond het niet wense-
lijk dat de kinderen het bedrijf zouden overnemen. En 130~o vond dat de kinderen
niet gekwalificeerd waren. Bij 110~o was de overname niet financierbaar. Slechts bij
30~o waren er geen kinderen om op te kunnen volgen.
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Tijdens de interviews is het aspect opvolging door de kinderen besproken.
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in het bedrijf werkzaam. Bij 6 waren dit zoons of dochters. Waarom werd dan
toch voor verkoop aan derden besloten? De verklaringen die gegeven werden had-
den vooral te maken met de grootte van het bedrijf. In de perceptie van de kinde-
ren was het bedrijf te groot of te complex voor een overname. Ook het besef dat
het bedrijf een behoorlijke waarde vertegenwoordigt bij een verkoop aan derden,
deed hen besluiten van overname af te zien. Of zoals een van de gèinterviewden
het nogal kernachtig uitdrukte toen hij de verkoop met zijn kinderen besprak: "Wat
willen jullie, het bedríjf of de poen?"

En als die poen, heel veel is, wat eerder het geval zal zijn bij een groot bedrijf dan
bij een klein bedrijf, dan is er weinig aarzeling voor een verkoop. Zeker wanneer kin-
deren beseffen dat ze die waarde moeten opbrengen bij een overname door henzelf.

Psychologisch eigenaarschap
In Hoofdstuk 4 is het kenmerk Psychologisch eigenaarschap besproken en de rol

die het speelt bij opvolging. Gesteld is dat psychologisch eigenaarschap verdiend
moet worden. Bij de vraag of kinderen het bedrijf willen overnemen en ook capa-
citeiten hebben om dit te doen komt het aspect psychologisch eigenaarschap om
de hoek kijken. Naarmate de vader als directeur een grote mate van psychologisch
eigenaarschap met het bedrijf heeft wordt opvolging moeilijker. Dit is ook het geval
wanneer het een groot bedrijf is. Het bedrijf is volledig om de directeur-eigenaar
heen 'gebouwd'. Hij heeft de mensen gekozen die bij hem passen. En die mensen
hebben geloof in de visie van de directeur en zijn loyaal aan hem. Men kent elkaar
door en door en de omgangspatronen bieden een bepaalde vorm van zekerheid.
Men kan elkaar dingen zeggen die door een buitenstaander als vreemd worden
ervaren maar die passen in de context van de relatie. Het is zoals in een huwelijk,
waar allerlei omgangsvormen tussen partners kunnen bestaan en die, als de relatie
goed is, een uiting zijn van de emotionele band die ze met elkaar hebben. De over-
name van het familiebedrijf door één van de kinderen is een langdurige weg. Het
kind zal zijn eigen stijl en rol moeten zien te creëren waardoor krediet in de organi-
satie wordt opgebouwd. Het opbouwen van krediet door het winnen van de werk-
nemers voor een andere visie is een krachtsinspanning die zwaarder zal zijn naarmate
het bedrijf groter is. Medewerkers hebben nu eenmaal de neiging vast te houden aan
gevestigde patronen. De bewijslast voor verbetering ligt bij het kind als opvolger.
Voor een zoon of dochter als opvolger is de overname van een kleiner bedrijf een
makkelijker opgave dan wanneer het bedrijf volwassen is en uitgebouwd. De kans
van groei is bij een kleiner bedrijf groter dan bij een groot bedrijf, waar meer afbreu-
krisico's zijn. Een kind kan daar tegenop zien en kiezen voor een andere loopbaan. Of
zoals een voormalige eigenaar het zei over zijn zoon, die als opvolger bestempeld
was, en waarbij er toch vanafgezien werd het bedrijf aan hem over te dragen: "Als je
zoon instapt op de top van vaders kunnen, is dat voor hem een bijna onmogelijke taak
dit nog te overtreffen ".

2.3 Een niet te weigeren bod voor de verkoop
Tijdens het verkoopproces is de prijs een belangrijk onderdeel van de beslissing.
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Emotionele factoren wegen zwaar in dat traject. De ondernemer weet dat hij zijn
bedrijf maar één keer kan verkopen. Het bedrijf waar hij een groot deel van zijn
leven heeft doorgebracht en misschien ooit door zijn vader of grootvader is begon-
nen. Indien dat laatste het geval was versterkt dat de sentimentswaarde. AI deze
afwegingen maken ook dat de verkoper pas wil verkopen indien de waardebepaling
van het bedrijf overeenkomt met zijn gevoel daarover. Alleen daarvoor wil hij ver-
kopen. Los van alle sentimenten beseft de verkoper ook dat de waarderingsprijs of
de prijs waarmee het verkooptraject wordt ingegaan een vraagprijs is. De uiteinde-
lijke prijs komt door loven en bieden tot stand. En voor welke prijs wil hij nog ver-
kopen? Waarmee neemt de verkoper genoegen en is hij tevreden? Onder druk ver-
kopen is altijd een slechte raadgever geweest en heeft een negatief effect op de
prijs. Door ziekte of liquiditeitsproblemen kan de verkoper gedwongen zijn te ver-
kopen en dan ziet de waardebepaling voor het bedrijf er ineens anders uit. Uit de
enquête bleek dat bij 700~o van de respondenten een niet te weigeren bod, een
(enigszins, matige, redelijke, belangrijke) rol heeft gespeeld bij de beslissing het
bedrijf te verkopen. Bij 300~o van de respondenten bleek een niet te weigeren bod,
geen enkele rol te spelen (tabel 8.9). Kijken we of er een verband is tussen 'een niet
te weigeren bod', en andere motieven dan blijkt dat bij 720~o van de respondenten
vergroting van het persoonlijke vermogen, het motief was. Bij 670~o is strategische
keuze het motief geweest. Hieruit blijkt weer dat de motieven strategische keuze, ver-
groting van het persoonlijke vermogen, en een niet te weigeren bod, een samenhang
vertonen. Wat weer de eerdere veronderstelling steunt over de dispositionele attri-
butie en het gevoel van kwetsbaarheid.

Tnhel 8.9 Motieven na~ar de rol die iiet bud spee-Ide voor verk~op (b20).
het bod speelde het bod speelde enigszins~
geen enkele rol matig~redelijk~belangrijk een rol

n Percentage n percentage
speelde enigszins~matig~redelijk~
belangrijk een rol 28 1000~0 67 1000~0

A geen opvolging familie 16 590~0 38 570l0
B verandering levensstijl 19 680~0 34 530~0
C strategische keuze 19 680~0 44 670~0
E vergroting persoonlijk vermogen 13 48oh 47 720~0
F gezondheidsproblemen 10 360~0 24 380~0
G familieproblemen 6 210~0 5 80~0
H zware last 20 710~0 34 520~0
I geen uitdaging meer 1 3 460~0 27 42oIo

2.4 Uerandering van levensstijl

Verandering van levensstijl is een motief dat door 310~o van de respondenten als
redelijk tot belangrijk werd ervaren bij de beslissing tot verkoop aan derden. In de
rangorde van de motieven komt het op de vierde plaats. Verandering van levensstijl
als motief komt voor bij degenen die op een bepaalde leeftijd zijn en het anders
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willen gaan doen. Meestal is dit omdat ze het kalmer aan willen doen. Ze willen
hun leven op een andere manier inrichten. Het moment van die beslissing kan ver-
schillen. Er zijn directeuren-eigenaren die de beslissing nemen op een leeftijd van
50 jaar, anderen pas bij 60 jaar. Een ding is duidelijk, doorwerken tot de pensioen-
gerechtigde leeftijd is voor veel directeuren geen vanzelfsprekendheid meer. Men
wil nog van het leven genieten en andere dingen doen, nu het fysiek nog kan. Uit
het onderzoek is al gebleken dat de gemiddelde leeftijd waarop een directeur-eige-
naar zijn bedrijf verkoopt erg jong is, namelijk 52 jaar. Dat betekent ook dat de
directeur-eigenaar al in een vroeg stadium nadenkt over zijn toekomst en over de
inrichting van zijn leven. Tijdens de interviews waren dit soort geluiden vaak te
horen. Men wil nog iets anders doen, actieve vakanties en reizen naar landen waar
men nooit geweest is. Of een huis in een Zuid-Europees land, klassieke auto's, aller-
lei hobby's waar men tijdens het ondernemerschap nooit aan toe gekomen is. Het
op jonge leeftijd stoppen werkt ook aanstekelijk. Het is dikwijls een gesprek aan
borreltafels en zet de ondernemer aan tot reflectie, daarbij aangemoedigd door de
partner die ook een andere levensstijl wenst en niet dagelijks meer geconfronteerd
wil worden met het bedrijf.

Dit brengt ons tevens bij de andere motieven voor de verandering van levensstijl
die tijdens de interviews naar voren kwam. Veel verkopers willen graag meer aan-
dacht besteden aan het gezin. Het harde werken, de lange dagen, soms veel op reis
heeft bij hen een schuldgevoel veroorzaakt doordat ze te weinig tijd aan de familie
hebben besteed. Sommigen hebben daardoor hun kinderen te weinig gezien en
geen tijd, maar ook geen aandacht kunnen geven. Dat gevoel willen verkopers com-
penseren, ze willen inhalen wat ze vroeger te weinig hebben gegeven. Dat doen ze
door bijvoorbeeld hun kinderen nu imeer aandacht te geven. Bij het verbouwen van
hun huis, bij het begeleiden met een eigen bedrijfje of door het begeleiden van de
studie. Onderstaand wordt in tabel 8.10 een verdeling gegeven van de antwoorden
over het motief 'verandering van levensstijl'.
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Uit tabel 8.2 hebben we kunnen zien dat bij 420~o van de respondenten het
motief van 'verandering levensstijl' een matige, redelijke of belangrijke rol speelde.
Bij 390~o van de respondenten was verandering van levensstijl, geen motief om het
bedrijf aan derden te verkopen. Klaarblijkelijk was men tevreden met het leven dat
men leidde.

2.5 Het bedrijf werd een te zware last

Opvallend was dat 320~o van de respondenten 'het bedrijf werd een te zware
last', als motief had om aan derden te verkopen. Veel ondernemers vinden dat de
zorg voor het bedrijf na verloop van tijd zijn tol gaat eisen.

Toenemende regelgeving legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders
van de directeur-eigenaar. Men weet niet hoe daarmee om te gaan en ervaart
regelgeving eerder als een last dan een verbetering. Jonge managers die instappen
in een cultuur waar al dit soort zaken gemeengoed zijn weten niet beter. Voor hen
is de regelgeving een normale zaak die bij het ondernemersschap hoort. Maar een
directeur-eigenaar die andere tijden heeft gekend en telkens met nieuwe eisen
wordt geconfronteerd is wel eens het zicht kwijt op de noodzaak van die regels.

Ook de zorg voor en met het personeel wordt wel als lastig en complex ervaren.
Culturen van bedrijven veranderen door de veranderende cultuur in de maatschap-
pij. Medewerkers zijn assertief geworden, willen meer inspraak, zelfstandigheid en
betrokkenheid. Veel verkopers voelen dat ze na verloop van tijd niet meer aan die
eisen kunnen voldoen. Ze zijn opgegroeid en gevormd in een tijd met andere
waarden en normen. Hun stijl van leidinggeven moet op de helling en past niet
meer in de huidige tijd. Dat betekent dat een andere stijl van leidinggeven moet
worden aangeleerd, willen de medewerkers nog gebonden blijven. Er moet rekening
gehouden worden met werknemers en de ondernemer kan of wil verandering niet
aan. Vooral directeuren met een dominant karakter, die gewend zijn dat alle beslis-
singstrajecten via hem lopen, ervaren de inspraak als lastig en belemmerend. Wan-
neer het personeel vervolgens in een bepaalde situatie geen verantwoordelijkheid
neemt, wordt dit gedrag eerder door de directeur als een bevestiging gezien van
hun onkunde dan van de tekortkomingen van de directeur. Het gevolg is dat de
directeur personeelsleden om zich heen heeft verzameld die prima en loyale volgers
zijn geworden maar die continue controle nodig hebben om te kunnen blijven func-
tioneren. Dit eist van de directeur een continue aandacht en een zorg die na verloop
van tijd zwaar gaat worden.

Overigens ook directeuren met een participatieve stijl van leiding geven kunnen
na verloop van tijd ervaren dat het bedrijf een zware last gaat worden. Personeel
betekent steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Te zorgen
dat alle neuzen dezelfde richting op blijven staan en dat onderling wordt samenge-
werkt zonder teveel koninkrijkjes. Te zorgen dat er een juiste balans is tussen het
eigen belang van de individuele managers en het gemeenschappelijke belang. Er
voor te waken dat het bedrijf resultaat gericht blijft en niet teveel procesmatig met
bureaucratische tendensen woelt. Door het continue selecteren van de juiste mana-
gers. Door strategisch te denken en te zorgen dat de juiste man op de juiste plaats
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komt. Waarbij het beste in hem tot uitdrukking komt. Dat totale proces, dat mana-
gement heet, kan na verloop van tijd ook een zorg, een last gaan worden. Omdat
management ook betekent dat problemen worden opgelost, waarbij impopulaire
maatregelen niet uit de weg moeten worden gegaan en waarbij veel overtuigings-
kracht en energie van de directeur verlangd wordt. Want problemen komen vaak
op de meest ongelegen momenten en zijn niet tijdgebonden.

'Grootte van het bedrij f' en 'het bedrij f werd een zware last'

Er is geen verband aangetoond tussen het motief 'zware last' en 'leeftijd'. Wel
blijkt dat er een sterk verband is tussen de 'grootte van het bedrijf' en 'het bedrijf
werd een zware last'. Juist bij bedrijven met een omzet minder dan 4,5 miljoen
Euro (10 miljoen gulden) zijn er relatief veel verkopers die dit motief van zware last
aanvoeren: 650~0. De veronderstelling kan zijn dat bij bedrijven van deze omvang de
directeur de spin in het web is waarom alles draait. Hij is de generalist die van alles
op de hoogte moet zijn. Alle beslissingen lopen via hem en er is weinig gedele-
geerd. Deze continue zorg kan na verloop van tijd teveel worden ook door de risi-
co's die het ondernemerschap nu eenmaal met zich mee brengt. Zoals een voorma-
lige eigenaar het zei in het interview:

"Op een gegeven moment beginnen de risico's groter te worden. Het wordt span-
nend en zwaarder. En dan begin de je betrekkelijkheid van de dingen in te zien"

Of de uitspraak van een ondernemer die moe werd door zijn veelvuldig contact
met ambtenaren en de frustraties vandien: "Ik ben nu een gelukkig en tevreden mens.
Ook al zouden ze me een miljoen geven ik wil niet meer terug. Ik kan niet meer op m'n
knieën voor al die ambtenaren"

Zoals met werken in het algemeen, zo is het ook met een eigen bedrijf gesteld:
er zitten leuke en minder leuke kanten aan het bedrijf. Daarbij ontstaat vaak de
indruk dat het bedrijf van de buurman makkelijker te managen is dan het eigen
bedrijf. Na verloop van tijd gaat de rek er uit en worden de vervelende kanten van
het managen en het eigen bedrijf zwaarder. Er treedt een vermoeidheid op.
Vermoeidheid die tot gevolg heeft dat ondernemers zich af gaan vragen 'waar doe
ik het voor'. Men heeft inmiddels succes, men heeft iets bereikt en van het succes
geproefd. Men is bevestigd in eigen kunnen. En dat kan men alleen nog maar ver-
liezen. Genieten van het leven, genieten van de materiele welvaart die het succes
heeft voortgebracht verkrijgt op dat moment meer aantrekkingskracht wanneer
men de relativiteit van de 'rat race' gaat inzien.

2.6 Vergroting van het persoonlijke vermogen
Het motief vergroting van het persoonlijke vermogen, werd door 280~o van de

respondenten ingevuld. De rasechte ondernemer is sterk gefixeerd op zijn bedrijf en
op zijn werk. Het bedrijf moet groeien, nieuwe en betere machines, een nieuwe
fabriekshal, kantoor of computers die de informatiestroom vergemakkelijken. ledere
cent winst werd in het bedrijf geïnvesteerd. Deels veroorzaakt door de fiscale af-
straffing op dividenduitkeringen die bij het inkomen getrokken werden. Anderzijds
gaf groei van het bedrijf betekenis aan de ondernemer.
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Ook de houding van banken dragen bij tot het zuinige karakter van de onderne-
mer als het op financiering aankomt. Liever met eigen geld financieren dan aan-
kloppen bij de banken. Die geven je pas een paraplu als de zon schijnt. Maar als het
een keer regent, als het eens 'n keer slechter gaat met het bedrijf, dan moeten ze
die paraplu terughebben. Nog afgezien van het feit dat voor ieder krediet een hoge
borg moet worden gegeven. En het liefst ook nog privé, met het aardige eigen huis
als extra onderpand. Het blijkt voor de werknemer van een bedrijf makkelijker geld
te lenen dan voor een directeur-eigenaar van datzelfde bedrijf. De vrouw van een
startende ondernemer kreeg vrij simpel een persoonlijke lening waarmee ze samen
met haar man het bedrijf kon beginnen, terwijl diezelfde ondernemer al tijden met
de bank in gesprek was maar geen cent kon lenen. Geen wonder dat ondernemers,
wanneer het eens een jaar slecht gaat met het bedrijf, zich realiseren niet alleen
sterk afhankelijk te zijn van banken maar ook van het eigen bedrijf als bron van
inkomsten. Dat alle jaren waarbij men hard gewerkt heeft en geld heeft verdiend, in
één klap weggevaagd kan worden. Is het dan niet logisch dat financiële onafhanke-
lijkheid een leidend motief wordt bij ondernemers? Een motief dat nog versterkt
wordt wanneer ondernemers beseffen wat de waarde is van hun bedrijf. Dat soort
afwegingen worden gemaakt wanneer ondernemers nadenken over hun eigen
toekomst en over hun bedrijf. Tegelijk met de vraag of het bedrijf aan de kinderen
wordt overgedaan of aan derden. Aan de kinderen verkopen betekent nog niet
verlost te zijn van de zorgen. Ook niet wanneer de overdracht aan de kinderen
volledíg financierbaar is.

2.7 Geen uitdaging ~neer

Zoals in een Hoofdstuk 4 over Psychologisch eigenaarschap al geduid, is de top
van de behoeftepiramide van Maslov de behoefte aan zelf-actualisatie. Het is het
streven naar de volledige realisatie van iemands unieke karakteristieken en potenti-
eel (Landy, 1989). Dit betekent dat een individu kan groeien door het steeds verleg-
gen van eigen grenzen en daarmee ontdekken van eigen, nieuwe mogelijkheden en
competenties. Samen met het streven naar een positief sociaal vergelijk verklaart
waarom de wereld verandert door middel van nieuwe technologieën en concepten.
In het bedrijfsleven geldt vaak het adagium dat stilstand achteruitgang is. Want wat
is de ultieme reden dat bedrijven moeten groeien? Waarom moet de lat steeds
hoger worden gelegd? Het blijkt dat mensen uitdagingen nodig hebben om gemo-
tiveerd te blijven. Blijft de organisatie hierin achter dan vertrekken mensen om
elders die uitdagingen te zoeken. Uit de enquête is gebleken dat 240~o van de
ondernemers het motief 'geen uitdaging meer' had bij de verkoop van hun bedrijf.
Bijna een kwart van alle verkopers meende dat het bedrijf geen uitdaging, geen vol-
doening meer bood.

Kan het zijn dat het werk teveel routine is geworden. Of omdat nieuwe uitdagin-
gen niet meer durven worden aangegaan door de leeftijd of vanwege het risico.
Of betekent het dat het bedrijf aan het einde is van haar groeicapaciteiten door de
levenscyclus van haar product. Of, nog een andere veronderstelling, dat verdere
groei of uitbreiding niets meer toevoegt aan het persoonlijke leerproces van de
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ondernemer. Dat alles hetzelfde blijft maar de jas verandert. Het zijn vragen die
nader onderzocht zouden kunnen worden. Het relatief hoge percentage van dit
motief laat in ieder geval zien dat uitdagingen in een bedrijf noodzakelijk zijn om
persoonlijke groei te realiseren.

2.8 Gezondheidsprobleinen of de angst daarvoor

Gezondheid is een goed waar je zuinig op moet zijn. Mensen die problemen
hebben met hun gezondheid hebben daar een negatief gevoel bij. Terwijl andersom
wanneer je gezond bent, dit geen positieve gevoelens oproept. Natuurlijk ben je
tevreden omdat je gezond bent, een gevoel dat expliciet wordt wanneer je gecon-
fronteerd wordt met het overlijden van iemand die je dierbaar was. Gezondheid
kan worden gezien als een hygiëne behoefte zoals deze door Herzberg (1966) is
geformuleerd in zijn two-factor theorie. Het is een basis behoefte die minimaal
aanwezig moet zijn om normaal te kunnen functioneren, maar die een negatieve
uitwerking heeft indien niet aan de behoefte voldaan wordt.

130~o Van de respondenten gaf aan dat het motief gezondheidsproblemen of de
angst daarvoor, een bepalende factor was bij de verkoop. Tijdens de interviews is
dit motief ook een paar keer aan de orde geweest. De ervaring van verkopers met
een negatieve gezondheidssituatie bijvoorbeeld door een hersenbloeding of hart-
aanval grijpt diep in in de belevingswereld van de ondernemer. Van de ene op de
andere dag staat die wereld op zijn kop en leef je met het idee dat je lot is beslist.
In een aantal situaties was het gezondheidsprobleem het hoofdmotief om het
bedrijf te verkopen. Door een vertekende perceptie als gevolg van de emotionele
situatie is er dan geen rust om zorgvuldig alle aspecten van de verkoop te overwe-
gen en een goede strategie uit te stippelen. De verkoop moet snel gebeuren en
daarbij is prijs niet het belangrijkste onderdeel tijdens de onderhandelingen.

2.9 Middel om familieproblernen te beëindigen
Bij So~o van de respondenten was verkoop aan derden het middel om familiepro-

blemen te beëindigen. Ondanks het gegeven dat So~o statistisch weinig is, is ieder
conflict binnen een familie er een te veel. Het is jammer van al die negatieve ener-
gie en tijd die in het conflict géinvesteerd wordt en beter aan andere dingen
besteed had kunnen worden. leder die betrokken raakt bij een conflict moet zich
realiseren dat het ultieme belang van ieder individu is om met respect behandeld te
worden. Het gevoel te krijgen als mens waarde en betekenis te hebben.

In Hoofdstuk 5 is uitvoerig ingegaan op conflicten en samenwerking binnen
families. Over het gegeven dat familieleden emotioneel aan elkaar verbonden zijn
en waarvan de mate bepaalt of familieleden in staat zijn hun chronische angst, die
ontstaat tijdens een conflict, te absorberen en te hanteren. Hoe meer ze emotioneel
aan elkaar vast zitten, dat wil zeggen als individuen niet gedifferentieerd zijn, hoe
groter de kans op conflicten in stressvolle situaties. Verkoop van het familiebedrijf
aan een derde kan de problemen die er zijn tijdelijk oplossen. Het kan de aanleiding
van het conflict wegnemen. Feitelijk worden daarmee de problemen verschoven.
De bron van het conflict, oorzaak van de problemen, wordt daarmee niet opgelost.
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De bron zit in de familie zelf en moet daar verholpen worden. Het familiebedrijf is
de structuur waarin belangentegenstellingen in confrontatie met elkaar komen en
kunnen exploderen. Wordt de structuur weggenomen door een verkoop dan is het
conflict tijdelijk onder de tafel. Totdat het tijdens een andere confrontatie weer naar
boven komt, zoals bij de verdeling van een erfenis.

3.0 Prograrnrnavan wensen en eisen

Er zijn een aantal zaken die de directeur-eigenaar zich bewust moet zijn alvorens
hij het verkooptraject ingaat. Zaken die te maken hebben met de toekomst van het
bedrijf, met het personeel en met zichzelf.

In de enquête zijn twee vragen gesteld die te maken hebben met de status van
het bedrijf na de verkoop. Een vraag gaat uit van de verwachtingen die men heeft
over de status na de verkoop (Tabel 8.11).

Tiabel 8.11 Wat voor acuiere venvnchticr~en hnct u over de status van het berlrij( nci de verkoop?
count pct of Responses pct of responses

het zelfstandig blijven 67 20,1 63,2
behoud van vestigingsplaats 60 18,0 56,6
integratie met bedrijf koper 34 10,2 32,1
een beursgang 9 2,7 8,5
behoud van naam bedrijf 42 12,6 39,6
behoud van werkgelegenheid 89 26,7 84,0
kunnen blijven werken in bedrijf 28 8,4 26,4
andere venvachtingen 4 1,2 3,8
totalresponses 333 100,0 314,2
1 missing case; 106 valid cases

In de eerste kolom staat het aantal respondenten vermeld die zich uitspraken
over wat zij verwachten na de verkoop. In de tweede kolom staat het percentage
dat het aantal responses vertegenwoordigt.
In de derde kolom staat het percentages van alle antwoorden die de respondenten
gegeven hebben. Omdat de respondenten meerdere antwoorden konden geven
komt het totale percentage hoger uit.

"liahel Z'1.12 Welke aunvullende eisen hecft u tijde~~cs de underlrccndelingen gelconoreerd yckregen?
count pct of responses pct of responses

behoud van werkgelegenheid 71 26,2 74,7
behoud van zelfstandigheid 47 1 7,3 49,5
behoud van vestigingsplaats s2 19,2 54,7
behoud van naam bedrijf 50 18,5 52,6
wijze van bedrijfsvoering 34 12,5 35,8
in stand houden liquiditeit 17 6,3 17,9
totalresponses 271 100,0 28s,3
12 missing cases; 95 valid cases
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Bijvoorbeeld: behoud van werkgelegenheid, wordt 89 keer genoemd als ver-
wachting van de verkoop. Dat betekent bij 840~o van alle respondenten, behoud van
werkgelegenheid, genoemd is.

In de tabel 8.12 zien we het resultaat van de eisen die verkopers bij de onder-
handelingen gehonoreerd hebben gekregen. De verklaring van de tabel is gelijk aan
die van tabel 8.11.

3.1 Behoud van werkgelegenheid
840~o van de verkopers verwacht dat de werkgelegenheid behouden kan blijven.

750~o Heeft dit zelfs als eis bij de onderhandelingen gehonoreerd gekregen. Uit de
interviews bleek dat de zorg voor het personeel een belangrijke factor is bij de
verkoop. Zoals al eerder geschreven hebben ondernemers over het algemeen een
hechte en langdurige band met hun personeel. Dat maakt de verkoop zo dualis-
tisch. Aan de ene kant bevrijdt verkoop de ondernemer van een zorg en levert
(financiële) onafhankelijkheid op. Aan de andere kant moet de ondernemer zijn
band met het personeel los laten. Hij kan na de verkoop niet meer voor hen zor-
gen. In hoofdstuk 4 is geschreven dat juist een van de kenmerken van psycholo-
gisch eigenaarschap, overdrachtsmacht, de zorg is van de psychologische eigenaar
voor zijn personeel. Een zorg die vertaald wordt tijdens de onderhandelingen in
een eis voor het behoud van werkgelegenheid.

De illusie van werkgelegenheid

Helaas blijkt uit onderzoeken dat de realiteit na de verkoop anders is. Een gege-
ven dat de verkoper zich echter niet realiseert. Werkgelegenheid valt niet te regelen.
Het wordt bepaald door de toekomstige verhoudingen tussen de organisatie en de
opvolger. Raakt die verhouding verstoord en ontstaat een negatief spanningsveld tus-
sen het personeel en de nieuwe directeur, dan kan contractueel wel bepaald zijn dat
er geen gedwongen ontslagen vallen, maar de gevolgen zullen een negatieve uitwer-
king hebben op de relatie. En de vraag is wat het langste stand houdt. Relaties zijn
nu eenmaal niet af te dwingen en bij een conflict zullen de sterkste, ofwel degenen
die voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt, zelf het initiatief nemen en ver-
trekken. De directeur-eigenaar zal zich moeten realiseren dat behoud van werkgele-
genheid op termijn een illusie blijkt te zijn. In hoofdstuk 13 wordt hier nog verder op
ingegaan.

3.2 Behoud van vestigingsplaats

Uit de enquête blijkt dat 570~o van de respondenten tevoren verwacht dat het
bedrijf gevestigd kan blijven op de huidige locatie. lets minder van hen (SSo~o) heeft
dit ook contractueel kunnen vastleggen in de verkoopovereenkomst.

Hieruit blijkt dat behoud van vestigingsplaats een belangrijke factor is bij de ver-
koop. Zoals eerder geschreven geeft het bedrijf betekenis aan de directeur-eigenaar.
Een betekenis die alleen verkregen wordt in een sociale context. Het bedrijf bepaalt
de sociale positie van de directeur-eigenaar in die woonplaats. Daarmee heeft de
woonplaats een belangrijke rol. In het model van Rijsman (1997) is de woonplaats
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de 'Alter' die het 'Zelf' van de directeur bevestigt. Het opgeven van die vestigings-
plaats zou die bevestiging wegnemen en daarmee de betekenis van de directeur.
Behalve dat de vestigingsplaats betekenis verschaft aan de directeur is de vestigings-
plaats ook indirect gekoppeld aan het behoud van werkgelegenheid. Immers wan-
neer een bedrijf naar een andere plaats verhuist is het nog maar de vraag of het
personeel mee wil en mee kan verhuizen. Uit één van de interviews bleek dat ver-
huizing naar een andere locatie, ver weg van de oorspronkelijke plaats, de helft van
het personeel hun baan kostte. En er is weinig voor nodig om voor te stellen dat
dit gepaard ging met veel emoties, spanningen en tragiek.

3.3 Behoud van zelfstandigheid en wijze van bedrijfsvoering
Behoud van zelfstandigheid is een belangrijk goed voor de eigenaren. 630~o Van

hen verwacht dat het bedrijf zelfstandig kan blijven functioneren na de verkoop.
Bijna de helft van de eigenaren (49,So~o) heeft dit als eis tijdens de onderhandelingen
gehonoreerd gekregen. Ook de manier hoe het bedrijf geleid wordt is onderdeel
van de onderhandelingen. 360~o Van de eigenaren waren in staat contractueel bij de
verkoop vast te leggen dat hierin niets verandert.

Veranderingen creëren onzekerheid in de organisatie met spanningen als gevolg.
Zeker als een bedrijf goed loopt op het moment van de verkoop is er geen reden
om aan de organisatie te gaan sleutelen en veranderingen door te voeren. Of er
dan ook werkelijk niets verandert wordt in hoofdstuk 12 nader besproken.

3.4 Behoud van de naarn
De naam van een bedrijf is de uitdrukking van de identiteit. Het is een symbool

dat de organisatie bindt. Is die naam identiek aan de naam van de familie dan geeft
dit nog een extra dimensie. De familienaam vertegenwoordigt een extra garantie
voor de buitenwereld. Het schept vertrouwen bij klanten, bij leveranciers en bij het
personeel. De directeur-eigenaar of de familie verschuilt zich als het ware niet achter
een bepaalde anonimiteit maar treedt met de bedrijfsnaam zelfbewust naar buiten.
Heeft het bedrijf een slechte naam dan heeft dit een negatieve invloed op de eige-
naar. Gaat het goed met het bedrijf en prijkt de familienaam van de eigenaar op de
gevel dan weerspiegelt dit ook de trots van de ondernemer. De familienaam als
bedrijfsnaam is een sociaal teken dat bijdraagt aan de betekenis voor de directeur-
eigenaar. Blijft deze bedrijfsnaam behouden na de verkoop dan blijft de betekenis in
stand, vooropgesteld dat het goed blijft gaan met het bedrijf.

400~o Van de respondenten verwachtte voor de verkoop dat de naam behouden
zou blijven. 530~o Van de respondenten had tijdens de onderhandelingen behoud
van de naam als eis gehonoreerd gekregen. Bij 400~o van de verkochte bedrijven is
de naam geheel of gedeeltelijk veranderd. Het vervangen van de naam betekent
het opheffen van de identiteit en van de cultuur. Het bedrijf bestaat plotseling niet
meer en wordt anoniem.
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3.5 In stand houden van de liquiditeit

Wanneer een potentiële koper het jaarverslag van een bedrijf onder ogen krijgt,
zal hij in eerste instantie kijken naar de financiële positie. Hoe rijk is het bedrijf.
Moet het bedrijf een beroep doen op financiering door de bank of is er voldoende
vermogen waardoor alles met eigen middelen is gefinancierd. Zelfstandige onder-
nemers hebben over het algemeen veel moeite met het lenen van geld en willen
graag zo onafhankelijk mogelijk zijn van de bank. Ze hebben er een hekel aan om
iedere keer weer op het matje te moeten komen en tekst en uitleg te geven wan-
neer ze geld nodig hebben. Nog afgezien van de hele papierwinkel die daarbij
geproduceerd moet worden die tijd en geld kost. Zijn ze in staat de groei van het
bedrijf uit eigen winst te financieren dan gaat daar de voorkeur naar uit.

Voor kopers is een liquide bedrijf een aantrekkelijke bruid. Immers na de overna-
me kan hij de financiering anders organiseren en het vrijkomende geld in eigen kas
laten vloeien. Kopers kijken bij een potentiële overname naar de netto jaarlíjkse kas-
stroom. De kasstroom is de netto winst plus afschrijvingen minus de investeringen.
En door het omlaag brengen van de investeringen door middel van lease contrac-
ten gaat de kasstroom omhoog. Dat externe financiering hogere kosten oplevert
deert immers niet, omdat men ervan uit gaat dat het vrijkomende geld meer op-
brengt. Het 'leeg maken' van de bezittingen aan de debet zijde van de balans gaat
ook ten koste van de credit zijde van de balans. Het eigen vermogen daalt en de
resultante van de twee, in de vorm van contant geld vloeit naar de koper. De
balans wordt hiermee lichter en daarmee stijgt procentueel de winst op het geïn-
vesteerde vermogen. En op dit criterium worden beursgenoteerde ondernemingen
beoordeeld. Voor de verkoper werkt het onttrekken van liquiditeit uit de onderne-
ming en het aantrekken van externe financieringen kostenverhogend. Heeft de ver-
koper een gedeelte van de betaling van zijn verkoopsom afhankelijk gesteld van de
toekomstige winst, dan is hij met deze constructie slechter af.

Daarnaast loopt de onderneming het risico, wanneer het eens wat slechter gaat
met het bedrijf, dat de financiering in het gedrang kan komen en gevaar oplevert
voor de continuïteit. Want de vraag is of de nieuwe eigenaar in staat ís die aanvul-
lende financiering te leveren. 180~o Van de respondenten had bij de onderhandelin-
gen het in stand houden van de liquiditeit als eis gehonoreerd gekregen.

4.0 De toekomst van de directeur-eigenaar

De directeur-eigenaar is zich inmiddels bewust geworden van zijn persoonlijke
motieven om het bedrijf aan derden te verkopen. Hij is zich ook bewust hoe de
toekomst van zijn bedrijf er uit moet zien na de verkoop, maar realiseert zich tevens
dat niet alle zaken waterdicht te regelen zullen zijn. Tegelijkertijd zal hij zich mis-
schien de vraag stellen hoe het in de toekomst met hem zelf moet. Een vraag die
bepaald wordt door zijn leeftijd, fysieke conditie en andere interesses. En wil hij nog
blijven werken in het bedrijf na de verkoop? De enquête geeft een antwoord op de
verschillende vragen die de respondenten ingevuld hebben en daarmee samenhan-
gen.
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4.1 Betrokkenheid na de verkoop

Er zijn directeuren die direct na het tekenen van de verkoopovereenkomst het
bedrijf vaarwel hebben gezegd. Uit de gesprekken met voormalige eigenaren bleek
dat degenen die lang tevoren bezig zijn geweest met de plannen voor de verkoop
en waarbij de onderhandelingen enige tijd in beslag namen, minder moeite hebben
gehad met het nemen van afscheid van het bedrijf na de overeenkomst. Bij dege-
nen waarbij deze periode veel korter was, bijvoorbeeld doordat de koper het bedrijf
zelf benaderd had, en waar relatief snel een overstemming tot stand kwam, had het
afscheid meer de vorm van een rouwproces. Zoals in hoofdstuk 4 geschreven ont-
wikkelt iedere directeur-eigenaar een zekere mate van psychologisch eigenaarschap
waardoor hij emotioneel verbonden raakt met de organisatie. Afscheid nemen bete-
kent emotioneel afstand nemen. En dit is een kwestie van tijd en van het gegeven
of de voormalige eigenaar nog een zinvolle invulling kan geven aan zijn leven.

Uit grafiek 8.13 blijkt dat opmerkelijk veel directeuren (790~0) nog betrokken wil-
len blijven bij het bedrijf. 450~o Wil nog doorgaan als directeur, 40~o als commissaris,
190~o als adviseur, 60~o will nog betrokken zijn in een speciale functie of bij een pro-
ject en So~o op een andere manier. Slechts 210~o van de directeuren geeft aan geen
betrokkenheid meer te willen bij het bedrijf.

Wilde u betrokken blijven bij het bedrijf?
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bij het bedrijf nn dc
verkoop?

Wens van kopers
Anderzijds willen de meeste kopers dat de voormalige eigenaar na de verkoop

nog aanblijft (grafiek 8.14). Volgens de respondenten was dit bij 790~o van de kopers
het geval. Zowel in de functie van directeur, commissaris of adviseur. Slechts 110~0
van de kopers wilde geen betrokkenheid meer van de voormalige eigenaar. En bij
l00~o van de kopers mocht de voormalige eigenaar zelf bepalen of hij nog aanbleef.
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Betrokken bij bedrijf na overname
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Bij deze antwoorden is gekeken of er een verband is tussen de wens van de koper
dat de voormalige eigenaar nog aanblijft en de grootte van het bedrijf. Er blijkt geen
verband te zijn (tabel 8.15).

Tabel 815 Samenlra~ry betrokke~iheid verkoper nn overnnme Ic37) rnet omzet I~i91 en nnntal werknemers (a4).
ja, als directeur, adviseur of

commissaris
nee, ik mocht dit

zelf bepalen
oro oIo o~o n

totaal 790~0 110~0 l00~0 101
omzet ten tijde van verkoop (a9)
~ 10 64oIo 180~0 180~0 22
10-25 81 0~0 90~0 90~0 32
25-50 890~0 4~0 70~0 28
~ 50 790~0 160~o So~o 19
aantal werknemers (a4)
tot 30 werknemers 740~0 170~0 90~0 23
tussen 30 en 50 werknemers 700~0 10~0 200~0 20
tussen 50 en 100 werknemers 880~0 40~0 80~0 25
meer dan 100 werknemers 84oIo l00~0 6~0 31

Terniijn

De termijn die het meest voorkomt wanneer de voormalige eigenaar nog betrok-
ken blijft bij het bedrijf is 3 jaar (grafiek 8.16). Van de respondenten, die aanbleven
na de verkoop, werd deze termijn door 270~o genoemd. 160~o Noemt een termijn van
1 jaar en ook 160~o gaf te kennen geen termijn te hebben afgesproken. Door 130~0
werd een termijn van 5 jaar afgesproken en 90~o noemt een termijn voor onbepaalde
tijd. 200~o Vult'bepaalde tijd' namelijk...' in maar zonder een getal te noemen.
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Uit het voorgaande is gebleken dat de overgrote meerderheid van eigenaren op
een of andere manier betrokken wil blijven bij hun bedrijf. Uit de interviews komt
naar voren dat deze betrokkenheid ook vaak aanleiding is voor conflict. De over-
gang naar een nieuwe leiding gaat niet zonder slag of stoot. Voormalige eigenaren
zijn het vaak niet eens met de maníer waarop de nieuwe eigenaar met het bedrijf
omgaat. Daardoor is aanblijven voor sommigen niet altijd de meest makkelijke weg
en zou afscheid nemen een beter besluit zijn geweest. Veel nemen ook eerder
afscheid dan gepland.

Anderzijds is betrokkenheid in een of andere positie een manier om emotioneel
afstand te nemen van het bedrijf. De veranderingen in het bedrijf zijn daarmee aan-
leiding zich af te kunnen zetten tegen het nieuwe beleid waardoor een afscheid
wordt gelegitimeerd. Verslechteren de bedrijfsresultaten, dan is het indirect een
bevestiging van het eigen gelijk en streelt paradoxaal genoeg het ego. Hij had het
immers beter gekund, of in zijn tijd was dit zo niet gebeurd!

4.2 Levensinvulling na de overname

In een eerdere paragraaf is al geschreven dat een van de motieven van de ver-
koper verandering van levensstijl is en dat meer tijd voor de familie een belangrijke
onderliggende reden hiervoor is. 520~o Van de respondenten zegt te verwachten
daar meer tijd aan te besteden. Gevolgd door meer tijd voor hobby's (460~0), meer
te kunnen reizen 360~0, een nieuwe uitdaging aangaan 300~o en 160~o antwoordt
deze vraag met anderszins (grafiek 8.17).

Gekeken is of er een verband bestaat tussen de verschillende tijdsinvullingen en
de leeftijd van de directeur-eigenaar (tabel 8.18). Meer tijd voor de familie, komt
voor in alle leeftijdscategorieën. Hobby's , komt minder voor bij verkopers in een
leeftijdscategorie jonger dan 45 jaar. Meer tijd voor reizen, stijgt naarmate men
ouder wordt en nieuwe uitdagingen komt voor in alle leeftijdscategorieën behalve
bij 60 jaar en ouder.
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familie

o~o

hobby's

o~o

reizen

070

nieuwe
uitdagingen

070

anders

0~o n

totaal 520~0 460~0 360~0 300~0 16oIo 107
leeftijd DGA tot 45 jaar 530~0 160~0 110~0 320~0 210~0 19
45 tot 53 jaar 64070 53070 360~0 390~0 140~0 36
53 tot 60 jaar 460~0 54070 430~0 310~0 140~0 35
60 jaar en ouder 410~0 47070 470~0 60~0 180~0 17

Voormalige eigenaren houden zich na de verkoop met allerlei zaken bezig. Zijn ze
helemaal gestopt bij het bedrijf, dan beschikken zij plotseling over een zee van tijd.
Vooral in de beginfase beschikt men over een lege agenda en moet een keuze wor-
den gemaakt uit allerlei activiteiten. Sommigen vinden hun draai nooit helemaal ter-
wijl anderen redelijk snel met van alles bezig zijn. Zoals de tabel laat zien blijkt 'meer
tijd voor de familie' belangrijk voor de tijdsinvulling na de verkoop. Veel verkopers
gaven tijdens de interviews te kennen het gevoel te hebben dat men de aandacht
voor de familie verwaarloosd heeft. Men was veel weg. Alles draaide om het bedrijf
en daar ging alle tijd en energie naar toe. Was men thuis dan had men de rust nodig
om bij te komen van de vermoeienissen en van de stress. Dat gegeven heeft bij de

177



voormalige eigenaren een schuldgevoel veroorzaakt. Men wil, nu de schaapjes op het
droge zijn en meer tijd beschikbaar is, het tekort aan die aandacht rechtzetten. Door
bijvoorbeeld verre reizen, andersoortige en actieve vakanties. Niet zoals vroeger in
een luie stoel naast het zwembad of aan de zee. Waar de vakantie een middel was
om de stress kwijt te raken om daarna weer vol energie aan het werk te kunnen.
Nu scoren vakanties naar andere culturen hoog, waar wat te zien en te beleven is.

Een appartement aan de kust of een huis in een Zuid-Europees land scoort hoog
op de lijst bij voormalige eigenaren. Ook golf neemt een vooraanstaande plaats in
bij de tijdsbesteding van voormalige eigenaren. Er is nu meer aandacht voor de
kinderen, die sommige voormalige eigenaren nauwelijks hebben zien opgroeien.
De meeste kinderen zijn de studiefase al voorbij en een paar hebben een eigen
bedrijf. Daarbij te helpen is een mogelijkheid nog iets voor hen te betekenen en het
is tevens een zinvolle invulling van de vrije tijd. Het creëert voor de oud-ondernemer
weer een vorm van betekenis: nog waardevol te kunnen zijn voor de kinderen.
Sommigen helpen met de administratie. Anderen helpen bij de verkoop en weer
anderen zijn technisch bezig in het bedrijf. leder vanuit zijn eigen metier. De voldoe-
ning is meestal groot omdat het bedrijf weer iets eigens heeft. In het kind herkent
de voormalige eigenaar karaktertrekken van hem zelf. Het succes van dat kind in het
eigen bedrijf wordt daarmee een projectie van het eigen succes van de ondernemer.

Het aangaan van een nieuwe uitdaging blijkt bij veel voormalige eigenaren te
leven (320~0). Jarenlang ondernemersschap blijkt ook na de verkoop nog te bestaan.
Een aantal ondernemers is dat pad weer opgegaan. Alleen of samen met anderen.
Onderzoek door Kenyon-Rouvinez (2000) heeft aangetoond dat er 5 verschillende
redenen zijn waarom families na de verkoop van hun bedrijf weer opnieuw te
beginnen:
1) Om gezamenlijk iets met de familie te doen: een nieuwe combinatie vader-

zoon, moeder-zoon of dochter, enz.
2) Het creëren van werk voor de volgende generatie.
3) Een unieke mogelijkheid om het eigen bedrijf weer terug te kopen.
4) Geen zin om op de lauweren te rusten.
5) De behoefte aan onafhankelijkheid.

Uit het onderzoek is gebleken dat de combinatie familie en ondernemerschap de
drijfveer is voor het opnieuw starten van een familiebedrijf en dat deze stap meestal
5-6 jaar komt na de verkoop van het oorspronkelijke familiebedrijf. Hoewel tevoren
niet valt te voorspellen hoe het zal verlopen na de verkoop en welke activiteiten de
verkoper zal aanpakken, is het wel zaak dat de verkoper zich tevoren een idee vormt
over zijn tijdsinvulling. Wil hij nog betrokken blijven bij het bedrijf, in welke functie en
voor hoe lang? En wanneer hij besluit te stoppen bij het bedrijf waar wil hij zich dan
mee bezig houden. Welke hobby's of interesses heeft hij? Hoe gaat hij om met het
geld dat hij uit de verkoop ontvangt? Niets doen ofwel achter de geraniums gaan zit-
ten blijkt voor de meesten geen bevrediging en leidt al snel tot een lethargie waar-
door ook het contact met de omgeving verloren raakt. Niemand zit te wachten om
dezelfde verhalen uit het verleden aan te horen. Om die reden moet de voormalige
eigenaar een persoonlijk balans zien te vinden door actief bezig te zijn en op tijd te
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zorgen voor ontspanning. Deze levensinstelling kan ertoe bijdragen dat hij nog lang
deelgenoot kan zijn van het (sociale) leven om hem heen.

4.3 Hoe belegt de verkoper zijn nieuw verworven verrnogen?

Hoe gaat de verkoper met zijn geld om na de verkoop, wanneer hij geconfronteerd
wordt met een grote hoeveelheid contant geld. Afhankelijk van zijn motieven voor de
verkoop en zijn plannen voor de toekomst zal deze hoeveelheid geld op een of andere
manier besteed moeten worden. Gaat hij opnieuw het ondernemerschap aan of moet
het geld zodanig belegd worden dat hij daar een behoorlijk inkomen mee kan genere-
ren. ledere verkoper heeft zo zijn eigen plannen voor de belegging van dat geld.

Tnhel 8.19 Venleliug over vijf mogelijke bele~yiriqsvurmen nunr percentage bele4d in aandelen.
p ercentage
belegd in aandelen aandelen onder-

neming
aanvulling
pensioen

onroerend
goed kinderen niet

genoemd
n o~o

Oo~o Oo~o 380~0 130~0 250~0 70~0 170~0 9 14.5
1-33.30~0 280~o Oo~o 80~0 530~o Oolo 110~0 7 1 1.3
33.4-66.60~0 490~0 30~0 20~0 220~0 1 oIo 230~0 25 40.3
66. 7-99.90~0 81 oIo So~o Oo~o 90~0 10~0 30~0 12 19.4
l 000~0 l 00oIo Oo~o Oo~o Oo~o Oo~o Oo~o 9 14.5
totaal 530~0 80~0 40~0 200~0 20~0 130~0 62 100.0

Uit het onderzoek blijkt dat verkopers die niet in aandelen belegd hebben voor
een belangrijk deel in een onderneming belegd hebben (380~0) en dat verkopers
(280~0) die een deel van hun geld belegd hebben in aandelen (1-33,30~0) voor een
belangrijk deel in onroerend goed belegd hebben (530~0) (tabel 8.19).
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H o o f d s t u k 9

Het verkoopproces

In het vorige hoofdstuk is besproken hoe de directeur-eigenaar zich bewust
wordt van de betekenis die het bedrijf voor hem heeft. Tevens is gebleken dat hier-
door duidelijk wordt wat de motieven zijn om het bedrijf niet over te dragen aan
de kinderen maar te verkopen aan derden. Ook wat hij kan verwachten wanneer
het bedrijf aan derden wordt verkocht en hoe hij na de verkoop zijn persoonlijke
invulling gestalte wil geven.

In dit hoofdstuk wordt het verkoopproces besproken. Enerzijds gebeurt dit des-
criptief, dat wil zeggen het is een weergave en analyse van de gegevens die uit de
enquête naar voren kwamen, gecombineerd met de ervaringen van voormalige
eigenaren met de verkoop van hun bedrijf. Anderzijds is de beschrijving van het
verkoopproces prescriptief, dat wil zeggen het geeft aan waar toekomstige verko-
pers rekening mee moeten houden wanneer ze hun bedrijf willen verkopen.

Het mag duidelijk zijn dat het prescriptieve deel niet de intentie heeft om econo-
mische, fiscale of juridische zaken uitvoerig te behandelen. Wel zal kort aangegeven
worden aan welke economische, fiscale of juridische zaken tijdens het proces aan-
dacht moet worden besteed.

Het verkoopproces bestaat uit drie delen (figuur 9.1):
a. Het voorbereidingstraject; de toekomstige verkoper moet een aantal zaken

regelen alvorens hij daadwerkelijk op zoek gaat naar een koper.
b. Het starttraject; tijdens deze fase gaat de verkoper op zoek naar potentiële

kopers en vinden kennismakingen plaats;
c. Het onderhandelingstraject; er is een intentie bij beide partijen om tot een

overeenkomst voor koop en verkoop te komen.

1.0 Het voorbereidingstraject

Tijdens de voorbereidingsfase moeten de toekomstige verkoper en zijn adviseurs,
die bij het verkoopproces betrokken worden, een duidelijk beeld krijgen van het te
verkopen bedrijf en van de marktontwikkelingen in de branche. Met deze gegevens
als uitgangspunt kan de vraag beantwoord worden welke type koper het beste bij het
bedrijf past en de beste waarborg geeft voor de continuïteit van de onderneming.

Verwachtingen van de verkoop
Verkopers hebben over het algemeen positieve verwachtingen over de ontwikke-

lingen van hun bedrijf na de verkoop. Uit het eigen onderzoek (grafiek 9.1) blijkt
dat 69 van de 107 verkopers (320~0) verwacht dat de omzet zal stijgen na de ver-
koop. Ook 69 verwachten dat de marktpositie zal verbeteren. 130~0 (in aantal 27)
Verwacht een verbetering van de ontwikkeling van nieuwe producten en l00~0 (in
aantal 23) verwacht dat de technologische kennis zal toenemen.
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HET VERKOOPPROCES

Voorbereidingstraject

Analyse van eigen bedrijf en de markt

Profiel van de koper

Match met de potentiële koper
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Communicatie

1
Starttraject
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Lijst van eisen en wensen

Wel of geen betrokkenheid na verkoop

De verkoopprijs
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1
Onderhandelingstraject

De informatiefase

De intentieverklaring

De onderhandelingsfase

De definitieve overeenkomst

Communicatie na de verkoop

Figuur 9. ] Het verkoopproces.

1.1 Analyse van het eigen bedrijf en
de rnarkt

Niemand kent zijn bedrijf beter dan
de ondernemer. Echter de vraag is of hij
zich voldoende bewust is van de sterke
en zwakke punten. Om een objectief
beeld van de onderneming te krijgen
moeten de zwakke en sterke punten
duidelijk zichtbaar gemaakt worden.
Dit kan gebeuren samen met leden van
het management team of inet behulp
van een externe adviseur. In de litera-
tuur zijn genoeg voorbeelden over hoe
een analyse van het bedrijf gemaakt kan
worden. Naast de beoordeling van het
eigen bedrijf moet ook een analyse
gemaakt worden van de huidige markt-
omstandigheden en een visie voor deze
markt op lange termijn. Uitgaande van
deze analyses wordt een strategie voor
het bedrijf bepaald en beoordeeld of
het bedrijf in staat is zelfstandig deze
strategie te realiseren. De uitkomst van
dit antwoord is aanleiding voor het
maken van een keuze van het profiel
van de koper.

1.2 Profiel van de koper
In hoofdstuk 1 is al kort toegelicht

dat er verschillende categorieën van
kopers bestaan. In hoofdstuk 10 wordt
de strategische koper uitvoerig behan-
deld. Bij het maken van een strategisch
verkoopplan is de match tussen het
kopende- en verkopende bedrijf essen-
tieel voor het succes van de overname.
Vandaar dat de verschillende kopers
categorieën hier behandeld worden:
a. De strategische koper heeft als motief

om door een overname toegevoegde
waarde te realiseren voor haar be-
staande activiteiten. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat met de combi-
natie een meerwaarde wordt bereikt
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die groter is dan de twee bedrijven afzonderlijk zouden behalen. Die meerwaarde
kan worden bereikt door het realiseren van schaalgrootte (door hogere produc-
tie aantallen), omvanggrootte (door gebruik te maken van gezamenlijke stafdien-
sten), door aankoop van specifieke vaardigheden (technologische kennis, ontwik-
keling van nieuwe producten), door overname van management kwaliteiten bij
het te kopen bedrijf of door integratievoordelen (vergroting marktpositie).

b. De financiële koper heeft als doelstelling rendement op het geïnvesteerde vermo-
gen te behalen. Men hanteert daarbij een bepaalde norm van een gemiddeld
percentage dat de geïnvesteerde koopsom jaarlijks moet opbrengen.

c. De nieuwe ondernemer vanuit de eigen organisatie (MBO). Bij een bedrijf van
redelijke omvang is de kans aanwezig dat één of ineerdere managers vanuit de
organisatie het bedrijf kunnen overnemen. Belangrijke vraag voor de directeur-
eigenaar is of deze manager of managers ook over de kwaliteiten beschikken om
eindverantwoordelijkheid te dragen. Het kunnen goede medewerkers zijn en
mensen die hun sporen in de top hebben waargemaakt, maar men moet zich
afvragen of ze in staat zijn eindverantwoordelijkheid te dragen. Bij het bekleden
van de eerste toppositie zijn andere kwaliteiten nodig, zoals visie en onderne-
mersdurf. Ook gedrevenheid bij het realiseren van doelstellingen is een belang-
rijke eigenschap.
Het kan moeilijk zijn voor ondernemers om de kwaliteiten van hun managers op

hun ondernemerschap te kunnen beoordelen en daarom is het aan te bevelen hier-
voor externe deskundigen in te schakelen.

Getuige de ervaring van een verkoper bij wie een MBO die uiteindelijk mislukte:
"Maar toen het moment daar was om de plannen concreet om te zetten in af-
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spraken haakten ze af. De onderlinge ideeën weken teveel van elkaar af en men bleek
uiteindelijk niet géinteresseerd. Dat was aanleiding tot veel onderlinge commotie en
emoties. De essentie was dat men niet durfde over te nemen, men was geen onderne-
mer. Goede mensen in de organisatie, dat is toch wel heel wat anders dan goede onder-
nemers ".

Voordeel bij een keuze vanuit de eigen organisatie is dat de nieuwe ondernemer
de cultuur van het bedrijf kent en daarmee weinig moeite zal hebben. Uiteindelijk
heeft hij zijn deel aan de vorming van de cultuur bijgedragen. Verwacht mag wor-

den dat door een MBO geen of weinig veranderingen zullen plaatsvinden zodat de
rust in de organisatie niet teveel verstoord wordt. De verkoper kan met een manager
uit het eigen bedrijf beter inschatten of de werknemers hem zullen accepteren.
Hoewel, men moet beseffen dat wijzigingen van eigendom de verhoudingen
binnen de organisatie veranderen. Bij een MBO gaat het bedrijf als zelfstandige
eenheid verder, wat de relatie met de verkoper meestal ten goede komt. Er vinden
immers weinig veranderingen plaats die aanleiding kunnen geven tot conflicten of
irritaties.
d. De nieuwe ondernemer van buiten (M81). De verkoop van het bedrijf aan iemand

van buitenaf is moeilijker. Men kent immers de persoon niet en moet afwachten
of deze erin slaagt het roer over te nemen en de organisatie achter zich te krij-
gen. Zwakke leiders creëren zwakke organisaties, waar conflicten vaak aan de
orde van de dag zijn. Daarom is zorgvuldigheid geboden bij het aantrekken van
een manager van buitenaf. Succes in één bedrijf is geen garantie voor succes in
een ander bedrijf. Zeker als de potentiële koper nooit eindverantwoordelijkheid
heeft gedragen.
Bij een MBO of MBI wordt de kans van slagen voor het doorgaan van de ver-

koop bepaald of de toekomstige eigenaar in staat is het benodigde bedrag op tafel
te leggen. Kan hij het bedrag zelf betalen of moet een beroep gedaan worden op
externe financiering. Managers kunnen ervoor terugschrikken als de bank een aan-
tal zekerheden verlangt die als een molensteen om de nek komen te hangen. De
echtgenote heeft daarin een cruciale rol. De eisen die de bank aan de toekomstige
eigenaar stelt legt vaak een zware psychische druk op het gezin waardoor de kans
op afhaken groot wordt.

1.3 Match rnet de potentiële koper

De strategische analyse is uitgevoerd, de zwakke en sterke punten van het bedrijf
zijn duidelijk geworden en er ligt een strategisch plan klaar voor de toekomst van
het bedrijf. Uit het strategisch plan zal blijken of het bedrijf in staat is de zwakke

punten om te buigen en te versterken. Zijn bijvoorbeeld zwakke punten het gevolg

van problemen in de organisatie dan lijkt verbetering geen onoverkomelijke doel-
stelling. Zijn zwakke punten echter een gevolg van de positie in de markt dan kan

het probleem groter zijn. Vooral wanneer het ook duidelijk is geworden dat het

bedrijf deze situatie zelf niet kan verbeteren omdat financiën daarvoor ontbreken of

omdat de schaalgrootte te beperkt is. Bedrijven vanuit het midden- en kleinbedrijf

hebben vaak meer kansen in nichemarkten omdat deze meestal niet passen in de
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strategie van grote bedrijven. Deze laatste zijn dikwijls meer volumegericht en mis-
sen door hun grootte het directe contact met de markt. Maar is de ondernemer of
het management ervan overtuigd dat de huidige positie op de markt geen zelfstan-
dig voortbestaan mogelijk maakt dan is er maar een oplossing: verkoop aan een stra-
tegische partner.

Sterke punten van het bedrijf zijn aanleiding om deze te vergelijken met soortge-
lijke bedrijven in de markt. Zijn de sterke punten van het bedrijf een aantrekkelijke
bruidsschat voor andere bedrijven? En wat heeft het bedrijf een potentiële koper aan
extra's te bieden? Wat maakt haar zo aantrekkelijk? Bijvoorbeeld een horecagroothan-
del die uitsluitend regionaal opereert zal weten wanneer er een concentratie in de
markt gaande is en of een partij bezig is regionaal opererende bedrijven over te
nemen. Is deze koper nog niet in haar regio aanwezig dan kan het bedrijf een aan-
trekkelijke overnamekandidaat zijn. Door veranderende internationale wetgeving
vindt er momenteel een verschuiving plaats in de automobielbranche. Enkele bedrij-
ven zijn daardoor bezig hun posities te versterken door overname van autodealer-
bedrijven.

De uiteindelijke vraag die een verkoper zich moet stellen is of zijn bedrijf interes-
sant is voor een van de kopende partijen en waarom. Kennis van de markt en van de
sterke en zwakke punten van het bedrijf zijn de noodzakelijke ingrediënten voor de
bepaling of er een match mogelijk is tussen het verkopende bedrijf en de koper.

Een manier om dat te doen is door het ontwikkelen van scenario's van de voor-
delen, nadelen en risico's van verkoop aan een bepaald type koper. Kunnen door de
overname van dat type koper de zwakke punten van het bedrijf verbeterd worden?
Teveel fixeren op de zwakke punten en de sterke punten achterwege laten heeft tot
gevolg dat de cognitieve waardering van het eigen bedrijf negatief wordt waardoor
attributiefouten ontstaan. Hier is in het vorige hoofdstuk al aandacht besteed. Veel
ondernemers hebben het idee dat het eigen bedrijf moeilijker te managen is: 'Het
gras bij de buurman lijkt altijd groener'. Door eigen sterke punten te negeren kunnen
deze na een overname wel eens in de knel komen en teniet worden gedaan doordat
ze niet passen in de cultuur van het kopende bedrijf. En in de optelsom van de toe-
gevoegde waarde bij een overname kan het uiteindelijke resultaat lager uitkomen.
Bijvoorbeeld een bedrijf dat moeite heeft met de kosten per eenheid product gaat
ervan uit dat vergroting van de productie tot verlaging van de kostprijs leidt. Dus
door samenvoeging van haar productie met die van de koper kunnen aanzienlijke
kostenvoordelen gerealiseerd worden. Echter het bedrijf heeft een goede marketing-
afdeling die een niche van de markt bedient met een selecte groep van klanten.
De marketing afdeling van de koper bedient een totaal andere markt met een heel
andere klantenkring. Men moet zich in zo'n geval afvragen of marketingafdelingen
gescheiden van elkaar kunnen opereren, of kwaliteitsnormen wel bij elkaar passen en
of door samenvoeging van de productie de flexibiliteit niet afneemt, hetgeen essenti-
eel was voor de klantenkring van het verkopende bedrijf.

Een andere manier om te beoordelen welke type koper bij het bedrijf past is door
dit heel concreet te doen aan de hand van een voorbeeld. Door een willekeurig
bedrijf te kiezen kan de verkoper zich een voorstelling maken hoe een overname door
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dat bedrijf eruit zou zien en welke gevolgen het voor de eigen organisatie zou bete-
kenen. Men kan zich realistisch inbeelden wat de consequenties van een overname
zouden zijn door alle aspecten van de eigen organisatie daarop te beoordelen. Wat
betekent het voor de economie van het bedrijf evenals voor de werknemers. Ook een
vergelijking van culturen is een oefening die meer inzicht kan geven in de overeen-
komsten en verschillen tussen beide bedrijven. Het scenario dat deze oefening ople-
vert kan vervolgens vergeleken worden met die van andere bedrijven.

Door de genoemde twee beoordelingsmethoden wordt duidelijk waaraan het
bedrijf behoefte heeft en wat de risico's zijn van een overname. Indien het bedrijf
voor een strategische koper kiest moet duidelijk zijn of de verkoop meerwaarde voor
beide bedrijven oplevert of niet. Heeft verkoop grote consequenties voor de organisa-
tie met verlies van arbeidsplaatsen, dan moet de verkoper wel heel sterk overtuigd
van keuze zijn. Heel concreet gesteld, de verkoper moet zich de vraag stellen of het
bedrijf beter wordt van de verkoop. Kan deze vraag niet met een duidelijk ja worden
beantwoord dan is overname door een strategische koper niet relevant. Een MBO,
MBI of een verkoop aan een financiële koper ligt dan meer voor de hand.

1.4 De waardebepaling van het bedrijf

~ Uit de enquête blijkt dat 910~o van de verkopers voorafgaand aan de verkoop
een waardebepaling heeft gemaakt. 90~o Van de respondenten zegt geen waarde-
bepaling gemaakt te hebben.

~ Op de vraag welke waarderingsmethode gebruikt is, noemt 210~o van de res-
pondenten dat de rentabiliteitswaarde is gebruikt. 200~o Zegt dat deze op basis van
de koers~winst verhouding is geweest, 130~0 op basis van de intrinsieke waarde en
120~o zegt dat de vergelijking met de branche als uitgangspunt is gekozen. Bij 60~o is
een waardebepaling gebruikt op basis van de contante geldstroom (Grafiek 9.3).

Welke waardebepaling is gebruikt?
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Bij de waardebepaling van een bedrijf gaat men over het algemeen uit van vier
methoden:
a. de intrinsieke waarde
b. de rentabiliteitswaarde
c. verhoudingsgetallen
d. contante waarde van de geldstromen

In het kort zullen hier de verschillende methoden die bij de waarbepaling van
een bedrijf worden toegepast besproken worden. Het is echter niet de intentie om
de verschillende methoden uitputtend te beschrijven aangezien dat meer op het
vlak ligt van waarderingsdeskundigen.
a. De intrinsieke waarde. Bij deze methode is de basis van de bepaling de balans

zoals deze in jaarrapport is opgenomen. Hierin zijn in principe alle bezittingen
en schulden vermeld. Let wel in principe! Want vaak laat men na om latente
schulden zoals juridische claims of garantieclaims niet in het jaarverslag te ver-
melden. Ook kan het zijn dat de bezittingen niet de juiste waarde vertegenwoor-
digen. Meestal wordt uitgegaan van een boekwaarde, dat is de aanschafwaarde
minus een bepaalde afschrijving. En het kan zijn dat die afschrijving teveel is
geweest of te weinig. Voorbeeld is de waarde van onroerend goed dat vaak een
hogere reële waarde vertegenwoordigt dan de boekwaarde zoals deze in het
jaarrapport staat. Zo kan ook de werkelijke waarde van de voorraad niet over-
eenstemmen met de vermelde waarde van de voorraad op de balans. Een aantal
verkopers deelde mee dat hierover met de koper fikse discussies zijn geweest.
Dat was het geval in die branches, die door de snelheid van technologische ont-
wikkelingen apparatuur hebben, die economisch snel veroudert. Bij de beoorde-
ling van de intrinsieke waarde van het bedrijf worden van de bezittingen de
schulden afgetrokken. Inclusief een herwaardering van de activa (zoals voorraad
en onroerend goed en eventuele claims) is het verschil de intrinsieke waarde van
het bedrijf. De beoordeling is een momentopname waarbij toekomstige winsten
niet meegerekend worden.

b. De rentabiliteitswaarde. Hierbij geldt de marktrente als uitgangspunt. Een koper wil
bij de investering van zijn geld in een bedrijf minimaal een rente vergoed krijgen
die gelijk is aan de marktrente. Daar bovenop wordt een percentage voor het
risico bijgeteld en het eindresultaat is een waarde voor de rentabiliteit. Uitgangs-
punt van de investering in het bedrijf is dat het bedrijf op termijn dit gemiddel-
de percentage moet genereren. Dat kan door middel van een dividend of door
een stijging van de waarde van het bedrijf. Financiële kopers hanteren vaak deze
methode waarbij gedacht wordt aan terugverdienpercentages tot 200~0 op jaar-
basis.

c. Verhoudingsgetallen. Bij deze methode wordt een norm die voor een bepaalde
bedrijfstak geldt als uitgangspunt genomen bij de waardebepaling. De koers~-
winst verhouding wordt dikwijls als verhoudingsgetal gebruikt. In de bouw
wordt bijvoorbeeld gemiddeld een koers~winst verhouding gebruikt van 7 à 8.
In de farmaceutische industrie kan een normgetal worden gebruikt van 50 tot
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60. En in het verleden was een koers~winst verhouding van 70 à 80 in de ITC
sector heel normaal. Het verschil tussen hoog en laag wordt bepaald door de
groeivenvachting die voor de farmaceutische índustrie hoger is dan in de bouw.
We moeten ons echter realiseren dat deze verhoudingsgetallen afhankelijk zijn
van de economische ontwikkelingen en vooral de ontwikkelingen op de effecten-
beurzen. Behalve koers~winst verhoudingen kunnen ook andere verhoudingen
gehanteerd worden. In de telecom industrie was het gebruikelijk dat betaald
werd op basis van het aantal abonnees een bepaalde factor. In de farmaceuti-
sche industrie wordt ook wel een norm toegepast op basis van research bt
development uitgaven.

d. De contante waarde. In de wereld van fusies en overnames wordt vaak het
Angelsaksisch jargon gebruikt en hanteert men de term 'discounted cash flow'.
Bij deze methode wordt de waarde bepaald door de netto kasstromen die het
bedrijf genereert. Het nadeel bij de koers~winst verhouding is dat toekomstige
investeringen niet meegenomen worden bij de beoordeling. En een koper gaat
er in principe van uit dat de betaling van de koopsom jaarlijks in de vorm van
dividenden kan worden terugverdiend. lets wat niet lukt als het bedrijf na bij-
voorbeeld twee jaar een forse investering moet doen. Bij de bepaling van de
contante waarde worden investeringen en afschrijvingen in de beoordeling
meegenomen evenals de contante waarde van de geldstromen. Ondanks dat uit
eigen onderzoek is gebleken dat deze waarderingsmethode niet veel wordt
gebruikt, blijkt deze toch meer en meer in zwang te komen.

Uerband tussen waarderingsrnethode en andere variabelen
Gekeken is of er een verband bestaat tussen de gebruikte waarderingsmethode

en een aantal variabelen zoals bedrijfstak, jaar van verkoop, omzet, aantal werk-
nemers en de betrokkenheid van adviseurs. Uit deze analyse blijkt dat er een signifi-
cant verband is tussen de gebruikte waarderingsmethode en het jaar van verkoop
(tabel 9.4). Bij verkopen die plaatsvonden vóór 1995 scoorden koers~winst verhou-
ding, rentabiliteitswaarde en intrinsieke waarde nagenoeg gelijk (26-300~0).

Het is opmerkelijk dat verkopen die na 1997 plaats vonden de methode van
'een vergelijking met eerdere transacties in de branche' werd gevolgd (260~0).
Klaarblijkelijk werd op dat moment afgeweken van andere rekenmethodes en van-
uit strategische marktomstandigheden gehandeld. Met andere woorden, indien
bedrijf A een bepaalde prijs heeft ontvangen dan moest voor bedrijf B dezelfde
norm gevolgd worden. Vóór 1997 werd deze methode door slechts 30~o resp. 40~0
van de verkopende bedrijven gevolgd.

Opmerkelijk is de daling van de 'intrinsieke waarde' methode. Deze nam in de
loop van de tijd af van oorspronkelijk 260~o naar 14oIo en vervolgens So~o. De metho-
de 'rentabiliteitswaarde' kent een redelijk stabiel verloop (resp. 26, 21 en 240~0).
De methode 'koers~winst verhouding' loopt in de periode 1996-1997 enigszins
terug om daarna weer te herstellen (resp. 30, 17 en 210~0).

De methode gebaseerd op de 'kasstroom' wordt langzamerhand meer gebruikt
en loopt op van 4,7 naar l00~0.
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Tecbel 9.-~ Samenhang gebruikte wacrrderinysmethocte tijctens verkoo~ (c142) met enkele nndere verriabelen.
A B C D E F G

o~o o~o o~o ~o o~o o~o o~o n

totaal 21 24 13 6 14 7 14 98
bedrijfstak(al ) p - 0.266
industrie 23 32 18 5 9 14 22
bouw 16 32 11 16 11 16 19
handel 22 17 4 9 26 13 9 23
transport 22 22 22 22 11 9
íct 20 10 30 10 20 10 10
andere dienstverlening 27 20 20 7 27 15
jaar van verkoop(a19)" p- 0.025
tot1995 30 26 4 4 26 4 4 23
1996 of 1997 17 21 3 7 14 7 31 29
na1997 21 24 26 5 5 10 10 42
omzet ten tijde van verkoop (a9) p- 0.603
~ 10 20 25 15 15 15 5 5 20
10-25 28 21 10 10 10 10 10 29
25-50 21 25 18 14 4 18 28
~ 50 14 24 10 19 10 24 1
aantal werknemers(a4) p - 0.223
tot 30 werknemers 24 14 24 5 14 10 10 21
Tussen 30 en 50 werknemers 10 40 5 20 15 5 5 20
Tussen 50 en 100 werknemers 24 20 16 4 20 4 12 25
meer dan 100 werknemers 23 23 10 10 10 26 31
betrokkenheid van adviseurs (d42)
huis accountant p- 0.392 22 23 12 5 17 8 13 83
huis belastingadviseur p- 0.414 23 33 9 5 9 5 16 55
huis advocaat p- 0.997 19 22 16 6 16 6 16 32
huis bankier p- 0.873 21 29 14 7 21 7 14
gespecialiseerde advocaat p- 0.391 30 1 3 17 4 4 9 22 23
fusie- en overnamespecialist p- 0.356 14 21 14 12 14 9 16 43
gespecialiseerde bank p- 0.184 17 17 50 17 6
management consultant p- 0.471 33 33 17 17 6
Anders p- 0.635 31 39 8 8 8 8 13
A: koers~winst verhouding, B: rentabiliteitswaarde, C: vergelijking met eerdere transactie in de branche,
D: een factor maal de omzet, E: intrinsieke waarde, F: methode gebaseerd op kasstroom,
G: anderszins...
" Deze verschillen zijn significant ( 950~o betrouwbaarheid)

1.5 Uerkoop klaar maken: econornische, juridische en fiscale aspecten
Zoals in de vorige paragraaf geduid, is de balans het uitgangspunt van een

koper bij de beoordeling van het bedrijf. De vraag die een toekomstige koper zich
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zal stellen is of die balans wel een juiste weergave is van de bezittingen en schulden
van het bedrijf. Uit de interviews bleek een aantal keer dat de koper vaak een ande-
re mening heeft over de waarde van de bezittingen en schulden en dat deze sterk
kan verschillen met de mening van de directeur-eigenaar. De meest voorkomende
discussie gaat over de waarde van de voorraad. De koper zal kritisch kijken naar
voorraden die al lange tijd op de voorraadstaat voorkomen. Heeft de directeur-eige-
naar voor de oude voorraden geen voorziening getroffen, dan kun je er zeker van
zijn dat hierover een discussie komt. Zo ook met de post debiteuren. leder bedrijt
heeft debiteuren die enige tijd in de boeken staan en waar iets mee is dat afgewerkt
moet worden. Zijn hier geen voorzieningen voor getroffen dan zullen ze tijdens de
onderhandelingen aan de orde komen.

Veelal is het gebruikelijk dat de verkoper bij de overeenkomst een balansgarantie
afgeeft. Blijkt achteraf dat een verplichting niet op de balans staat en dat het bedrijf
alsnog een claim te betalen heeft dan draait de verkoper voor deze kosten op.

Personeelscon tracten
Een ander belangrijk onderdeel zijn de afspraken met personeelsleden. Zijn alle

arbeidscontracten, pensioenovereenkomsten en dergelijke op orde? Staat alles op pa-
pier? Indien niet, dan is de kans groot dat de verkoper daar op aangesproken wordt.

Juridische procedures
Wat zijn de claims of juridische procedures die het bedrijf heeft lopen? Zijn hier-

voor geen voorzieningen getroffen en komen ze achteraf nog op de proppen: een
toekomstige claim voor de verkoper ligt zeker in het vooruitzicht.

Een verkoper meldde dat hij, voorafgaand aan de ondertekening van de over-
eenkomst, nog snel even een paar juridische kwesties heeft kunnen oplossen. Het
maakte de verhouding met de koper tijdens het onderhandelingsproces makkelijker
en bespaarde hem achteraf moeilijkheden.

Het regelen van juridische procedures voorafgaand aan de start van het verkoop-
traject geeft duidelijkheid en zekerheid voor zowel de koper als de verkoper. Immers
de discussie tijdens de onderhandelingen zal gaan over de hoogte van de voorziening
die getroffen moet worden, die al snel in een machtsstrijd kan belanden.

Afgezien van de inhoudelijke discussie speelt tijdens de onderhandelingen de
tijdsfactor een belangrijke rol. En het onder druk regelen van een juridisch dispuut,
wanneer je midden in onderhandelingen verwikkeld bent, kost geld. De koper
maakt vaak gebruik van de tijdsdruk omdat dit het meest in zijn voordeel uitpakt.
De verkoper is emotioneel meer bij de verkoop en onderhandelingen betrokken en
het is voor hem meestal de eerste keer.

Veel verkopers meldden in het interview dat ze te weinig tijd en aandacht heb-
ben besteed aan de voorbereiding. Of zoals het advies van een verkoper luidde:

"Zorg dat de cijfers goed op een rijtje staan. Dat rechtszaken tevoren geregeld zijn,
want anders worden daar weer grote voorzieningen voor getroffen. Kopers hebben een
hekel aan 'lijken in de kast' ".

Zorg dat alle contracten en afspraken met wie ook tevoren zwart op wit en
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voorzien van een datum opgemaakt zijn en bij de koper bekend zijn. Gebruikelijk
bij een overname is dat de koper een boekenonderzoek (due dilligence) laat uitvoe-
ren nadat er een intentieovereenkomst tot verkoop is getekend. Het zelf tevoren dit
onderzoek uitvoeren, bespaart tijd en frustraties tijdens de onderhandelingen zeker
wanneer 'onvolkomenheden' later aan het licht komen. De koper zal tijdens de
onderhandelingen dankbaar gebruik maken van afspraken die hem niet bekend
zijn. Onbekendheid met afspraken is meestal een reden om de aanvankelijk over-
eengekomen prijs onder druk te zetten en wordt graag misbruikt om nog wat te
'verdienen'.

Fiscale aspecterr
Behalve een aantal economische en juridische zaken moet de directeur-eigenaar

zich ook afvragen hoe hij het bedrijf wil verkopen. Wil hij zijn aandelen van het
bedrijf verkopen? Wil hij alleen de activa en passiva verkopen? Uitgangspunt daarbij
is hoe ziet de structuur van zijn vennootschap(pen) er uit? Is er sprake van een
holding constructie en wordt deze holding ook mee verkocht? Hoe zit het met het
onroerend goed en wordt dit mee verkocht?

Wat er wordt verkocht zal in principe bepaald worden door de koper. Toch blijft
het voor de verkoper zaak hierover zelf vooraf duidelijkheid en inzicht te hebben en
de fiscale mogelijkheden van de verkoop met zijn accountant of fiscalist door te
spreken.

1.6 Keuze van de adviseurs
Wie en in welke fase
Aan de verkopers is gevraag welke adviseurs men tijdens het verkoopproces heeft

ingeschakeld en in welke fase van het verkoopproces zij actief zijn geweest. De
antwoorden op de vragen zijn verzameld en samengevat in tabellen 9.5. en 9.6.

In tabel 9.5 zien we dat de meest voorkomende adviseur de huisaccountant is.
In 840~o van de gevallen is deze geraadpleegd. En 680~o van de gevallen tijdens de
voorbereidingen ingeschakeld. Doorgerekend betekent het dat bij 570~o van alle ver-
kopen de huisaccountant is geraadpleegd bij de voorbereidingen. Deze informatie
vinden we in tabel 9.6.

Tabel 9.5 Adviseiirs bij het verkoopproces (D42).
voorb zoeken le cont. onderh. due dil. contr.

840~o huis accountant 68oIo 90~0 120~0 410~0 540~0 460~0
420~o huis belastingadviseur s6olo 40~0 9olo S8o~o 470~0 560~0
33~o huis advocaat 230~0 30~0 30~0 460~0 290~0 770~0
140~o huis bankier 870~0 200~0 139~0 27oIo 13~0 200~0
240~o gespecialiseerde advocaat 150~0 40~0 190~0 58~0 420~0 920~0
430~o fusie- en overnamespecialist s7o~o 370~0 540~0 830~0 46~0 670~0
60~o gespecialiseerde bank SO~o 67o~o ó7oió 67~0 170~0 330~0
70~o management consultant 439'0 149~0 439'0 1000~0 430~0 430~0
14~o anders 470~0 270~0 40oIo 870~0 330~0 73oIo
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Ticbel 9.6 Adviseurt bij de verschillen~ic fasen van het verkoopproces.
voorb zoeken 1e cont. onderh. due dil. contr.

huis accountant 570~0 70~0 10~0 3solo 46~0 380~0

huis belastingadviseur 230~0 2~0 4~0 240~0 20~0 230~0

huis advocaat 70~0 1~0 1~0 1 so~o 90~0 250~0

huis bankier 120~0 30~0 20~o qo~o 20~0 30~0

gespecialiseerde advocaat 40~0 10~o sok 140~0 l 00~0 220~0

fusie- en overnamespecialist 24~0 16oIo 230~0 360~0 200~0 290~0

gespecialiseerde bank 3ol0 4ol0 49io 40~0 loió 20~0

management consultant 3~0 1~0 3~0 7ol0 3~0 30~0

anders 7ol0 40~0 óo~0 120~o So~o l 00~0

Op zich is het niet zo verwonderlijk dat de eigen huisaccountant zo veel wordt
ingeschakeld en direct al bij de voorbereidingen. Hij is op de hoogte van het wel en
wee van bedrijf en van de ondernemer en kent de persoonlijke achtergronden. Door
deze speciale band is hij de vertrouwensman van de ondernemer geworden. Vandaar
dat de accountant vaak al in het beginstadium wordt ingeschakeld en als klankbord
fungeert voor de ideeën van de directeur-eigenaar.

Tevredenheid rnet de adviseurs
In de enquête is tevens gevraagd in hoeverre men tevreden was met de bijdrage

en invloed van de externe adviseurs. In tabel 9.7 ziet u de verschillende antwoorden.

De management-consultant scoort hoog: 430~o van de verkopers is 'zeer tevre-

den' en 570~0 'tevreden' (totaal l 000~0). Doordat de management consultant slechts

door 7 verkopers is ingeschakeld, is er geen sprake van een statistische betrouw-

baarheid. De tevredenheid met de gespecialiseerde advocaat scoort goed: 610~o van

de verkopers is zeer tevreden en 290~o tevreden (totaal 900~0).

Tabel 9.7 Tevredenheid ctc~viseurs e:n gebruik van arlviseurs (n - 107).
Tevredenheid Gebruik

ontevreden ontevreden neutral tevreden tevreden n

huis accountant 40~0 80~0 20~0 40oIo 290~0 91

huis belastingadviseur 20~0 70~o s9~o 32~0 44

huis advocaat 60~0 120~0 44~0 38oIo 34

huis bankier 17oIo 80~0 170~o s0o~o 80~0 12

gespecialiseerde advocaat l 00~0 290~0 61 oIo 28

fusie~overnamespecialist so~o 70~0 9ol0 300~o s0o~o 44

gespecialiseerde bank 330~0 170~0 170~0 330~0 6

management consultant s7o~o 430~0 7

andere... 8"~í~ 80~o s49'o 310~0 13

De belastingadviseur scoort totaal 910~0, 320~o is zeer tevreden en 590~o is tevre-

den. Ook de tusie- en overnamespecialist scoort goed: SOo~o van de verkopers is zeer

tevreden en 300~o is tevreden (totaal 800~0), maar hier is sprake van meer spreiding
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in de tevredenheidscore. De tevredenheidscore van de huisbankier vertoont ook
meer spreiding: 170~o van de respondenten is zeer ontevreden over hun bijdrage.
Ook de tevredenheid met de gespecialiseerde bank heeft een behoorlijke spreiding
in de mate van tevredenheid: 330~o is zeer tevreden en 330~o is ontevreden met hen.

Hieronder een tabel (9.8) waarbij de tevredenheidscore van de verschillende advi-
seurs getotaliseerd is. De maximale score kan 5.0 bedragen.

Tabef e~i grajiek 9.8 Tevrecfenheicf inet adviseurs.
huis accountant 3.80
huis belastingadviseur 4.20
huis advocaat 4.14

huis bankier 3.2
gespec. advocaat 4.5
fusie~overnamespecialist 4.13
gespecialiseerde bank 3.5
management consultant 4.42
andere... 4

Uit de interviews bleek een wisselende ervaring met fusie- en overnamespecia-
listen. De bemiddelaars of zogeheten 'corporate finance' afdelingen van banken of
accountantsfirma's. Er waren verkopers die heel tevreden waren met hun bijdrage
en invloed. En er waren ook slechte ervaringen. Het verschil in een goede of slechte
ervaring wordt voornamelijk bepaald door de cultuur van de fusie- en overnames-
pecialist. Naarmate de cultuur van het corporate finance kantoor formeler is, wordt
de relatie met de verkoper slechter. Deze cultuur van de corporate finance adviseurs
sluit vaak niet aan bij de cultuur van de gemiddelde ondernemer. Die heeft een
meer no nonsense cultuur kent en is opgevoed in de sfeer dat voor ieder dubbeltje
geknokt moet worden. De corporate finance adviseur van een groot kantoor heeft
vaak een uitstraling die gevormd is door de wereld van de haute finance en past
daardoor niet bij het karakter van de gemiddelde ondernemer. In die wereld worden
zonder blikken of blozen honoraria gevraagd waarvoor menig consultant zich het
vuur uit de sloffen moet lopen. Dat soort honoraria creëert een verwachtingspatroon
bij de ondernemer die moeilijk waargemaakt wordt en daardoor vaak teleurstellingen
oproept. De relatie met de zelfstandige corporate finance adviseurs of bemiddelaars
werd door de géinterviewden als positief ervaren doordat hun instelling meer mens-
gericht is en deze adviseur over het algemeen over een beter inlevingsvermogen
beschikt.

Enkele uitspraken van verkopers over deze bemiddelaars:
"Ik heb slechte ervaringen met adviseurs. Ze vragen teveel voor wat ze doen. En de

kwaliteit is vaak slecht. Onze deal kostte meer dan een miljoen gulden. 8ij een verkoop
zijn teveel haviken die er gigantisch aan willen verdienen. Ze pakken allemaal de hoofd-
prijs ".
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"Over corporate finance kantoren ben ik niet positief. In de directeur had ik een
grenzenloos vertrouwen. Maar ze sturen een stel hurkedurkers op je af, jonge adviseurs
in een strak pak. Je hebt ze nodig maar de echte zaak moet je zelf doen".

"Advocaten idem, die zoeken problemen waar ze vervolgens een oplossing voor
bedenken, en dat kost dan weer geld".

"Slechte ervaringen met corporate finance adviseurs. Ze kennen de business niet,
hebben geen affiniteit en band met het bedrijf. Ze hebben geen weerwoord op de
argumenten van de tegenpartij. De eigen fiscalist heeft de deal rondgemaakt".

"Het Corporate finance kantoor was hun geld niet waard. Het ging beter tussen de
koper en mij dan tussen Corporate Finance en koper. Ik had een persoonlijke adviseur
die zorgde dat de onderhandelingen niet stukliepen. Een jurist die mij en het bedrijf
goed kende".

De rol van de adviseur voor en tijdens het verkoopproces valt of staat met de
menselijke relatie. Is er van de kant van de adviseur geen sprake van inlevingsver-
mogen dan heeft zijn betrokkenheid geen zin en doet hij meer slecht dan goed.
Kennis van cijfers is niet maatgevend voor het slagen van de verkoop. Contact met
de verkoper, aanvoelen en beseffen wat er leeft, draagt meer bij tot het creëren van
een succesvolle verkoop dan de fixatie op nummers en getallen.

Bemiddelaars bij fusies en overnames zijn vaak door de structuur van hun hono-
rarium sterk afhankelijk van het afsluiten van een deal. Dat betekent dat zij een
ander belang hebben dan de verkoper, wat vraagtekens oproept over hun adviezen.
Verkopen van je bedrijf kun je maar één keer. Dus moet het goed zijn. De onder-
nemer moet ervan overtuigd zijn dat het bedrijf in goede handen komt waarbij aan
zijn eisen en verlangens tegemoet wordt gekomen. Dat vereist adviezen die gericht
zijn op de kwaliteit van de overname en niet in eerste instantie op het verkrijgen
van de overeenkomst.

1.7 Cormnunicatie

Een essentieel onderdeel van de verkoop is de communicatie. Hoe communi-
ceert de toekomstige verkoper zijn plannen met de familie, met het management
en met het overige personeel?

Infortnatie aan de farnilie
Uit de enquête blijkt dat 620~o van de voormalige eigenaren hun naaste familiele-

den inlichten tijdens de plannen voor de verkoop. 130~o Van de respondenten zet
deze stap op het moment dat een serieuze koper verscheen en 150~o toen sprake
was van intentieverklaring met de koper.

Inforrnatie aan het personeel

Uit onderstaande tabel 9.9 blijkt tevens dat voormalige eigenaren terughoudend
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zijn met de informatie aan het eigen personeel. Het topmanagement wordt nog
redelijk vaak betrokken bij de plannen tot verkoop: 380~o van de respondenten heeft
aangegeven hen vooraf gèinformeerd te hebben. 210~o Zegt dit pas gedaan te heb-
ben toen een serieuze koper verscheen en 260~o zegt hen pas gèinformeerd te heb-
ben toen de intentieverklaring was getekend.

Bij 450~o van de verkochte bedrijven is het overige personeel pas ingelicht toen
er een intentieverklaring was getekend. Bij 340~o is dit gebeurd op het moment of
na het ondertekenen van de definitieve verkoopovereenkomst. Slechts 140~o van
het personeel is voorafgaand gèinformeerd over de verkoop, bij het maken van de
plannen. En 70~o bij het verschijnen van een serieuze koper.

Tr~hel 9.9. Tijds6p bekendmaking verkoop (n - 106).
onder- na onder-

vóóraf bij verschijnen getekende tekenen tekenen
de plannen van een intentie- definitieve verkoop-

voor serieuze verklaring overeen- overeen-
verkoop koper koper komst komst n

personeel 140~0 70~0 450~0 180~0 160~0 106
topmanagement 380~0 21 oro 26~0 9ol0 60~0 106
naaste familieleden 620~0 130~0 150~0 3~0 80~0 102

Uit de interviews bleek dat de plannen voor de verkoop vrijwel altijd met echt-
genote en de kinderen besproken worden. Met broers en zussen meestal pas in een
later stadium en bij de overige familieleden in een nog later stadium.

De ideeën over de openheid van informatie zijn sterk verdeeld. 8 Van de 22
geïnterviewden hebben de verkoop aan management en overig personeel pas na
het ondertekenen van het contract bekend gemaakt. 14 Verkopers hebben vooraf-
gaand aan bij de plannen bekendheid gegeven: 10 van hen aan het management
en 4 van hen aan het gehele personeel. Wanneer het gehele personeel vooraf is
gèinformeerd is om strikte geheimhouding verzocht. Een belofte die altijd nageko-
men is.

Het is logisch dat de verkoper voorzichtig is met informatie over de plannen voor
een verkoop. Informeren betekent ook dat hij zich extern conformeert aan de ver-
koop terwijl het lang niet altijd zeker is dat een en ander doorgang vindt. Informeren
van management en overig personeel kan ook onrust en onzekerheid bij medewer-
kers veroorzaken en misschien tot vertrek leiden. Daar zit een verkoper niet op te
wachten. Maar ook het onthouden van informatie kan negatieve gevolgen hebben.
Medewerkers die verwacht hadden een open relatie met de directeur te hebben,
waarbij alles met elkaar besproken wordt, kunnen zich achteraf bedrogen voelen
en daarmee hun relatie met de directeur herzien.

De grootte van het bedrijf, de relatie tussen directeur en personeel, de leeftijd of
gezondheidstoestand van de directeur zijn allemaal factoren die bepalen of informa-
tie vooraf over de verkoop gewenst is. Een directeur die problemen krijgt met zijn
gezondheid, zal waarschijnlijk vragen krijgen van zijn medewerkers over de toekomst
van het bedrijf. Deze directeur zal daardoor gedwongen zijn openlijk zijn plannen
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met zijn naaste medewerkers te bespreken en hen daarin betrekken.
Gesteld kan worden dat het zinvol is de naaste medewerkers, zoals het manage

mentteam, te betrekken tijdens de plannen voor de verkoop. De DGA kan samen
met hen de marktomstandigheden beoordelen en een strategisch plan ontwikkelen
voor de verkoop. Het managementteam kan behulpzaam zijn bij het verstrekken
van informatie aan de koper of bij de afstemming tijdens de onderhandelingen.
Meestal wil de koper ook uitgebreid kennismaken met het management om meer
zekerheid te krijgen over hun betrokkenheid voor de toekomst. Want een manage-
ment team dat na de overname uit onvrede met de beslissing vertrekt, is geen pret-
tig vooruitzicht voor de koper. Deze is er meestal alles aan gelegen om zich te ver-
zekeren van hun steun in de toekomst. En dat kan alleen indien het management
het gevoel heeft dat het tussen de twee bedrijven klikt.

Uerband tijdstip bekendrnaking en leeftijd verkoper
Gekeken is of er een verband is tussen 'het tijdstip van bekendmaking van de ver-

koop' en de 'leeftijd' van de verkoper. Uit onderstaande tabel 9.10 blijkt dat leeftijd
een verschillende invloed heeft op het tijdstip van bekendmaking van de verkoop.
Het meest opvallend is dat meer verkopers (25o~o t.o.v. 110~o resp. 140~0) hun perso-
neel informeren 'vooraf bij de plannen voor de verkoop' wanneer ze de leeftijdsgrens
van 60 jaar gepasseerd zijn. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de directeur-
eigenaar op deze leeftíjd meer vragen krijgt over zijn plannen voor de opvolging.

Tabel 9.9. Tijdstip bekendrnaking verkoop (~t - 106).
onder- na onder-

vóóraf bij verschijnen getekende tekenen tekenen
de plannen van een intentie- definitieve verkoop-

voor serieuze verklaring overeen- overeen-
verkoop koper koper komst komst n

personeel l40~0 70~0 450~0 180~0 160~0 106totaal
tot 45 jaar 11 oIo 110~0 420~0 210~0 160~0 19
45 tot 53 jaar l lo~0 30~0 390~0 280~0 190~0 36
53 tot 60 jaar 140~0 60~0 570~0 14oro 90~0 35
60 jaar en ouder 250~0 1 30~0 38oIo 250~0 16
topmanagement 380~0 210~0 260~0 9ol0 óol0 106totaal
tot 45 jaar 370~0 21 oIo 160~0 110~0 160~0 19

45 tot 53 jaar 290~0 17oIo 370~0 170~0 35
53 tot 60 jaar 430~0 290~0 230~0 30~0 30~0 35

60 jaar en ouder 47oIo 120~0 240~0 60~0 120~0 1 7

naaste familieleden 620~0 13oIo 15oIo 30~0 80~0 102totaal
tot 45 jaar 670~0 60~0 110~0 170~0 18

45 tot 53 jaar 570~0 60~0 290~0 90~0 35

53 tot 60 jaar 650~0 210~0 60~0 9oro 34

60 jaar en ouder 600~0 200~0 70~0 130~0 15
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Z.0 Het starttraject

Tijdens het voorbereidingstraject moet de directeur-eigenaar een analyse gemaakt
hebben van de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Er is gekeken naar de markt
en er is een visíe ontwikkeld hoe deze markt er in de toekomst uitziet. De verschil-
lende categorieën van kopers zijn onder de loep genomen en er is bepaald welke
categorie koper het best bij het bedrijf zou passen. De verkoper heeft een lijst
gemaakt van de verschillende adviseurs die in het verkooptraject nodig zijn en hij
heeft met verschillende adviseurs een oriënterend gesprek gehad waarbij beoor-
deeld is of hun kwaliteiten, ideeën en karakter overeenstemmen met eigen karakter
en ideeën.

Ook zijn de verschillende economische, juridische en fiscale aspecten van het
bedrijf en de verkoop bekeken en geregeld. Het bedrijf is daarmee verkooprijp
gemaakt en de tijd is gekomen om het starttraject in te gaan.

Vooraleer definitief contacten worden gelegd met potentiële kopers moet eerst
een aantal zaken worden voorbereid: a) lijst van potentiële kopers, b) lijst van wen-
sen, c) persoonlijke betrokkenheid na de verkoop, d) de verkoopprijs, e) het verkoop-
memorandum en verkoopboek en f) de benadering van potentiële kopers.

2.1 Samenstellen van een lijst van potentiële kopers

Er van uitgaande dat de verkoper de markt kent, moet samen met de bemidde-
laar die de contacten gaat leggen een lijst worden opgesteld van kopers die in
aanmerking komen om te worden benaderd. Dat kunnen concurrenten zijn die hun
expansie in de breedte zoeken. Ook kunnen dat leveranciers zijn die verticaal willen
groeien. Maar dat kunnen ook bedrijven zijn die concurrent noch leverancier zijn,
maar die met hun productengamma goed aansluiten. Er hoeft niet alleen in eigen
land gekeken te worden. De wereld is de markt en juist buitenlandse bedrijven
hebben vaak grote interesse om een positie in een buitenlandse markt te krijgen.
Het maken van een lijst is een startpunt voor het acquisitietraject.

2.2 Samenstellen van een lijst van eisen en wensen

Deze lijst moet worden samengesteld op basis van de eerder vastgestelde wen-
sen, motieven en andere zaken die aan de potentiële koper kenbaar moet worden
gemaakt. Wanneer de verkoper behoud van werkgelegenheid een absolute eis
vindt, is het zaak dit al in een vroegtijdig stadium aan de koper bekend te maken.
De kwestie van zelfstandigheid wordt bepaald door het gegeven of de verkoper
strategische motieven heeft voor de verkoop. Deze zelfstandigheid zal eerder het
geval zijn bij een financiële koper, een Management Buy Out of Buy In. Wordt naar
een strategische koper gezocht dan zal de voorwaarde zoals geen gedwongen ont-
slag waarschijnlijk geen stand houden. Ditzelfde geldt voor plaats van vestiging,
behoud van naam, de wijze van bedrijfsvoering of het in stand houden van de liqui-
diteit. Bij het samenstellen van de lijst van wensen is het daarom ook van belang
dat verkoper zich tevoren realiseert wat de consequenties van zijn keuze kunnen
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zijn. Dat maakt de onderhandelingen een stuk makkelijker.
2.3 Persoonlijke betrokkenheid na de verkoop

De directeur-eigenaar heeft zich al ineen eerder stadium afgevraagd wat hij na
de verkoop wil gaan doen. Hij moet zich daarbij realiseren dat het bedrijf om hem
heen gebouwd is. Het is zijn psychologisch eigendom: zijn cultuur, zijn denkbeel-
den en visie die de basis vormen van het bedrijf en in feite het bedrijf zijn. Wanneer
het bedrijf zelfstandig blijft voortbestaan, zal de koper grote waarde hechten aan
het voortzetten van het bedrijf op dezelfde wijze en hij zal waarschijnlijk eisen dat
de directeur nog een aantal jaren op zijn post blijft. Een te abrupte overgang kan
veel vergen van de organisatie en zal zeker negatieve gevolgen hebben.

Zoals eerder geschreven moet de directeur-eigenaar zich realiseren dat werken
voor een baas een nieuwe dimensie in zijn leven zal betekenen. En 'wie baas is
maakt wet' luidt het gezegde. Wat betekent dat de koper zijn stijl, zijn waarden en
normen zal willen doorvoeren in de organisatie. Het betekent dat de koper controle
wil krijgen op de organisatie en dat de voormalige eigenaar verantwoording over
zijn handelen moet afleggen, iets dat hij tot voor kort niet gewend was te doen.

Het eigen onderzoek heeft aangetoond dat hiërarchische verhoudingen na de
overeenkomst kantelen. Koper wil grip en controle op het bedrijf krijgen en eist van
de verkoper verantwoording over de resultaten en het gevoerde beleid. De verkoper
kent deze situatie niet en ervaart de nieuwe regels als een motie van wantrouwen.
Deze nieuwe situatie is een voedingsbodem voor conflicten. Er zijn weinig verkopers
die, nadat de euforie van de deal bezonken was, nog fluitend en met plezier naar
hun werk zijn gegaan.

2.4 De vraagprijs versus de verkoopprijs

Tijdens het voorbereidingstraject is een waardebepaling van het bedrijf gemaakt.
Besloten moet worden of de verkoper met deze prijs naar buiten treedt of dat geko-
zen wordt voor een strategische prijs die nog ruimte laat voor onderhandelingen.
Mijn eigen ervaring met de verkoop is dat er geen 'juiste' prijs bestaat. Het is maar
net wat de koper bereid is te betalen en wat zijn motieven zijn om het bedrijf te
kopen. Anders dan de prijs van een woonhuis, waar meestal maar een geringe
marge zit tussen vraagprijs en laatprijs, kan de marge bij biedingen op het bedrijf
enorme verschillen vertonen. Deze verschillen kunnen soms meer dan 300~o van de
gevraagde prijs bedragen. Economische omstandigheden en de branche waarin het
bedrijf zich bevindt zijn daar medebepalend voor.

Bij een bod door een koper is de vraag aan de orde in hoeverre de verkoper
tevreden is met de geboden prijs. En in aansluiting daarop in hoeverre de wensen
van de verkoper overeenstemmen met de eisen van de koper. Wat weegt daarbij
het zwaarste: de prijs of het feit dat het bedrijf in goede handen komt. Het dilem-
ma bij deze afweging is dat de prijs een keihard gegeven is en dat de continuïteit
moeilijk te garanderen is. Een aantal verkopers gaf tijdens de gesprekken aan dat de
kwaliteit van de koper en het vertrouwen voor de continuïteit, duidelijk prioriteit
had ten opzichte van de prijs.

Een andere vraag die een verkoper zich moet stellen is of hij bereid is de koopsom
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in aandelen van de tegenpartij te ontvangen. Uit het onderzoek is gebleken dat het
overgrote deel van de verkopers (890~0) de verkoopprijs in contanten heeft ontvan-
gen. Slecht een klein deel heeft de prijs ontvangen in de vorm van aandelen van de
kopende partij (20~0) en 80~o van de verkopers had een combinatie van beiden (grafiek
9.11). De keuze van de koopsom of in aandelen wordt bepaald door de inschatting
van het risico dat de verkoper denkt te lopen. In tijden van grote groei, zowel van de
economie als van de effectenbeurzen kan de verkoper extra profiteren van deze
groei. Is de economie echter op haar top, zoals dit in het jaar 2000 het geval was
dan kan het alleen nog bergafwaarts. Het is heel wrang wanneer de verkoper moet
ervaren dat zijn, door hard werken verdiende vermogen, in korte tijd teloor kan gaan.
Deze voorstelling van zaken is, gezien de ervaring met de beurs de laatste jaren geen
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Een andere vraag die samenhangt met de verkoopprijs is of de verkoper bereid is
de prijs in een keer te ontvangen of gespreid en misschien wel afhankelijk te laten
zijn van de toekomstige winst van het bedrijf. De zogenaamde 'earn out' construc-
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Verkooppríjs in één keer ontvangen? dat nog gerealiseerd moet wor-
7a den.

nee,
in delen
verspr.

nee.
verspreid

en af Grafiek 9.12 De ontvnngen verkoopprijs.

199



Uit het onderzoek blijkt dat bij 600~o van de verkopers de prijs in een keer ont-
vangen wordt. Bij 300~o geschiedt dit gespreid en bij l00~o was de betaling ook nog
afhankelijk van de toekomstige winst (grafiek 9.12).

Uit de interviews bleek dat degenen, die de prijs afhankelijk lieten zijn van de
winst, daar zeer ongelukkig mee waren. De verkoper dient zich te realiseren dat hij
geen invloed heeft op de veranderingen die plaatsvinden. En deze veranderingen
zijn talrijk en hebben meestal een negatieve uitwerking op de bedrijfsresultaten.
Daar wordt in volgende hoofdstukken nog uitvoerig op in gegaan.

2.5 Het verkoopmemorandum en verkoopboek
Een verkoopmemorandum moet zodanige informatie over het bedrijf geven,

dat bereikt wordt dat de potentiële koper géinteresseerd raakt. Het moet informatie
verschaffen over de geschiedenis van het bedrijf, over de producten en de markt
waarin zij opereert en over de organisatie en het management. Het moet aangeven
wat de sterke kanten van het bedrijf zijn en waarom de eigenaar het bedrijf wil ver-

kopen. Het verkoopmemorandum verstrekt informatie over de financiële resultaten
van de afgelopen jaren en geeft een projectie van de resultaten voor de komende
jaren (Cohn bt Pearl, 2001). Over het algemeen is het verkoopmemorandum ano-
niem, dat wil zeggen dat het bedrijf niet in naam genoemd wordt. Een korte op-
somming van de meest relevante gegevens voldoet, waarbij twee A4-tjes voldoende
moeten zijn.

Het is gebruikelijk dat de fusie- en overname bemiddelaar het verkoopmemoran-
dum samenstelt en gebruikt voor de benadering van potentiële kopers. Zijn zij geïn-
teresseerd dan kan een eerste kennismakingsgesprek volgen.

Naast het verkoopmemorandum wordt ook een 'verkoopboek' gemaakt. In dit
verkoopboek kan de koper alle nodige informatie krijgen die in het verkoopmemoran-
dum summier aan bod is gekomen. Een uitgebreide geschiedenis van het bedrijf,
organisatieschema's en personeelsgegevens. Informatie over de markt en de concur-
rentie. Over de verkoop en de distributie. Gegevens over de productie, machines en
productiemethoden. Over de gebouwen, hun conditie en voorzieningenniveau.
Tevens bevat het verkoopboek een analyse van te venvachten opbrengst als gevolg
van de investering in het bedrijf op basis van de winst en de kasstroom. Met andere
woorden, de koper kan hiermee beoordelen in hoeveel jaar zijn investering in het
bedrijf is terugverdiend. Het is de fusie en overnamebemiddelaar die dit verkoopboek
samenstelt.

Het alternatief voor een verkoopboek is een ondernemingsplan. De samenstelling
daarvan heeft een aantal voordelen. Op de eerste plaats geeft het intern naar de or-
ganisatie geen signaal af dat het bedrijf te koop is. Daarnaast is het een goede oefe-
ning voor de organisatie om de sterke en zwakke punten van het bedrijf expliciet te
maken. En om nieuw geformuleerde doelstellingen om te zetten in strategische plan-
nen. Dat stimuleert betrokkenen om concreet te gaan werken aan deze plannen en is
een stimulans voor de continuïteit van de organisatie, onafhankelijk van de eigenaar
(Cohn bt Pearl, 2001). Het plan kan tevens een aanleiding zijn voor de directeur-eige-
naar om zijn plannen met het bedrijf kenbaar te maken aan het managementteam.
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2.6 Benadering van potentiële kopers

Benadering door de koper
Er zijn een aantal mogelijkheden om contact te krijgen met de potentiële koper.

Uit de enquête is gebleken dat het vrij vaak voorkomt dat men zelf door een koper
benaderd wordt. Dit was het geval bij 380~o van de verkochte bedrijven. Bij 230~0
van de bedrijven is het contact tot stand gekomen via een bemiddelaar voor fusies
en overnames en in 220~o van de gevallen heeft de verkoper zelf het contact gelegd.

Er is gekeken naar samenhang in de wijze waarop deze contacten tot stand zijn
gekomen. In tabel 9.13 kan men zien dat er een significant verband is tussen de
grootte van het bedrijf (omzet en aantal werknemers) en de manier hoe het contact
tot stand kwam.

Van de bedrijven, met een omzet van meer dan 50 miljoen gulden (ca 23 miljoen
Euro), werd 650~o benaderd door de koper. Dit was het geval bij 460~o van de bedrij-
ven die meer dan 100 werknemers in dienst hebben.

Zoals al eerder geschreven is het opvallend dat 510~o van de bedrijven, die door
de koper benaderd worden, 'strategische keuze' als motief voor de verkoop genoemd
heeft.

Eigen initiatief

Een mogelijkheid om zelf de markt op te gaan en kopers voor het bedrijf te zoe-
ken is door inschrijving in de 'Ondernemingsbeurs'. Dit is een initiatief van de
Kamers van Koophandel en bevat een geautomatiseerd bestand van circa 800 tot
1.000 (potentiële) kopers en verkopers. Bij iedere Kamer van Koophandel is een
speciale medewerker belast met de taak bedrijven behulpzaam te zijn bij de match
tussen koper en verkoper. De Kamer beperkt zich slechts tot contactbemiddeling.
Onderhandelingen en contractuele zaken laat men aan de verkoper of koper over
(van Engelenburg et al., 1997). De inschakeling van de Ondernemingsbeurs kan een
uitstekende schakel zijn indien verkoop gezocht wordt in de richting van een
Management Buy In. Is het bedrijf te groot voor een MBI dan zal de databank van de
Kamer van Koophandel onvoldoende mogelijkheden bieden. Het is dan raadzaam
een bemiddelaar voor fusies en overnames in te schakelen. In een eerdere paragraaf
is al over de keuze van de adviseurs gesproken. Het gebruik van een bemiddelaar
voor de benadering van potentiële kopers zorgt ervoor dat in eerste instantie de ano-
nimiteit van het bedrijf in stand blijft. Een ander voordeel is dat bemiddelaars door
hun netwerk van contacten weten welke kopers op de overnamemarkt actief zijn. Zijn
de eigen landsgrenzen te beperkt dan moet in het buitenland gezocht worden en is
de inschakeling van een bemiddelaar die over een internationaal netwerk beschikt
noodzakelijk.

Nadeel van bemiddelaars is dat hun tarieven niet mals zijn. Ze werken vaak met
een vaste fee en een prestatiefee. Zoals eerder geschreven kan dat een belangencon-
flict oproepen. Het merendeel van verdiensten wordt gerealiseerd wanneer de over-
eenkomst rond is. Het belang voor de verkoper is verkoop aan het juiste bedrijf en
tegen een prijs die voor hem redelijk is.
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Tnbel 9.13 Samenhnng wijze tot st~ncikoming contact (d44) met enkele andem varinbelen.
A B C D

o~o o~o o~o oIo n

totaal 23 38 22 19 105
bedrijfstak (al ) p- 0.830 32 40 20 8 25
industrie 32 26 21 21 19
bouw 13 46 17 25 24
handel 11 44 22 22 9
transport 33 33 11 22 9
itc 16 37 32 16 19
overi e dienstverlenin 32 40 20 8 25
jaar van verkoo (a19) - 0.653
tot 1995 20 48 12 20 25
1996 of 1997 26 32 19 23 31
na1997 22 33 29 16 4S
omzet ten tijde van verkoo (a9)' - 0. 072
~ 10 32 36 18 14 22
10-25 23 26 36 16 31
25-SO 19 34 16 31 32
~ 50 20 65 10 5 20
aantal werknemers (a4) ` - 0.071
tot 30 werknemers 26 35 35 4 23
tussen 30 en 50 werknemers S 40 25 30 20
tussen SO en 100 werknemers 33 26 1 S 26 27
meer dan 100 werknemers 24 46 1 S 1 S 33
leeftijd DGA - 0.607
tot 4S jaar 32 42 21 5 19
45 tot S3 jaar 1 7 40 29 14 35
S3 tot 60 jaar 23 37 14 26 3S
60 'aar en ouder 25 31 19 25 16
motief verkoo (b20)
geen opvolging familie p- 0.292 22 29 24 24 41
verandering levensstijl p- 0.451 21 31 31 17 29
strategische keuze " p- 0.015 25 51 16 8 49
bod voor verkoop p- 0.970 22 41 22 16 37
vergroting persoonlijk vermogen p- 0.587 23 31 19 27 26
gezondheidsproblemen p- 0.199 8 42 42 8 12
familieproblemen p- 0.801 50 25 2S 4
zware last p- 0.477 28 28 24 21 29

een uitda ing meer - 0.1 78 29 19 29 24 21
ehanteerde waarderin smethode (d42) - 0.391

koers~winst verhouding 10 52 24 14 21
rentabiliteitswaarde 23 41 18 18 22
vergelijking met eerdere transactie in de branche 15 46 31 8 1 3
een factor maal de omzet 33 33 33 6
intrinsieke waarde 15 39 8 39 1 3
methode gebaseerd op kasstroom 29 14 43 14 7
anderszins... 43 21 21 14 14

A: via een bemiddelaar, B: de koper heeft ons benaderd, C: wijzelf hebben de koper benaderd,
D: anderszins...
en " Deze verschillen zijn significant (respectievelijk met 900~o en 95oIo betrouwbaarheid)
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3.0 Het onderhandelingstraject

Het onderhandelingstraject is misschien wel de moeilijkste fase in het hele ver-
koopproces en kan veel tijd in beslag nemen. Vanaf het eerste contact tot en met de
datum van de ondertekening van de overeenkomst worden veel uren besteed aan
besprekingen, het verzamelen van informatie en onderhandelen. Veel kopers willen de
onderste steen boven hebben en hun risico's zoveel mogelijk beperken en afgezekerd
hebben en dat kost tijd en energie. En niet zelden zijn de langdurige discussies reden
voor irritatie, ergernis of frustratie. De onderhandelingen kennen drie belangrijke
beslissingsmomenten Het eerste moment is bij de intentieovereenkomst, het tweede
moment na het due dilligence onderzoek en het derde moment bij de onderhandelin-
gen over het juridische contract wanneer onder meer garanties de discussie vormen.

Een verkoper drukte het als volgt uit:
"Het bedrijf verkoop je drie keer. De eerste keer wordt de prijs overeengekomen. De

tweede keer onderhandel je naar aanleiding van het due dilligence rapport over financi-
ële en economische aspecten en de derde keer gaat over juridische zaken en garanties"

3.1 Tijdsduur onderhandelingen
In het onderzoek is gekeken naar de tijdsduur van het hele onderhandelings-

traject. Er is een gemiddelde tijdsduur berekend, doch door enkele uitschieters van
meer dan 1.000 dagen is een gemiddelde (241 dagen) geen juiste weergave en is
de mediaan (183 dagen~ 6mnd) een betere weergave van de tijdsduur.

De tijdsduur is in een aantal categorieën verdeeld en de resultaten hiervan zijn in
tabel 9.14 weergegeven.
a) Daaruit kunnen we zien dat bij 270~o van de bedrijven de onderhandelingen

binnen 3 maanden worden afgerond.
b) Bij 310~o van de bedrijven vindt dit plaats tussen de 3 en 6 maanden.
c) 240~o Van de bedrijven ronden de onderhandelingen af in meer dan 12 maanden
d) Bij 180~o vindt dit plaats tussen de 6 en de 12 maanden.

Tijdens de onderhandelingen wordt vaak een streefdatum van de overname
gepland. Een datum die door de intensieve discussies altijd in het gedrang komt.
En dat speelt de koper in de kaart omdat de kans bestaat dat binnen de organisatie
hier al rekening mee wordt gehouden.

Tabel 9.14 Duur vu~i c~e onderhanc~elitige~ (c153).
n o~o adj. o~o cum. o~o

binnen 3 maanden 29 27.1 27.4 27.4
3-6 maanden 33 30.8 31.1 58.5
6-12 maanden 19 1 7.8 17.9 76.4
meer dan 12 maanden 25 23.4 23.6 100.0
totaal

geen antwoord

106
1

98.1
0.9

100.0
107

-1

100.0
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3.2 De orrderhandelingsfasen
Het onderhandelingstraject kent een aantal fasen of momenten:

1. De informatie fase
2. De intentieverklaring voor koop~verkoop
3. De onderhandelingsfase
4. De definitieve overeenkomst
5. De communicatie na de verkoop

De verkoper moet in overleg met zijn adviseurs bepalen in welke fase van het
onderhandelingstraject zij ingeschakeld worden. Tijdens de allereerste kennismaking
met de koper moeten er niet teveel mensen bij betrokken zijn. Grote groepen creëren
een te formele sfeer en er heerst bij iedere deelnemer het idee iets te moeten zeggen
om zijn positie waar te maken.

3.3 De inforrnatie fase
Het eerste gesprek is een kennismaking tussen beide partijen. Het gevoel te krij-

gen dat het klikt tussen koper en verkoper. Beiden partijen hebben als doel zoveel
mogelijk informatie te verzamelen over de andere partij. Voor de verkoper is het van
belang te weten wat de achtergronden en doelstellingen van de koper zijn. Wat
voor soort bedrijf is de kopende partij? Wat is de geschiedenis van het bedrijf? Wat
is de visie van de koper op de markt en marktontwikkelingen. Hoe ziet de koper zijn
toekomst en wat zijn daarbij de plannen? En waarom denken zij die plannen te rea-
liseren door een overname? En, last but not least, waarom is de koper in het bedrijf
geïnteresseerd? Het krijgen van informatie kan misschien een lastig onderdeel zijn
wanneer de koper niet bereid is het achterste van zijn tong te laten zien uit angst
daarmee de prijs op te drijven. Of zoals een koper het opmerkte:

"Door het geven van teveel informatie loop ik het risico dat de verkoper zijn prijs

80
Bekend motief kopende partij

60

40 -

c
a~
U

~n

20 -

0
geen antwoord ja gedeeltelijk nee

GraJiek 9.15
Bekendheid met de
motieven van de koper.
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verhoogt of teveel vasthoudt aan z'n prijs. Tenvijl het mijn belang is het bedrijf tegen
een zo laag mogelijke prijs te kopen ".

Hoewel heel legitiem, beperkt een dergelijke houding juist de openheid die een
toekomstige relatie in de weg staat.

Bekendheid met motieven
Uit de enquête blijkt dat 240~o van de verkopers niet of slechts gedeeltelijk bekend

was met de motieven van de kopende partij om het bedrijf te kopen (grafiek 9.15).
Gelukkig was het merendeel van de verkopers (750~0) wel bekend met de motieven.

Bekendheid met de veranderingen
Op de vraag of de verkopers bekend waren met de veranderingen die de koper

wilde doorvoeren blijkt dat slechts 440~o van de verkopers deze vraag met 'ja' beant-
woord heeft. 410~o Geeft aan gedeeltelijk bekend te zijn en 140~o zegt niet bekend
te zijn met de veranderingen die de koper wilde doorvoeren (grafiek 9.16).

50

40 ~

30 -

20 i

Bekendheid van veranderingen van koper

geen antwoord gedeeltelijk nee

Grnfiek 9.16 Bekeridheid
met de veranderingert die
de koper wilde doorvoeren.

Geschiktheid
De voorbereiding van de verkoop van een bedrijf volgt een gelijksoortige strategie

als bij de verkoop van een product of dienst. Echter de verhouding tussen verkoper
en koper is tijdens de contacten en de onderhandelingen veel meer gebaseerd op
gelijkwaardigheid. Tenzij de verkoper 'voor het geld gaat' en niet gèinteresseerd is
of het bedrijf in goede handen komt. Doch uit alle gesprekken is gebleken dat het
de intentie van de verkoper is om de beste koper te vinden. Een reden voor hem
om risico's voor de continuïteit van zijn bedrijf zoveel mogelijk uit te sluiten en vol-
doende informatie te verzamelen over de andere partij met als doel drie soorten
vragen beantwoord te krijgen:
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a) Hoe is de strategische geschiktheid?
b) Hoe is de culturele geschiktheid?
c) Hoe is de organisatorische geschiktheid?

De vraag van de strategische geschiktheid is aan de orde indien verkocht
wordt aan een strategische partner. Daarbij moet de verkoper nagaan wat de
voordelen van samengaan voor beide bedrijven betekent. Wat is de toegevoegde
waarde die een overname voor beide bedrijven oplevert? En het gaat er niet om
deze te benoemen. Het is juist belangrijk om de verwachte synergie heel concreet
in cijfers en plannen om te zetten.

Bij culturele geschiktheid komt de vraag aan de orde waarin beide bedrijven
van elkaar verschillen en waar er overeenkomsten zijn. Liggen de waarden en nor-
men van beide ondernemingen sterk uit elkaar. Hiertoe biedt een analyse van de
beide culturen de mogelijkheid om te beoordelen of het eigen bedrijf in staat is
zich aan te passen aan de cultuur van het nieuwe bedrijf. De veelgehoorde uit-
spraak 'we nemen het beste van beide culturen' is een farce en zoethouder voor
het personeel van het overgenomen bedrijf.

De vraag over de organisatorische geschiktheid ligt in het verlengde van cultu-
rele geschiktheid. Hoe is de structuur van de organisatie van de kopende partij.
Wat zijn de karakteristieken van het personeel? Passen de medewerkers van het

verkopende bedrijf bij die van het kopende bedrijf. Hoe zien de arbeidsovereen-
komsten er uit, en vooral hoe zijn de beloningen, pensioenen en emolumenten
zoals auto's, telefoons, computergebruik enz. Gaan de mensen van het verkopen-
de bedrijf er qua arbeidsvoorwaarden op achteruit?

In hoofdstuk 13 wordt de strategische, culturele en organisatorische geschikt-
heid nog uitgebreid behandeld. Zaak is dat de verkoper kijkt naar deze aspecten
omdat gebleken is dat ze essentieel zijn voor het welslagen van de overname.

Uiteraard ligt het ook op het pad van de koper om informatie over het te
kopen bedrijf te verzamelen. Daarvoor wordt het verkoopboek of het onderne-
mingsplan gebruikt. Daarnaast is het belangrijk dat koper in staat is met het .
management te praten. Hoe meer informatie in deze fase uitgewisseld wordt, hoe
beter het is voor beide partijen voor een juist beeld en voor een juiste beslissing.
Verkopen van een bedrijf is niet hetzelfde als verkopen van een product. Hoe
meer achtergronden bekend zijn, hoe meer openheid en eerlijkheid betracht
wordt zonder al te veel strategische manoeuvres, hoe beter de relatie zich kan
ontwikkelen.

De verkoper moet zorgvuldig aftasten wat voor vlees hij in de kuip heeft en of
zijn bedrijf past bij het bedrijf van de koper. De neiging kan daarbij ontstaan dat
hij zijn gevoel meer laat leiden door de persoon tegenover hem. Die persoon ver-
tegenwoordigt weliswaar het kopende bedrijf en kan later ook de contactpersoon
na de verkoop zijn maar de vraag is of hij blijvend is. Twee verkopers vertelden tij-
dens het interview dat de situatie voor hen totaal veranderde toen hun contact-
persoon, waar ze het zo goed mee konden vinden, vertrok. In beide gevallen leid-
de dit uiteindelijk tot hun beslissing om ook zelf te vertrekken. Wisselingen van de
macht zijn bijna altijd aanleiding tot verandering van aanpak of cultuur.
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3.4 De iritentieverklaring voor koop~verkoop

Indien de uitkomst tijdens de informatiefase positief beoordeeld wordt, kan de
fase aantreden voor de onderhandelingen over de basiscondities waarop beide par-
tijen bereid zijn tot koop en verkoop. Daarbij wordt rekening gehouden met het
lijstje van wensen en eisen die verkoper en koper beiden hebben. En uiteraard is de
prijs van het bedrijf een belangrijk onderdeel van die onderhandelingen. De ervarin-
gen zijn dat de onderhandelingen daarover redelijk snel beklonken kunnen zijn.
Volgens Gabríel (1998) is een koper met serieuze belangstelling er alles aan gelegen
om zo snel mogelijk een intentieverklaring getekend te krijgen. Zeker wanneer er
meer kapers op de kust zijn. Met een intentieverklaring wordt de concurrentie uit-
geschakeld doordat meestal wordt bepaald dat de verkoper gebonden is aan een
verbod met andere kopers te praten gedurende een bepaalde periode. Zo'n 60 tot
90 dagen is een veel gehanteerde periode. De koper heeft daarmee geen beper-
kingen in de voortgang van handelen en alle ruimte om te starten met het boeken-
onderzoek of om na deze tijd eruit te stappen en van de verkoop af te zien. De ver-
koper daarentegen, moet rustig afwachten en kan niets meer doen. Een intentie is
namelijk niet meer dan een uitgesproken wil om verder te gaan en bindt partijen
niet tot een definitieve overeenkomst.

De intentieverklaring wordt door beide partijen gezien als een mijlpaal in het
verkoopproces en is een felicitatie waard. Zeker wanneer beiden overtuigd zijn dat
ze voor elkaar geschikt zijn. Het is de verlovingsperiode tussen twee partners, die
daarmee de intentie hebben uitgesproken met elkaar verder te willen.

De periode levert ook het gevaar op dat men zich psychologisch te zeer aan
elkaar verbindt en alle negatieve signalen negeert of verdringt. Want aan de horizon
lonkt immers een verleidelijk geldbedrag als toekomstige bruidsschat. En de wreed-
heid van de realiteit heeft nog niet toegeslagen.

De intentieverklaring is de aanzet voor een definitieve overeenkomst. Maar voor-
dat het zover is stroomt er nog veel water door de Rijn. En zoals we uit het onder-
zoek hebben kunnen zien kan dat traject naar een definitief contract nog lang
duren. Voor de verkoper is het zaak in deze fase kritisch te blijven nadenken of de
koper wel de juiste partner is voor hemzelf en voor het bedrijf.

3.5 De onderhandelingsfase

De onderhandelingsfase is het meest slopende en energievretende onderdeel
van het hele verkoopproces. Onderhandelingen gaan over economische waarden
zoals activa maar ook over afspraken met leveranciers, personeelsleden en klanten.
Wanneer duidelijkheid en overstemming is over al deze zaken komt het juridische
deel aan de orde. Daarbij worden niet alleen afspraken gemaakt hoe de overdracht
plaats gaat vinden, maar gaan deze ook over de eisen en wensen die eerder in de
intentieovereenkomst zijn gemaakt. Deze moeten nu in harde juridische termen
worden omgezet. Voor veel verkopers was het juridische deel het zwaarste deel van
de overeenkomst. Vooral het laatste stuk als het gaat over garanties die van de ver-
koper verlangd worden. In dit deel moeten harde noten gekraakt worden en dat
kost het meeste tijd. Dit deel heeft ook het grootste afbreukrisico. Een verkoper had
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de ervaring dat het uiteindelijk met de koper is afgeketst. Bij anderen kwam het
voor dat de discussie in een impasse raakte en de gesprekken werden beëindigd.
Dan is er veel strategie en takt nodig om de zaak weer op gang te krijgen. Een ver-
koper zei over het juridische deel het volgende:

"Na de onderhandelíngen over het due dilligence rapport kwamen de juridische
contracten. Deze waren het moeilijkst. Ze wilden veel garanties. Het venijn zat 'm in de
staart ".

Onderhandelingsessies kunnen vaak tot laat in de avond duren. Men wordt
geconfronteerd met tactieken waarvoor een hoge frustratietolerantie nodig is. Is de
voertaal Nederlands dan is de moeilijkheidsgraad nog beperkt, maar is dit Engels
dan heeft de verkoper een ruime achterstand.

Onderhandelen is voor de koper een spel. Een spel met als inzet de aanvankelijk
overeengekomen prijs onderuit te halen. Of wanneer dat niet lukt, de betaling daar-
van te spreiden en garanties te eisen. Of een combinatie van beiden.

De emotionele afstand tot dit spel is groter voor de koper dan voor de verkoper.
De verkoper verkoopt zijn levenszaak en is daardoor emotioneel nauw bij het hele
proces betrokken. Om die reden hebben een aantal verkopers niet zelf de onder-
handelingen gevoerd. Men voelde zich daartoe emotioneel niet in staat. Sommigen
lieten zich daarbij vertegenwoordigen door hun bemiddelaar. Daarbij liep men wel
het risico dat de onderhandelingen spaak liepen. Anderen hadden een vertrouwens-
man die voor hen de onderhandelingen voerde. Een persoon die men goed kent en
waarvan men weet dat hij voor hun belangen opkomt. Indien zulke vertrouwens-
personen niet van een prestatiefee afhankelijk zijn is dat een prima oplossing. Weer
andere verkopers hadden de overtuiging dat niemand zo goed als zij zelf voor hun
belangen kan opkomen. Zij voerden zelf de regie tijdens de onderhandelingen.
Kortom er is geen eenduidige regel of inen zelf wel of niet aan de onderhande-
lingstafel moet zitten. Zo is er ook geen regel voor de samenstelling van het onder-
handelingsteam. De keuze van het team wordt bepaald door de mensen die je in
huis hebt en waarin het vertrouwen is dat ze toegevoegde waarde leveren.

Onderhandelen over de verkoop van het eigen bedrijf is een energievretend en
uitputtend spel Het is een spel waarbij typisch mannelijke gedrag gebruikt wordt
over wie de beste of de sterkste is. Het is een machoproces waar het recht van de
sterkste geldt en waar de uitdrukking van de sterkste de hoogte van de prijs vormt.
De koper wil het bedrijf tegen de laagst mogelijke prijs kopen en de verkoper wil
tegen de hoogste mogelijke prijs verkopen. Alle registers worden opengetrokken en
alle tactieken gebruikt om dat doel te bereiken. Zoals een verkoper het verwoordde:

"Van het allereerste begin was duidelijk dat de deal rond zou komen. Maar er zijn
veel onderhandelingstactieken bij: boeken dicht en opstappen. Het is een soort parings-
dans, een proces dat tijd nodig heeh ".

Onderhandelen is een proces dat bepaald wordt door vraag en aanbod.
Wanneer het verkopende bedrijf een aantrekkelijke bruid is waarbij meerdere kandi-
daten in de gunst willen komen, dan is dat een luxe positie. Maar indien de tijd
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voor de verkoper dringt en er weinig potentiële kopers te vinden zijn dan is de
onderhandelingspositie aanmerkelijk zwakker.

Gabriel (1998) bevestigt dat kopers keiharde garanties vragen voor de prijs die
ze willen betalen. In de vorm van een bankgarantie, een ingehouden betaling of
een borgstelling gedurende een aantal jaren. En dit ondanks het gegeven dat ze
door het due dilligence onderzoek meer van het bedrijf af weten dan wie ook.
Anderzijds is het voorstelbaar dat de koper wantrouwend is. De uitspraak 'lijken in
de kast' is door nare ervaringen van kopers een obsessie voor anderen geworden.
Het is bekend van kopers die, ondanks alle voorzorgsmaatregelen en onderzoek,
achteraf inet claims geconfronteerd werden of activa moesten afboeken omdat de
economische waarde niet in overeenstemming was met de gekochte waarde. Het is
daarom logisch dat de koper zijn risico wil inperken en de verkoper om garanties
vraagt.

Zoals eerder geschreven is tijdsdruk bij de onderhandelingen een bijna niet te
vermijden probleem. Hoe groter deze druk hoe groter de kans dat de verkoper con-
cessies gaat doen. Vaak is het streven om de overeenkomst vóór een bepaalde
datum rond te hebben. 1 Januari of 1 juli zijn daarbij geliefkoosde data. Voor de
verkoper is het beter zich daarop niet teveel te fixeren en de overnamedatum alleen
uit administratieve redenen te bepalen. Het is altijd mogelijk achteraf een verreke-
ning te maken met terugwerkende kracht. Want het gevaar bestaat dat informatie
over de verkoop daarmee vroegtijdig aan derden uitlokt, voordat contracten gete-
kend zijn of het geld ontvangen. Dit kan negatieve consequenties hebben voor de
verkoper. De koper kan er zijn voordeel mee behalen. De ervaring van een verkoper
spreekt boekdelen:

"De tijdsdruk was groot. Koper wilde per 1 juli overnemen. Dat werd bekend gemaakt
aan het personeel. Het contract zou later getekend worden. Dit was fout. De onderteke-
ning werd alsmaar uitgesteld, wat zenuwslopend was. Uiteindelijk heb ik een grens ge-
trokken. Morgen om 8.00 uur tekenen anders gaat het niet meer door".

Fusiecode

In Nederland geldt een zogenaamde Fusiecode. Deze code moet worden gevolgd
indien bij de kopende partij of bij de verkopende partij meer dan 100 werknemers
werkzaam zijn. De fusiecode schrijft voor dat voorafgaand aan de definitieve over-
eenkomst de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER evenals de vak-
bonden moet worden géinformeerd en met hen moet worden overlegd wat de
consequenties van de overname zullen zijn.

Dit betekent dat de verkoper, indien deze regels op de overname van toepassing
is, tijdig de betrokken instanties moet inschakelen (van Engelenburg, 1997).

3.6 De definitieve overeenkomst: een anticlimax
Bij de nadering van de definitieve overeenkomst neemt de opwinding toe. Vaak

wordt de datum verschillende malen verschoven omdat er op het laatst nog adders
onder het gras zitten. De laatste dagen zijn een slijtageslag waarbij de zenuwen tot
het uiterste worden gespannen en de emoties danig ontwricht. Het is als een ballon

209



die opgepompt wordt en op het punt staat het te begeven. Dan eindelijk komt de
ontlading, plotseling......met een zucht is het moment daar!

Voor de verkoper is de ondertekening van het contract en de ontvangst van de
cheque, of het feit dat morgen het geld op de bank staat, een van de meest emoti-
onele momenten van zijn leven. Misschien wel het meest emotionele moment. Niet
zozeer omdat zijn bedrijf niet meer van hem is, want dat gevoel is heel ambivalent.
Maar het is de anticlimax, de ontlading van de opgelopen spanning die plots weg-
valt. Het is een moment waarbij je leegloopt, waarbij alles van je afglijdt en je in
een roes komt met heel ondefinieerbare gevoelens.

In de interviews zijn de verkopers gevraagd dit moment te beschrijven. Aan hun
ervaringen valt weinig toe te voegen:

"Het was een typische dag: de laatste werkdag van 't jaar 18 dec. 's Morgens de
notaris, 's middags een borrel met het personeel en de volgende dag zouden we op
vakantie gaan. Het is fijn dat ik dat met m'n vrouw kon beleven, dat je steun hebt".

"Alles glijdt van je af, want de onderhandelingen waren spannend. Het was heel
ontspannend, want er was toch een gevoel van kwetsbaarheid vóór die tijd ".

"Het was een heerlijk gevoel. Direct de bank gebeld of het qeld er was. En heel rustig
naar huis gereden. Er valt veel spanning van je af, want je groeit naar de verkoop toe".

"Het was een enorm karwei, het was een soort bevrijding".

"Ik belde m'n vrouw op en vertelde haar dat ik verkocht had. Ik heb vervolgens tien
minuten zitten janken, iets wat ik niet snel deed, maar de afgelopen periode was heel
zwaar. Je bent bezig je bedrijf te verkopen, afscheid te nemen en anderzijds tevens
gewoon door te gaan met dat bedrijf. Vervolgens de duurste sigaar opgestoken die ik
kon vinden en m'n vrouw weer gebeld en haar gevraagd of de kinderen vanavond thuis
konden zijn. Daarna het management team bijeen geroepen en hun de beslissing mee-
gedeeld ".

"Het was een bevrijdend gevoel. Ik had al die jaren te veel hooi op m'n vork geno-
men. Heb het eindstadium bereikt".

"Ik denk dat ik geen gelukkiger moment in m'n leven heb gehad. Ik was er 10 jaar
mee bezig geweest en er helemaal naar toe gegroeid. Ik wilde niet meer op m'n knieën
voor al die ambtelijke instanties".

"Het was een heel emotioneel moment: ik was ontzettend blij dat ik van een pak
zorgen, die ik de laatste 4 jaar heb gehad, was verlost. Dat waren de zwartste bladzij-
den uit m'n leven. Het was een heel emotioneel moment want je verkoopt toch een
familiebedrijf wat zo'n zestig jaar bestaat. Ik heb als een klein kind gejankt".

Niet altijd is het moment van de overeenkomst het emotionele moment. Een
enkele verkoper vond het beslissingsmoment voor de verkoop het meest emotionele.
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Zoals bij de volgende verkoper:

"In Rotterdam getekend. Nog wat aanpassingen in het contract met de hand er bij
geschreven. Een glas champagne en het was rond. Ik was daar met m'n adviseur en 2
adjunct directeuren naar toe qereden. Geen emoties op dat moment. Dat proces was al
twee jaar daarvoor begonnen toen ik besloot te verkopen. Ik heb toen soms langs de
kant van de weg in de auto zitten janken dat het bedrijf weg moest. Maar het was het
beste. Ik heb me wel eens voor m'n kop geslagen waarom ik met deze handel verder
ben gegaan. Ik had bij het oude moeten blijven ".

"Het emotionele moment was al een half jaar voor de verkoop gekomen. Toen een-
maal bleek dat het management team niet ge'interesseerd was het bedrijf voort te zet-
ten. Daar kwam een boel commotie en emotie los. Het is wel weer gelijmd en gezamen-
lijk is besloten de tent aan een derde te verkopen ".

In sommige gevallen kan het emotionele moment twee keer komen. Een keer als
ontlading. En de andere keer bij het definitieve afscheid van het bedrijf. Zoals bij de
volgende verkoper:

"Het vertrek na 2 jaar was emotioneel. Ik had al tegen iedereen gezegd, ik ga weg
en doe gewoon de deur dicht. Daar hoeft niemand bij te zijn. 's Middags een lunch
gehad met management team en van iedereen afscheid genomen en bedankt. Veel
bla,bla. Mijn opvolger begint in de hal nog een verhaal tegen mij af te steken. Ik zeg,
jongen bewaar je verhaal, ik zit vol en ben weg. Het was 14.00 u en ik was klaar met
m'n werk. Ik hoefde de deur niet op slot te doen die heb ik gewoon dicht laten vallen.
In de auto gestapt en een gigantisch dot gas gegeven, met tranen in m'n ogen. Alles
aan de auto piepte of kraakte. Ik ben op een gegeven moment gestopt bij een benzine-
station en gezegd wat ben ik eigenlijk 'n lul, waarvoor doe ik dit. Ik rijd me dadelijk nog
te barsten. Ik heb getankt, een goeie sigaar opgestoken, het schuifdak opengedraaid,
ook al was het december en koud en ben toen heel rustig naar huis gereden ".

3J De communicatie van de verkoop
Afgezien van de informatie van de voorgenomen verkoop aan de familie, het

management of het overige personeel is de ondertekening het moment om de
verkoop bekend te maken. Het managent team en overig personeel moet worden
ingelicht. Klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zoals vakbonden, locale
overheid e.d. Een persbericht moet gemaakt worden om de lokale en eventueel de
nationale pers te informeren. Belangrijk bij het overbrengen van de boodschap is het
belichten van de positieve kant van de verkoop. Het feit dat het bedrijf verkocht is
kan zeker nieuwswaarde hebben, doch de ontvanger van dit nieuws zal zich direct
de vraag stellen wat voor baat hij of zij bij deze overname heeft. Indien het bedrijf
zelf geen deskundigen heeft die voor deze communicatie kan zorgen is inschakeling
van een externe deskundige geen overbodige luxe. Uiteraard is het verstandig de
communicatie af te stemmen of gezamenlijk te organiseren met de koper.
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H o o f d s t u k 1 0

Gevolgen van de verkoop van een familiebedrij f voor de koper

In dit hoofdstuk worden de kenmerken, de motieven en plannen evenals de
gevolgen besproken die een overname heeft voor de koper van een familiebedrijf.
Dit aan de hand van literatuur, aangevuld met de resultaten van het eigen onder-
zoek. Zoals in Hoofdstuk 6 aangegeven zijn de resultaten van het eigen onderzoek
gebaseerd op een enquête en een aantal interviews met managers van bedrijven
die ervaringen hebben met de overname van een (familie)bedrijf. Aangezien er
slechts 25 responses waren op de enquête kunnen de resultaten statistisch gezien
niet als betrouwbaar worden aangemerkt.

1.0 Demografische gegevens van de koper

1.1 Bedrij fstak
Bij de vraag uit welke bedrijfstak de respondenten afkomstig zijn, blijkt dat het

merendeel van de respondenten afkomstig is uit de industrie (320~0) of de bouw
(360~0). De andere bedrijfstakken scoren beduidend lager: handel (40~0), transport
(80~0), ICT (40~0) en overige dienstverlening (160~0).
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Bedrijfstak

e~a`~~e

J~~a

~ar
U
N
a

ra~ o~Q~~a
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voor tussen tussen na
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1940 1980

Grafek 10.1 Soort bedrijfstak.

1.2 Oprichtingsdaturn
De meeste respondenten

zijn werkzaam bij bedrijven
die al jarenlang bestaan.
400~o Van de bedrijven is
opgericht tussen 1900 en
1940 en 360~o van de be-
drijven is opgericht tussen
1940 en 1980. Er waren
twee bedrijven bij die ouder
zijn dan een eeuw en opge-
richt zijn vóór 1900.
Gra~iek 10.2 Categorie jaartal
vnn oprichting bedrijf.
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1.3 Farniliebedrijf

Opvallend is dat de meeste
kopers die respondeerden zelf
een familiebedrijf zijn (480~0).
320~o Van de respondenten
waren beursgenoteerde bedrij-
ven en participatiebedrijven 40~0.

Grafek 10.3 Anrd v~~n het hedrijf.

1.4 Grootte van het bedrijf
Het merendeel van de res-

pondenten (580~0) heeft een
bedrijf inet redelijke omvang
(werknemersbestand van ~
100). 250~o Van de responden-
ten heeft een bedrijf tussen de
50-100 werknemers en overigen
(160~0) scoort ~ SO werknemers.

Grnrrek 10.4 Catesorie aantnl
werkrrerners.

1.5 Ervaring met overnarnes
Omzet overgenomen bedríjf in miljoenen guldens in geld
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Grafek 10.5 O mzet vmr overgenomen be~~rijverr irr
miljoE~nen ~uhlens.

De helft (SOo~o) van
kopers~respondenten heeft
overnames gedaan met een
totaalomzet van ~ 100 miljoen
gulden (ca 45 miljoen Euro). De
overige acquisities die gedaan
zijn variëren tussen ~ 10 miljoen
gulden (4,5 miljoen Euro) door
8,30~o van de respondenten, tot
50-100 miljoen gulden (22,7-45
miljoen Euro) door 120~o van de
respondenten.
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2.0 Categorieën van kopers en hun motieven

De achtergrond van de koper hangt nauw samen met zijn motieven om een
bedrijf te kopen. Op basis van de achtergronden zijn de kopers ingedeeld in drie
categorieën: De strategische koper, de financiële koper en de nieuwe ondernemer.

In deze paragraaf worden de verschillende categorieën van kopers besproken in
samenhang met hun motieven. Maar eerst, vanuit de literatuur, iets over de psycho-
logische achtergronden bij motieven van kopers om een bedrijf over te nemen.

2.1 Psychologische achtergronden bij motieven
De eerste vraag die een koper zich moet stellen in het geval hij concrete plan-

nen om een bedrijf over te nemen is, waarom? Wat wil hij bereiken met de overna-
me? Beantwoordt de overname aan de doelstelling en aan de strategische plannen
van het bedrijf? Wanneer die vraag aan een willekeurige koper gesteld wordt, is het
antwoord altijd rationeel. Het doel van de overname wordt altijd gerechtvaardigd
door rationele financiële en strategische redenen. Men meent winstgroei te kunnen
realiseren, onder meer door besparingen op kosten en door het samenvoegen van
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Structuur van het bedrijf

1.6 Ervaring met overnarnes in
aantaUen

480~o Van de respondenten had
meer dan 5 overnames gedaan. Ge-
volgd door 240~o van de responden-
ten die tussen de 2 en 4 overnames
gerealiseerd hebben en 280~o van de
respondenten die slechts één bedrijf
hebben overgenomen.

1.7 Structuur van het bedrijf

Het merendeel van de respon-
denten heeft een groep bedrijven
met verschillende activiteiten
(440~0). Daarna volgt de categorie
respondenten die slechts een enkel
bedrijf heeft: 320~0. En als laatste de
categorie die bestaat uit een groep
van bedrijven met dezelfde acti-
viteiten: 240~0.

~ ~ Grafek 10.6 Structuur van het koperide



activiteiten. Er zijn strategische voordelen te behalen die het bedrijf alleen niet kan
bereiken. En vrijwel altijd de boodschap, de winst per aandeel zal stijgen! Het is
allemaal halleluja wat er klinkt wanneer een overname wordt aangekondigd en
beleggingsanalisten of inedia worden overspoeld met optimistische berichtgeving.

In Hoofdstuk 1 en 3 is al ingegaan op oorzaken of motieven voor overnames,
waarbij strategische redenen, imitatiegedrag en het ego van de bestuursvoorzitter
een belangrijke rol spelen. Beslissingen voor een fusie of overname worden eerder
genomen om eigen, persoonlijke, behoeften te bevredigen, dan dat het voordelen
voor het bedrijf oplevert (Cartwright S~ Cooper, 1996). Volgens Habeck et al. (2000)
vindt 800~o van de bedrijven groei het belangrijkste motief voor een overname en
wordt kostenreductie als tweede belangrijkste motief aangemerkt. Levinson (1970)
zegt dat 1) de angst door anderen vernietigd te worden en 2) de angst voor degenera-
tie van de organisatie twee belangrijke onbewuste psychologische motieven zijn
voor het overnemen van bedrijven.

2.2 Categorieën van kopers

In hoofdstuk 3 is eerder geschreven dat er drie categorieën van kopers zijn:
a) de strategische koper, b) de financiële koper en c) de nieuwe ondernemer.
De indeling in de verschillende categorieën houdt verband met de motieven
en achtergronden die voor de drie verschillend zijn.

De strategische koper
Deze heeft meestal het motief het realiseren van synergie door gehele of gedeel-

telijke samenvoeging van het overgenomen bedrijf inet de eigen organisatie.
Synergie wordt gedefinieerd als de situatie waarin het effect von twee of ineer

samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de
effecten die elk van de organen of functies alleen zouden opwekken (Janssen b~ van
Heuvelen, 1999). Sirower (1997) hanteert een financiële definitie en ziet synergie
als een toename van het concurrentievermogen en de daaruit voortvloeiende cash flow
die groter is dan wat beide bedrijven zelfstandig naar venvachting zullen bereiken.
Anders gezegd 1 f1- ~ 2. Synergie is de meerwaarde die uitstijgt boven de som van

de waarde van de afzonderlijke delen.
Door synergie te kwantificeren kan een afweging worden gemaakt met de prijs

die voor het over te nemen bedrijf betaald moet worden. Veelal is gebleken dat de
financiële taxaties van de te verwachten synergie onjuist zijn en na de overname
niet waargemaakt worden. Met de kosten van de integratie wordt zelden rekening
gehouden bij de berekeningen van synergie (Haspeslagh S~ Jemison, 1991).

De synergievoordelen die bij een overname te behalen zijn kunnen volgens
Haspeslagh bt Jemison (1991) in vier categorieën worden ingedeeld: a) gezamenlijk
gebruik van hulpbronnen, b) overdracht van functionele vaardigheden, c) over-
dracht van managementkwaliteiten en d) integratievoordelen.

a. Gezamenlijk gebruik van hulpbronnen; hiervan is sprake wanneer de aanwezige
hulpbronnen van de kopende organisatie of van overgenomen organisatie
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geoptimaliseerd worden. Men spreekt over schaalgrootte (economy of scale)
wanneer de gezamenlijke productiecapaciteit de combinatie in staat stelt tegen
een lagere kostprijs te produceren. Bij omvanggrootte (economy of scope) is sprake
wanneer het gebruik van gezamenlijke faciliteiten (bijvoorbeeld verkooporganisa-
tie, distributieorganisatie, personeelsdiensten) leidt tot besparingen. Bijvoorbeeld
twee verkooporganisaties die worden samengevoegd en door de overlap bespa-
ringen in de organisatie kunnen doorvoeren.

b. Overdracht van functionele vaardigheden; de concurrentiepositie kan worden ver-
groot wanneer de overname leidt tot overdracht van specifieke vaardigheden die
de overnemende organisatie daarvoor nog niet had. Voorbeelden zijn specifieke
kennis van logistieke systemen via een geavanceerd computersysteem; de speci-
ale kennis van detailhandel van een winkelketen of de kennis van een complex
productieproces.

c. Overdracht van managementkwaliteiten; de aanwezige managementkwaliteiten
van de overnemende organisatie kunnen worden doorgevoerd in de organisatie
van het overgenomen bedrijf waardoor dit laatste bedrijf efficiënter kan gaan
opereren. Voorbeelden zijn de financiële administratie; personeelszaken of strate-
gische planning.

d. Integratievoordelen; alle andere voordelen die gerealiseerd kunnen worden buiten
de hierboven genoemde voordelen. Bijvoorbeeld een betere marktpositie;
gebruik van een naam die meer bekendheid heeft waardoor een beter imago
wordt gecreëerd. Of het gezamenlijke gebruik van financiële middelen wat tot
lagere financiële kosten leidt.

De doelstellingen van de organisatie om verder te groeien door middel van het
overnemen van andere bedrijven impliceert al direct welke synergie men nastreeft.
Een autofabrikant zal, om opgewassen te zijn tegen de toegenomen concurrentie
waarbij tegen de laagste kostprijs moet worden geproduceerd, op zoek gaan naar
overnames. Bijvoorbeeld van een andere autofabrikant, die hem schaalvergroting
opleveren. Door gezamenlijke benutting van één productieapparaat kunnen aan-
zienlijke besparingen worden behaald. Bijvoorbeeld Nedcar in Born bouwt op
één en dezelfde productielijn twee verschillende merken auto's, een Volvo en een
Mitsubishi. Beide auto's zijn overigens gebaseerd op eenzelfde bodemplaat. Een
andere reden van een autofabrikant voor de overname van een andere auto-
fabrikant kan zijn om gezamenlijk de ontwikkeling van níeuwe auto's aan te pakken.
Ontwikkelingskosten zijn vandaag de dag zo kostbaar dat ze niet meer door een
kleine fabrikant zijn op te brengen. Naast ontwikkelingskosten speelt snelheid een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Het zijn dus allereerst de
interne doelstellingen van een organisatie die zich laten vertalen naar strategieën
voor het verwezenlijken van groei. Op basis daarvan wordt bepaald naar welke
synergie gezocht moet worden bij de keuze voor de overname van een bedrijf.
Cartwright bt Cooper (1996) onderscheiden bij de keuze van een overname 4
soorten: de verticale overname, de horizontale overname, de overname door een
conglomeraat en de concentrische overname.
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a. De verticale overname. Dit is een overname waarbij het over te nemen bedrijf en
het bedrijf van de koper opeenvolgende processen in de bedrijfskolom vormen.
Voorbeeld is de oliemaatschappij die een aantal pompstations koopt met de
intentie zijn producten via die kanalen af te zetten en waarmee een groter
marktaandeel wordt gecreëerd.

b De horizontale overname. Deze overname heeft betrekking op samenvoeging van
gelijke organisaties in dezelfde bedrijfstak.Voorbeeld is de overname door een
groothandelsorganisatie van een andere groothandel, die in een gebied opereert
waar de kopende partij nog niet aanwezig is. Het bedrijf wordt samengevoegd
met de bestaande organisatie en de combinatie kan profiteren van de kennis op
het gebied van distributie en van een grotere inkooppotentie. Een ander voor-
beeld is de overname van een bouwbedrijf dat samengevoegd wordt met de
organisatie van een groter bouwconcern. Door grotere capaciteit en spreiding,
omdat het overgenomen bedrijf in een andere regio werkzaam is, kunnen grote-
re werken worden aangenomen en kan bijvoorbeeld een betere benutting van
bouwmaterieel gerealiseerd worden.

c. De overname door een conglomeraat. Hier is geen enkele relatie tussen het over-
genomen bedrijf en de kopende partij. Maar synergie kan gevonden worden bij
overdracht van managementkwaliteiten. Het overgenomen bedrijf zou gebruik
kunnen maken van een afdeling personeelszaken; van de kennis op het gebied
van financieel management; van de kennis op het gebied van informatietechno-
logie of van kredietfaciliteiten van het nieuwe moederbedrijf bij het doen van
investeringen

d. Een concentrische overname. De kopende partij is werkzaam in een gerelateerde
maar niet identieke bedrijfstak waarin de verkopende partij actief is. Bijvoorbeeld
een autofabrikant koopt een keten van servicewerkplaatsen. Synergie kan hier
gevonden worden door gebruik te maken van de inkoopkracht van de autofabri-
kant op het gebied van auto onderdelen. Of de overname door een fabrikant
van sportkleding van een fabrikant van tennisrackets. Synergie is te behalen door
gebruik te maken van dezelfde distributiefaciliteiten.

Een ander type strategische koper is degene die zich laat leiden door zijn relatie-
ve concurrentiepositie. In Hoofdstuk 3 is hier al over geschreven. Het is de soort
koper die zich bij het doen van overnames volgens Schenk (1999) niet laat leiden
door puur rationele factoren van waardetoevoeging door het realiseren van syner-
gie. Dit soort kopers baseert haar overnames op de interafhankelijkheid die de spe-
lers (de bedrijven) op een bepaald terrein met elkaar hebben. Men houdt ieders
positie in de gaten en gaat tot actie over wanneer de ander ook beweegt. Een mooi
voorbeeld was het overnamespel een paar jaar geleden in de telecomsector. Bedrijf
A nam een bedrijf over; een actie die onmiddellijk door de andere spelers op de
Europese markt gevolgd werd. leder speler: KPN Telecom, France Telecom, British
Telecom en anderen hebben zich letterlijk volgevreten met te dure overnames en te
dure UMTS licenties. Het gevolg: te hoge leningen waarbij het water aan de lippen
is komen staan. Men moet zich nu alle moeite getroosten om financieel orde op
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zaken te stellen door afboeking van te duur betaalde overnames en omzetting van
leningen in aandelenkapitaal.

De financiële koper
Het motief van de financiële koper is het verkrijgen van rendement op het gein-

vesteerde vermogen. Bij deze overname vinden meestal weinig veranderingen in de
organisatie plaats. Over het algemeen wordt de rapportage aangepast aan die van
de kopende partij. Bij deze overname is de doelstelling van de investeerder het krij-
gen van bepaald financieel rendement, dat hoger ligt dan wat de investeerder met
een andere soort belegging zou ontvangen. Daarbij zijn twee mogelijkheden: a)
een direct jaarlijks rendement of b) een uitgesteld rendement. In het eerste geval is
het streven naar een zo hoog mogelijke jaarlijkse uitkering die tegemoet komt aan
de gestelde rendementseisen. In het tweede geval is het vooruitzicht dat de uitein-
delijke rendementseis op termijn behaald kan worden. Bijvoorbeeld door het bedrijf
klaar te maken voor een beursgang. De aandelen kunnen in dat geval geheel of
gedeeltelijk contant gemaakt worden.

Voorbeelden van een financiële koper zijn participatiemaatschappijen en venture
capital fondsen. Beiden hebben weliswaar hoge rendementseisen maar nemen ge-
noegen met een beperkte deelneming, wat voor de verkoper aantrekkelijk kan zijn.
Hij kan daarmee een gedeelte van zijn aandelen contant maken en daardoor risico-
spreiding van zijn vermogen realiseren. Aan de andere kant behoudt hij bij een
minderheidsdeelneming zeggenschap in de onderneming. Wanneer de verkoper
uit is op expertise in de vorm van management of specifieke kennis, dan is de keuze
voor een financiële koper een nadeel (Gabriel, 1998). Dit maakt het moeilijk om
over bedrijfsstrategieën en andere zaken te praten zeker als daar investeringsbeslis-
singen mee gemoeid zijn. Ze zijn meer geïnteresseerd te praten over het genereren
van een grotere kasstroom dan in het doen van investeringen die een zeker risico
met zich meebrengen. En dat laatste is juist wat de ondernemer heeft onderschei-
den in het zakendoen. Door zekere risico's te nemen is het bedrijf succesvol gewor-
den. Anderzijds kan, indien een juiste balans aanwezig is in de relatie met de over-
nemende partij, een kritische houding ten aanzien van investeringen ook vrucht-
baar zijn en beslissingen zorgvuldig afgewogen worden. Een raad van Gabriel
(1998) in deze is: onderzoek bij bedrijven die in het verleden door de financiële
koper zijn overgenomen hoe de ervaringen zijn.

De nieuwe ondernemer
Bij de verkoop aan een nieuwe ondernemer is er sprake van een overdracht van

het bedrijf aan een of ineerdere particuliere personen. Het motief van de koper is
de onderneming voor eigen rekening en met eigen inzet voort te zetten. Bij deze
vorm van bedrijfsoverdracht wordt gesproken van een Management Buy Out wan-
neer sprake is van overdracht aan één of ineerdere personen die al werkzaam zijn in
het bedrijf en daarbij een belangrijke management positie bekleden. In het geval
van een Management Buy In vindt verkoop plaats aan een of ineerdere personen
van buitenaf.
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2.3 Soorten van overnarnes
Er zijn verschillende manieren van overnemen. Pritchet et al. (1997) heeft over-

names in vier soorten ingedeeld: de reddende, de samenwerkende, de gedwongen en
de vijandige overname.

SOORTEN VAN OVERNAME

SAMEN-
WERKEND Redding Samenwerking Gedwongen

Fi,Qui~r ]0.8 Soorteii vnr~ m~c~rnames (bru~i Pritcllet et al., 1997).

Vijandig WEERSTAND

De indeling wordt bepaald door de verhouding tussen de kopende en de over
te nemen organisatie. Deze verhouding kan worden uitgedrukt in een continuum
tussen zeer cobperatief en zeer conflictueus. Bij de reddende overname is de ver-
wachting dat de samenwerking tussen de twee partijen codperatief zal zijn en bij
de vijandige overname zal sprake zijn van een zeer conflictueuze relatie met veel
negatieve consequenties voor beide organisaties. Rivaliserende en vijandige over-
names zullen meestal alleen voorkomen bij beursgenoteerde ondernemingen. Bij
familiebedrijven liggen ze niet zo voor de hand, daar zal alleen sprake kunnen zijn
van een reddende of samenwerkende overname.

a. De redding. Bij een reddende overname komt de koper voor de aandeelhouders
en het bedrijf als geroepen. Het bedrijf verkeert in nood en kan zonder hulp
niet meer zelfstandig voortbestaan. Volgens Cartwright bt Cooper (1996) was
een van de belangrijkste reden voor de overnamegolf in de tachtiger jaren de
slechte financiële situatie bij een groot aantal bedrijven. Veel bedrijven waren
niet in staat zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Een starre
organisatiecultuur als gevolg van de successen uit het verleden leidden er toe
dat veel bedrijven marktaandeel verloren of hun concurrentievermogen zagen
verdwijnen. De komst van een koper die geld voor investeringen brengt en met
nieuwe managementtechnieken het bedrijf nieuw leven inblaast maakt een
samenwerking voor de organisatie aantrekkelijk. Medewerking van het zittende
management zal in ieder geval positief zijn. En wanneer de koper in staat is de
onzekerheid van de organisatie om te zetten in een positieve samenwerking
dan kan de onderneming succesvol worden.

b. De samenwerking. Hiervan is sprake wanneer één bedrijf wil verkopen en het
andere bedrijf wil kopen. Indien onderhandelingen tussen partijen op een cor-
recte en vriendelijke manier verlopen, dan kan een goede samenwerking tussen
het management van beide partijen na het sluiten van de overeenkomst het
gevolg zijn.

c. De vijandige overname. Bij een rivaliserende overname heeft slechts één van de
twee onderhandelende partners baat bij de overname. Of partijen willen een
overeenkomstdie niet in ieders belang is. Voorbeeld is de overnamestrijd om de
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Hollandse Beton Groep. Heijmans en BosKalis wilden samen HBG kopen en de
divisies bouw en bagger tussen elkaar verdelen. HBG wilde zelfstandig blijven
maar wist dat haar baggerdivisie niet zelfstandig kon blijven. Aandeelhouders
van HBG waren ontevreden met de gang van zaken en wilden verkopen. HBG
sloot daarop een overeenkomst met BallastNedam voor een joint venture met
haar baggerdivisie. Later sloot ze een overeenkomst voor verkoop van het bedrijf
aan een Spaans bouwconcern. En de soap was nog niet ten einde toen het
Spaanse bedrijf zelf in andere handen kwam en HBG wilde verkopen. Uitgangs-
punt bij de gehele overnamestrijd van HBG was behoud van zelfstandigheid van
het management, iets wat opgeven had moeten worden bij de andere opties.

3.0 Motieverl, verwachtingen en concrete plarmen van kopers: lzet eigen
onderzoek

3.1 rnotieven

Soort motieven
In de enquête is aan de kopers gevraagd naar de belangrijkheid van koopmotie-

ven op een schaal van 1 tot 5(1- niet belangrijk, 5 is erg belangrijk). Hieronder
worden in rangorde de verschillende motieven met hun score aangegeven. Uit de

Tabel ]0.8 Motieven voor overnnme van bedrijven
in rangorde vnn belnngrijkheicí.
1 vergroting van marktpositie 4,00

2 groei van omzet en winst 3,42

3 schaalvoordelen 2,92
4 verkrijging nieuwe positie in markt 2,26
5 verkrijging van technologie 2,OU

tabel blijkt dat de strategische reden
'vergroting van marktpositie' het
belangrijkste motief is om een bedrijf
te kopen. Daaronder komen 'groei
van omzet en winst', 'schaalvoor-
delen', 'verkrijging van een nieuwe
positie in de markt' en 'verkrijging
van technologie'.

Bekendheid met de motieven van de verkoper
De meeste kopers (840~0) gaven aan bekend te zijn met de motieven van de ver-

koper om het bedrijf te verkopen.
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Grnfiek 10.9 Bekendheid met het motief
van de vcrkoper.
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Tnbel 10.10 Welke motieve~i wnr~n dit voor de verkoper.
1 geen (geschikte) opvolging binnen de familie 3,78
2 strategische keuze 3,09
3 verandering levensstijl 2,83
4 bedrijf werd te zware last 2,61
5 vergroting persoonlijk vermogen 2,39
6 gezondheidsproblemen 2,26

7 bedrijf gaf geen uitdaging meer 1,87

8 beëindiging van familieproblemen 1,48

9 goed bod voor de verkoop 1,48
10 risicospreiding van het vermogen 1,14

Tabel 10.10 geeft de antwoorden van de kopers
antwoorden blijkt dat 'geen (geschikte) opvolging binnen de familie' het meest
voorkomende motief is gevolgd door 'strategische keuze'.

3.2 Uerwachtingen en concrete plannen van kopers

Plannen met het bedrijf na de overname
Op de vraag welke plannen de koper had met het bedrijf na de overname,

antwoordt 600~o van de respondenten dat men de vestigingsplaats wil behouden.
560~o Wil het bedrijf integreren met het eigen bedrijf. Ook 560~o wil een beursgang
eventueel samen met het eigen bedrijf en 400~o wil de naam in stand houden.
Slechts 360~o heeft het plan om de werkgelegenheid te behouden en ook 360~o van
de respondenten wil het bedrijf zelfstandig laten voortbestaan.
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Er waren meerdere antwoorden mogelijk, daarom komt het totale percentage
hoger uit dan 100.

Opvallend is dat het merendeel van de kopers (tussen de 60 en 640~0) de naam
wil veranderen, de zelfstandigheid beperken en zich niet wil verbinden aan het
behoud van de werkgelegenheid.

Afdelingen waar veranderingen
zouden worden doorgevoerd
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Welke veranderingen
De meeste veranderingen die de

kopers willen doorvoeren zijn op de
afdeling administratie (740~0), gevolgd
door de verkoopafdeling (610~0) en de
productie (390~0). Andere afdelingen
scoorden 260~0.
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4.0 Ervaringen met overnantes

Verwachte problemen
Op de vraag waar men

de meeste problemen ver-
wacht, antwoordt 560~o dat
zij dit verwachten ten aan-
zien van de cultuur. 360~0
Verwacht problemen bij
personele zaken en 320~o is
optimistisch en verwacht
geen problemen.

Gra~iek 10.13 Op welk terreinen
worden problernen verwacht~

4.1 Criteria voor overnarnes
In een vorige paragraaf zijn verschillende categorieën van kopers beschreven.

Deze categorieën bepalen de soorten van criteria die de koper heeft om een bedrijf
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over te nemen. Deze criteria zijn gebaseerd op doelstellingen die de organisatie of
het individu heeft om haar plannen te realiseren. De criteria kunnen heel bewust
zijn en concreet zijn uitgedrukt. Ze kunnen een bepaalde rendementseis inhouden
of uitgedrukt worden in bijvoorbeeld een bepaald inkomen dat een nieuwe onder-
nemer wil verdienen. Vaker zijn de achtergronden voor het overnemen van bedrij-
ven onbewuste psychologische motieven.

Die veelheid aan motieven, wel of niet concreet uitgedrukt, bewust of onbewust,
maakt het lastig om een uniforme beoordeling te maken of en wanneer overnames
succesvol zijn. Neem als voorbeeld de telecom industrie in de jaren negentig toen

deze markt in Europa overspoeld werd door een ongekende overnamehausse. Met
uitzondering van Belgacom deed iedereen mee en kocht links en rechts bedrijven
waarmee een strategische positie in de markt kon worden versterkt. De reden voor

deze overnamehausse was dat bedrijven hun relatieve concurrentieposities ten op-

zichte van elkaar wilden verbeteren en niet, zoals naar buiten toe verkondigd, op

basis van rationele financiële voordelen die te behalen zouden zijn. Door Schenk

(1999) is deze theorie gedefiniëerd als de 'minimax-regret' theorie. De dure aan-
kopen voor de UMTS licenties moeten in dezelfde context gezien worden. Het
gevolg nu, na een aantal jaren, is dat alle spelers met dezelfde problemen te kam-

pen hebben: torenhoge schulden en achterblijvende winsten bij de overgenomen
bedrijven, waar te veel geld voor is betaald. De ironie van het lot wil dat één be-
drijf, Belgacom, die zich van overheidswege niet bezig kon houden met het plegen
van dure overnames, deze financiële problemen niet kent en zich nu wentelt in een
comfortabele liquiditeitspositie en weinig organisatorische problemen.

De vraag die bij dit voorbeeld gesteld kan worden is of de overnames van de
verschillende bedrijven een verkeerde beslissing is geweest of niet. Wordt de vraag
bekeken vanuit een financieel perspectief en vergeleken met bijvoorbeeld de sterke
financiële positie van Belgacom, dan is het antwoord 'ja' het was een verkeerde be-
slissing. Wordt echter de vraag bekeken vanuit een strategisch perspectief dan luidt
het antwoord 'nee'. Indien de verschillende bedrijven in staat zijn hun financiële
huishouding op orde te brengen en hun escapades te overleven, dan kunnen ze
uiteindelijk door hun verkregen posities weer in staat zijn positieve geldstromen te
genereren, waarschijnlijk meer dan zonder de vele overnames.

De vele dure aankopen hebben aangetoond dat de hoogte van de koopsom een
bepalende factor is voor het succes van een overname. Immers hoe meer betaald
wordt voor het over te nemen bedrijf hoe kritischer het omslagpunt. Financiële
kopers kijken vanuit het standpunt van een belegger en beoordelen het rendement
dat met de investering behaald wordt. Dit rendement wordt vaak vergeleken met
een rendement wat wordt ontvangen bij een belegging in Staatsobligaties. Is het
rendement dat de overname oplevert lager dan het rendement op Staatsobligaties,
dan is de overname geen succes. Omdat een investering in een bedrijf grotere risi-
co's met zich mee brengt dan een investering in Staatsobligaties zal vrijwel altijd
een behoorlijke risicotoeslag ingecalculeerd worden bovenop de marktrente.

Een strategische koper kijkt echter naar toekomstige synergie effecten. Hij ver-
wacht een hoger rendement van zijn investering door de toegevoegde waarde die
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gecreëerd kan worden en zal daarom vaak meer betalen dan een financiële koper.
En de koper die oordeelt vanuit zijn marktpositie zal zich laten leiden door de acti-
viteiten van zijn concurrenten.

Kortom de criteria voor succes van een overname kunnen velerlei zijn en het is
moeilijk een uniform oordeel daarover te vellen. Het eigen onderzoek is uitgegaan
van criteria die te maken hebben met tevredenheid van de overname. Wat levert de
verkoop op voor de verkoper, de koper en de organisatie, zowel in economische als
in psychologisch zin. Kunnen de verkoper, de koper en de organisatie tevreden zijn
met de beslissing het bedrijf te verkopen of te kopen. En welke gevolgen heeft deze
beslissing voor de organisatie en de werknemers.

4.2 Ervaringen van kopers met overnames: een teleurstellertd verhaal

Naast het feit dat het moeilijk vast te stellen is wanneer een overname succesvol
mag worden genoemd zijn er veel negatieve ervaringen. Volgens verschillende
onderzoeken is het aantal overnames dat mislukt erg hoog. De percentages lopen
ver uiteen doordat er verschillende criteria en uitgangspunten gehanteerd worden.
Een aantal onderzoekers, die een analyse hebben gemaakt van verschillende studies,
concluderen dat het aantal mislukkingen groter mag worden geacht dan SOo~o
(Cartwright St Cooper, 1996; Hubard, 1999; Pritchet et al., 1997, Schenk, 2002).

Wanneer een bedrijf een verklaring geeft voor het mislukken van de overname is
dat bijna altijd in rationele economische termen. De markt die tegenviel, de econo-
mie die het liet afweten, de kosten voor de integratie die hoger waren dan begroot
of het feit dat de kostenbesparing toch niet doorgevoerd kon worden.
En als de verklaringen niet economisch of financieel zijn dan neemt men de verza-
melpot 'cultuur' als argument. Het 'cultuurprobleem' als reden voor het mislukken
van de overname is een makkelijker en ongrijpbaarder fenomeen dan rationele ver-
klaringen. Echter zelden worden menselijke factoren als argument gebruikt. Terwijl
menselijke factoren cruciaal zijn voor het welslagen van een overname (Bakker bt
Helmink, 2000; Cartwright bt Cooper, 1996). En met de menselijke factor wordt
bedoeld: de manier hoe mensen met elkaar omgaan.

Een organisatie bestaat uit werknemers, uit mensen die samen de onderneming
vormen, gestalte geven en succesvol maken. Men bepaalt doelstellingen en plan-
nen die vervolgens worden omgezet in concrete acties. Het zijn mensen die door
samenwerking met elkaar een coherent geheel vormen en de organisatie effectief
maken. Waar het werk uitdaging, betekenis en zekerheid voor hen creëert. Waar er
betrokkenheid met het wel en wee van het bedrijf is en waar het prettig werken is.
De overname van een bedrijf is de overname van een organisatie die gevormd
wordt door mensen. In de accountancy wordt de term 'toegevoegde waarde'
gebruikt, waarmee het verschil bedoeld wordt tussen de omzet van een bedrijf en
de inkoop van goederen of andere hulpbronnen. Het verschil is datgene dat een
bedrijf aan waarde toevoegt aan de ingekochte goederen, met andere woorden
alles wat de werknemers gezamenlijk produceren en verkopen. Het omvat alle sala-
rissen, alle productiekosten en verkoopkosten die het bedrijf maakt. In dat geheel
zijn de salariskosten een heel belangrijke factor. Want alleen mensen zijn in staat
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deze 'toegevoegde waarde' te realiseren. De overname van een bedrijf is de overna-
me van mensen die door hun concept en hun manier van produceren een aantrek-
kelijk eindproduct afleveren. Daarom is het belangrijk dat deze organisatie in stand
blijft en dat medewerkers in de organisatie met respect behandeld worden en dat
de juiste omgangsvormen in acht worden genomen. Alleen op deze manier kunnen
overnames succesvol worden. In Hoofdstuk 13 wordt verder besproken waarom
menselijke factoren vaak oorzaak zijn voor het mislukken van een overname.

Een ander uitgangspunt voor het welslagen van een overname is dat het bedrijf
van de koper zelf gezond moet zijn en alle zaken op orde hebben. Wanneer beide
bedrijven, zowel het kopende als het verkopende problemen hebben dan tellen
beide problemen bij elkaar op en ontstaat een negatieve synergie. Het Overnemen
van bedrijven kost veel aandacht van het management. Aandacht die ten koste gaat
van de aandacht voor het eigen bedrijf. Overnames waarbij nieuwe wegen worden
ingeslagen zijn de meest moeilijke overnames (Pritchet et al., 1997). De meest mak-
kelijk te realiseren overnames zijn die waarbij schaalvergroting het motief is. Bij alle
fusie en overnames gaat het in 700~o van de gevallen om schaalvergroting (Habeck
et al., 2000). Volgens Habeck zijn fusies en overnames het meest succesvol als men:
a. ervaring heeft met fusies en overnames
b. dicht bij huis blijft met het over te nemen bedrijf
c. focust op kernkwaliteiten
d. beschikt over sterke financiële middelen
e. een overname of fusie tussen 'gelijken' vermijdt

Maar niet alle overnames zijn hetzelfde. De problemen die men bij één overname
tegenkomt kunnen totaal verschillen met een volgende overname. Kopers moeten
zich realiseren dat het overnemen van ieder bedrijf een uniek proces is met verras-
singen, frustraties en problemen.

5.0 Gevolgen van de overname voor de koper: eigen onderzoek

Bij het eigen onderzoek is uitgegaan van drie soorten van gevolgen:
1) organisatorische gevolgen, 2) economische gevolgen en 3) psychologische gevolgen.

5.1 Organisatorische gevolgen
Veranderingen
Bij 860~o van de overgenomen bedrijven hebben veranderingen plaatsgevonden

in de administratie met betrekking tot de rapportage. 620~o Van de kopers meldt dat
er veranderingen van het computersysteem zijn doorgevoerd. En bij 190~o van de
bedrijven is een controller of financieel directeur aangesteld.

Functiewijzigingen
Bij de vraag welke functies er in het overgenomen bedrijf zijn vervangen antwoordt
640~o van de kopers dat dit de functie van algemeen directeur is. In 290~o van de
gevallen ging het ook om de functie van controller~financieel directeur, de produc-
tiemanager~directeur en~of de verkoopmanager~directeur.
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Integratie bedrijfsonderdelen
Van de respondenten meldt SOo~o

dat enkele zaken zijn gèintegreerd.
Bij 180~o van de overgenomen bedrij-
ven zijn alle bedrijfsonderdelen gèin-
tegreerd.

Gra~iek 10.16 De integratre van
het overgenornen becirijf.

Naarnswijziging

Bij 670~o van de overgenomen
bedrijven is de naam van het bedrijf
niet gewijzigd. Bij 120~o is de naam
wel volledig gewijzigd en bij 200~o is
slechts een gedeeltelijke naamswijzi-
ging doorgevoerd.

Grarlek 10.17 De verandering van
naam van het overgenomen becirijf

5.2 Economische gevolgen

Ornzet

Van de respondenten meldt SOo~o
dat de omzet na de overname, ten
opzichte van vóór de overname, is
toegenomen. Bij 330~o van de bedrij-
ven is de omzet gelijk gebleven en bij
170~o is de omzet afgenomen.

Grafiek 10.18 De o~ihvikkeling varl
de omzet van het overgenomen bedrijf.
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Vergelijken we deze cijfers met de antwoorden van de verkopers (tabel 10.19)
dan zien we de volgende verschillen: bij 600~o van de bedrijven is de omzet na de
overname toegenomen. Bij 220~o is deze gelijk gebleven en bij 180~o is de omzet
afgenomen.

Tabel 10.19 Hue ivns de o~itu~ikkc~ling vaii de omzFt na de overruzme (c:67).

n o~o adj. o~o cum. o~o

sterk afgenomen 5 4.7 5.7 5.7
afgenomen 11 10.3 12.6 18.4

gelijk gebleven 19 17.8 21.8 40.2

toegenomen 41 38.3 47.1 87.4

sterk toegenomen 11 10.3 12.6 100.0

totaal 87 81.3 100.0

geen antwoord 20 18.7 107 100.0

Bij 600~o van de bedrijven (in aantal 52) is de omzet na de overname toegenomen.

Winst
Kijken we naar de winstontwikkeling van de overgenomen bedrijven dan zien

we dat deze achter blijft ten opzichte van de omzetontwikkeling: 420~o van de res-
pondenten meldt dat deze is toegenomen. Bij 290~o van de overgenomen bedrijven
is de winst gelijk gebleven en bij29o~o is de winst afgenomen.
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Grnfiek 10.20 De ontwikkeling vnn de
nrtto wirut van fiee overqenomen be~lrijf.

Vergelijken we deze cijfers weer met de antwoorden van de verkopers (tabel 10.21)

dan zien we ook hier verschillen, zij het minder groot dan bij de omzetontwikkeling:
470~o van de verkopers meldt dat de winst is toegenomen na de overname. Bij 180~0
is dit gelijk gebleven en bij 360~o is de winst afgenomen.
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Tahel 10.2i Ue ontwikkelinY van de rtetto wirrst na de overnnrne (e68).
n o~o adj. o~o cum. o~o

sterk afgenomen 12 11.2 1 S.2 15.2
afgenomen 16 1 S.0 20.3 35.4
gelijk gebleven 14 13.1 17.7 53.2
toegenomen 2S 23.4 31.6 84.8
sterk toegenomen 12 11.2 1 S.2 100.0
totaal 79 73.8 100.0
geen antwoord 28 26.2 107 100.0
Bij 470~o van de bedrijven ( in aantal 37) is de winst na de overname toegenomen

Technologische kennis
De respondenten melden de volgende ontwikkelingen van technologische ken-

nis, van nieuwe producten en van nieuwe markten na de overname (tabel 10.22):

Tnbel 10.22 De orrtwikkeling van technologische kennis, van rrierrwe prorlrriterrerr vnn rrieuwe markterr
rta c1e overnunre.

technologische kennis nieuwe producten nieuwe markten
n~ o~o n o~o n o~o

gelijk gebleven 11 46 1 S 6S 11 48
toegenomen 12 SO 7 31 10 43
sterk toegenomen 1 4 1 4 2 9

24 100 23 100 23 100

5.3 Psychologische gevolgen

Gedwongen ontslag
Van de respondenten meldt 720~o dat er geen gedwongen ontslagen hebben

plaatsgevonden. Bij 280~o van de bedrijven was wel sprake van gedwongen ontslag.

Zijn er gedwongen ontslagen geweest na
overname?
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Grn~iek 10.23 Gedwongen ontslagen
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Vrijwillig vertrek
De respondenten melden dat

bij 720~o van de overgenomen
bedrijven weinig of enkele mede-
werkers vrijwillig zijn vertrokken.
Bij 40~o van de bedrijven waren dit
veel mensen die uit eigen bewe-
ging vertrokken en bij 240~o van
de bedrijven zijn geen medewer-
kers vertrokken.
Grafek 10.24 Medewerkers die vrijwillig
vemokken zijn bij het over~enornen bedrij f:

680~o dat het absenteïsme (ziekte
of ander verzuim) gelijk is geble-
ven. Bij 240~o van de bedrijven is
dit afgenomen en in 80~o was het
absentéisme toegenomen.
Grafiek 10.25 Uer[oop van het
absentér"srne bij het overgenomen bedrijf.

Betrokkeriheid

Het merendeel van de responden-
ten meldt dat de betrokkenheid
van de werknemers gelijk is geble-
ven of is toegenomen (560~o res-
pectievelijk 400~0). Slechts 40~o er-
vaart een afname in de betrok-
kenheid.
Grafiek 10.26 hrzet en betrokkenheid vnn
het personeel van het overgenorr:en bedríjf.

Als reden voor de gelijk gebleven of toegenomen betrokkenheid worden de
volgende oorzaken aangegeven door de respondenten:
~ door de wisseling van het management waait er een frisse wind door het bedrijf
~ de overname brengt meer kansen voor jonge werknemers door de beursgeno-

teerde onderneming
~ positieve invloed van nieuwe financiële directeur die ook personeelszaken beheert.
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Hoe ervaart u de effectiviteit van het
overgenomen bedrijf?

sterk afgenomen gelijk toegenomen
afgenomen gebleven

EffecNvi tei t
Bij de vraag over effectiviteit

antwoordt 440~o van de respon-
denten dat deze bij het overge-
nomen bedrijf is toegenomen. Bij
320~o is dit gelijk gebleven en bij
240~o is de effectiviteit afgeno-
men.

Grafiek 10.27 De effectiviteit ven
het overgenome~i be~irijr:

Bij de (open) vraag over de reden voor de afname van de effectiviteit antwoor-
den de respondenten het volgende:
~ alles te maken met de marktomstandigheden en niet met de overname
~ geen goede integratie met het zusterbedrijf; er was geen goede strategie
~ de beoogde opvolger bleek ongeschikt

De (open) vraag over de reden voor de toename wordt door de respondenten
als volgt geantwoord:
~ de nieuwe cultuur en de nieuwe wijze van begroten en rapporteren
~ de kortere financiële aansturing
~ betere organisatie van de werkplek, logistieke aansturing en productievoor-

bereiding

Hoe ervaart u de inzet en betrokkenheid
van de voormalige directeur-eigenaar?
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Grnfiek ]0.28 De ervaririg met de inzet en betrokkeriheíd
vrrn de voormnlige dírecteur-eíge~tanr.

Inzet en betrokkeriheid van
de voorinalige eigenaar

Voor zover de voormalige
eigenaar nog in dienstbetrekking
is gebleven ervaart 570~o van de
respondenten zijn inzet en
betrokkenheid als (heel) goed.
360~o Ervaart het als redelijk en
70~o als heel slecht.

Er worden verschillende reden gegeven door de respondenten wanneer de inzet en
betrokkenheid van de voormalige directeur-eigenaar als (heel)goed is ervaren:
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~ hij heeft nieuwe uitdagingen en is oude contacten niet verloren
~ hij heeft nog grote betrokkenheid met het bedrijf en een goede verhouding met

de nieuwe eigenaar
~ de directeuren staan nog steeds voor hun zaak
~ door een open en eerlijke omgang met de oud-directeur~aandeelhouder en het

geven van ruimte
~ het verkochte bedrijf was zijn levenswerk

De reden dat de inzet en betrokkenheid van de voormalige directeur-eigenaar
heel slecht is ervaren werd verklaard door:
~ gezondheidsproblemen; emotionele drempel; weerstand tegen doorgevoerde

veranderingen.

Acceptatie van de koper
Bij de vraag hoe het overgenomen bedrijf de nieuwe eigenaar heeft geaccepteerd

antwoordt 770~o van de kopers goed tot heel goed. 230~o antwoordt met redelijk.

80

60

40

~ 20
U
N On

Hoe ervaart u acceptatie van uw bedrijf
binnen het overgenomen bedrijf?

redelijk

Hoe ervaart u de werkdruk binnen het bedrijf?

goed

Werkdruk
De werkdruk in het overgenomen bedrijf wordt door 680~o van de kopers als

redelijk en door 32oIo als hoog ervaren.

80

60

40

redelijk

heel goed

hoog

Grofiek 10.29 Ervaririg met de acceptatie
vart Ae nieuwe eigerianrdoor het over-
geriomen bedrijf.

Grnfiek ]0.30 De ervnririg vnri de werkdruk
irr het overgenomen bedrijf

Waargernaakte verwachtingen
Of de verwachtingen van de overname zijn uitgekomen wordt door 520~o van de
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respondenten met 'ja' geantwoord. 320~o Vindt dat deze gedeeltelijk zijn uitgeko-
men en 160~o vindt dat de verwachtingen niet zijn uitgekomen.

60
50
40
30
20
10
0

gedeeltelijk

Zijn de verwachtingen die u had van de koop
van het bedrijf uitgekomen?

nee

Uruftek 10.3] Ziin de verwachtingen
o~ntrent de overnarne vcin het becirijr
uitYekomen.

Wanneer de vraag met 'gedeeltelijk' of inet 'nee' is geantwoord, wordt de
respondent gevraagd aan te geven welke maatregelen genomen hadden moeten
worden om de overname beter te laten verlopen. De antwoorden op deze (open)
vraag zijn ingedeeld in drie categorieën: a) externe (markt) factoren b) interne
(organisatorische) factoren en c) menselijke factoren.

a. Externe (markt) factoren
~ beter inzicht in de markt en de marktgroei
~ de tegenvallende verwachtingen hebben niets te maken met de overname

maar met de externe ontwikkelingen.

b. Interne (organisatorische) factoren

~ beter inzicht in het machinepark
~ de directeur direct vervangen en de organisatie eerder herstructureren

~ eerder contact met klanten
~ uitwisselen van mensen, diensten en informatie tussen de vestigingen

~ sneller herstructureren van het management; eerder ontslag van het

management
~ een beter inzicht vooraf van de financiële situatie en van de distributie
~ de opvolger van de directeur minder zelfstandigheid en bevoegdheden

moeten geven;
~ snellere integratie van de administratie; meer rapportage en controle
~ op een belangrijke afdeling had iemand van het moederbedrijf moeten zitten
~ betere afstemming van rapportage, informatie en beheerssystemen

c. Menselijke factoren

~ klanten beter binden en boeien
~ sneller en beter begrip kweken voor de richting en het belang van het

moederbedrijf

z3,3



6.0 Nawoord

In het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat wegens de geringe respons weinig
of geen waarde kan worden gegeven aan de empirische betrouwbaarheid van de
resultaten. Is de score op een item hoog dan kan sprake zijn van enige betrouw-
baarheid. Maar bij scores van 4-8 of 120~o is er slechts sprake van respectievelijk
1, 2 of 3 personen die daarop geantwoord hebben.

Dus voorzichtigheid ís geboden bij het trekken van conclusies.
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H o o f d s t u k 1 1

Gevolgen van de verkoop voor de organisatie en de werknemers

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de gevolgen zijn van een overname voor
de werknemers en voor organisatie. In het eerste deel wordt dit gedaan op basis
van de literatuur. In het tweede deel komen de resultaten van het eigen onderzoek
aan de orde.

1.0 Gevolgen van overnames voor de organisatie en werknerners op basis
van literatunr

1.1 Algerneen
Overnames blijken een ongelooflijk negatief effect te hebben op het welzijn van

werknemers. Overnames zijn emotioneel en stressvol. Onzekerheid en angst nemen
toe na het bekendmaken van de overname. Voor de meeste werknemers is het een
levensgebeurtenis (life event), dat gelijk staat aan gebeurtenissen zoals een schei-
ding, het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek of het verliezen van
een goede vriend (Hubbard, 1999; Cartwright bt Cooper, 1996; Pritchet et al.,
1997). Naast, negatieve en emotionele gevoelens maakt een overname verwachtin-
gen los bij werknemers. Men verwacht dat er veranderingen gaan optreden en dat
de eigen positie daarbij op het spel kan staan. Door de veranderingen die plaatsvin-
den, wordt een grote mate van aanpassing verlangd van de medewerkers. Niet
iedereen is daartoe in staat door persoonlijke eigenschappen of door de leeftijd,
maar vooral door de manier waarop kopers omgaan met het overgenomen bedrijf .

Onzekerheid en angst hebben een negatieve invloed op de betrokkenheid en
motivatie van werknemers. Men ervaart een toegenomen werkdruk en ontevreden-
heid met het werk en, zoals verwacht, nemen prestaties af (Hubard, 1999; Cartwright
bi Cooper, 1996; Pritchet et al., 1997). Volgens hen worden de zorgen van het
personeel bij een overname in grote mate bepaald door:
1. de positie die iemand in de organisatie bekleedt
2. het verloop van de overname in tijd
3. de manier hoe het overnemende bedrijf het overnameproces uitvoert: de aan-

wezigheid van een plan, de communicatie van dit plan en de implementatie van
dit plan.
Onzekerheid en angst wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat fusies

en overnames de reputatie hebben aanleiding te zijn voor veranderingen in de
organisatie. Veranderingen die moeten leiden tot het besparen van kosten, zoals
samenvoeging van afdelingen, waardoor verlies aan arbeidsplaatsen haast onver-
mijdelijk is.

ledere fusie of overname van enige omvang krijgt ruime aandacht van de media
en schept een onvermijdelijk dilemma. Om de financiële wereld, de beleggers,
tevreden te stellen, wil men de synergie benadrukken die de overname oplevert.
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Want een positieve beoordeling van de financiële wereld heeft een positief effect op
de beurskoers, wat vaak het criterium is waarop de manager wordt afgerekend.
Aan de andere kant benadrukt diezelfde synergie besparingen in de organisatie
door verlies aan arbeidsplaatsen. De positieve boodschap aan de belegger houdt
een negatieve boodschap in voor het personeel. Het is dus niet verwonderlijk dat
mensen onzeker worden na het bericht dat hun bedrijf wordt overgenomen.
Volgens Hubbard (1999) heeft het personeel zorgen over:
a. de zekerheid van de eigen baan
b. het welzijn van de groep waarin ze werken
c. de verandering van rollen, procedures en de eigen status
d. de veranderingen die te maken hebben met de cultuur van het bedrijf.

individueel

collectief

individueel collectief

índividuele zorgen zorgen om de groep

zorgen over
procedures en status

zorgen om de
cultuur

Figuur 11.1 Lidividuele en collec-
tieve zorqeu Fiij een overnnme
(brou: Hubbard, 1999).

Het is vaak moeilijk wanneer onderhandelingen over de verkoop plaatsvinden
om deze geheim te houden voor het personeel. Sommigen ondernemers hebben
ervoor gekozen om het management in te lichten over de plannen. Anderen kiezen
voor bekendmaking aan het gehele personeel en weer anderen houden alle plan-
nen tot aan de datum van ondertekening voor iedereen geheim. Een klein lek of
het in- en uitlopen van vreemden kan in het bedrijf de geruchtenmolen al op gang
brengen. En geruchten zijn eerder negatief dan positief. Ze maken het personeel
rusteloos waardoor de onzekerheid toeneemt en de sfeer die daaruit ontstaat, roept
meer vragen op dan antwoorden. Het werkklimaat verandert en er is sprake van
een onbewuste weerstand (Pritchet et a1.,1997).

1.2 Psychologische achtergronden bij een overnarne

Individueel
Zoals in de vorige paragraaf gesteld is een overname voor de werknemer een

emotionele en stressvolle gebeurtenis die diep ingrijpt op iemands psychologisch
welbevinden. Het begrijpen wat er in mensen omgaat, is een belangrijke
conditie het overnemen van een bedrijf. Want uiteindelijk hebben effecten op indi-
vidueel niveau tevens effect op het hoger aggregatieniveau van de organisatie.
De ontkenning hiervan leidt bij voorbaat al tot een mislukken van de overname.
Het succes hangt voornamelijk af hoe met menselijke processen wordt omgegaan.
Het grote aantal mislukkingen bij overnames geeft aan dat men onvoldoende ken-
nis heeft of geen rekening houdt met de menselijke factor.

De negatieve effecten van een overname op individueel niveau worden verdeeld
in drie factoren: 1) verlies van betekenis, 2) verlies aan autonomie en 3) verlies van lid-
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maatschap van een groep.

1) Verlies aan betekenis. In het hoofdstuk psychologisch eigenaarschap is betekenis
verklaard als een van de meest fundamentele drijfveren van een individu. Het
is het zoeken naar zingeving, naar respect en naar het hebben van waarde.
Deze kenmerken zijn van belang voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld
(Rijsman, 1997). Werk geeft het individu deze mogelijkheid. Het geeft het indivi-
du de kans een belangrijke levensbehoefte te vervullen. De behoefte aan zelf-
actualisatie is volgens Rogers (1964) een tendens van ieder levend wezen om
capaciteiten te ontwikkelen die het bestaan in stand houden of versterken. Door
werk kan het individu zichzelf ontplooien en realiseren. De overname van een
bedrijf waar het individu werkzaam is, betekent daarom een potentiële dreiging.
Het schept onduidelijkheid over de toekomst en is een aantasting van zekerheid,
van status en van identiteit van het individu en zijn werk (Cartwright bt Cooper,
1996). De onzekerheid om een positieve betekenis te krijgen door het werk, die
volgens Rijsman (1997) zo sterk kan worden dat het leidt tot neurotische stress
of aan identiteit gerelateerde angst. Soms kan deze situatie leiden tot een actie-
ve eliminatie van het zelf, ofwel zelfmoord.

2) Verlies aan autonomie. In Hoofdstuk 5 over het systeem Familie is autonomie,
ofwel zelfstandigheid respectievelijk onafhankelijkheid, verklaard als een diep
gewortelde kracht. Autonomie of onafhankelijkheid heeft als tegenpool de drijf-
veer naar samenzijn, het willen behoren bij een groep. Normaal gesproken zijn
deze twee krachten met elkaar in balans. Maar bij een overname wordt het indi-
vidu geconfronteerd met beslissingen van aandeelhouders waarin deze geen
zeggenschap heeft gehad noch over is geraadpleegd. Dit creëert een onbalans
voor het gevoel van onafhankelijkheid. Volgens Dirks et al.(1996) bedreigt die
opgelegde verandering iemands gevoel van controle. Het is niet de verandering
zelf die bedreigend is, maar het gevoel van machteloosheid en verlies van con-
trole en invloed op eigen functioneren die de acceptatie van de veranderingen
onmogelijk maakt (Cartwright bt Cooper, 1996). De automatische respons bij
dreiging is angst. Vanzelfsprekend is niet iedereen even gevoelig voor bedrei-
gingen als gevolg van een ander angstniveau. Omdat angst het gevoel voor
emotioneel welzijn aantast is de reactie daarop de angst te reduceren (Kerr bt
Bowen, 1988). Een mogelijkheid voor het reduceren van angst is door het bedrijf
te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Verschillende onderzoe-
ken hebben uitgewezen dat het personeelsverloop hoog was na een overname
(Cartwright bt Cooper, 1996). Een andere mogelijkheid om het angstniveau te
reduceren is in de vorm van zelfbehoud. Door egoïstisch gedrag dat meer
gericht is op het behoud van eigen werk en positie dan gericht op de behoeften
van de organisatie. Het is een vorm van regressief gedrag waarbij mensen zich
terugtrekken, moeilijk bereikbaar worden en slecht communiceren (Pritchet et
al., 1997). Of ze nemen een superieure houding aan gericht op controle en
macht en het herintensiveren van oude gewoonten en gebruiken (Levinson,
1970).
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3) Verlies van lidmaatschap van een groep. Evenals de tegenpool autonomie is het
verlies aan samenhang ofwel het niet meer behoren bij een groep een bedrei-
ging voor het individu. Volgens Hubbard (1999) is de primaire zorg van een
individu de eigen baan en op de tweede plaats komt de zorg voor de groep en
de collega's. Het zijn de groepsleden die betekenis aan het individu geven en
verlies van de groep betekent een verlies van identiteit en status. Overnames
gaan vaak gepaard met overplaatsing, ontslag, promoties of demoties als gevolg
van reorganisaties. Door samenvoegingen worden afdelingen geherstructureerd
waardoor nieuwe afdelingen ontstaan met nieuwe medewerkers. Dit betekent
dat het individu binnen een nieuwe groep een nieuwe identiteit en status moet
opbouwen. De angst voor verlies van lidmaatschap van de groep is een vorm
van verlatingsangst. Verlatingsangst is volgens Astrachan (1991) het gevolg van
dreiging van verlies van de groep na een overname. Verlatingsangst is een cog-
nitief-emotionele situatie waarin het individu terecht komt voorafgaand aan de
scheiding, meestal gevolgd door ongebruikelijk gedrag en sterke emoties. Ont-
kenning is de primaire reactie bij het omgaan met deze vorm van angst. Het
verlaagt het bewuste niveau van de angst en geeft mensen een tijdelijke ont-
snapping aan de situatie.

Volgens Cartwright b~ Cooper (1996) gaan werknemers bij een overname door
een aantal fasen: 1) Ongeloof en ontkenning, 2) Boosheid en verontwaardiging,
3) Emotionele onderhandeling met zichzelf en 4) Acceptatie.
1) Ongeloof en ontkenning. In de eerste fase is er sprake van ongeloof en ontken-

ning. De werknemer ontkent dat er veranderingen zullen plaatsvinden die zijn
baan of positie zullen aantasten. Astrachan (1991) schreef hierover: "ik was ver-
baasd door de mate waarin mensen actief de mogelijke gevaren van hun situatie
ontkenden. Ze waren ervan overtuigd dat hun banen niet serieus in gevaar
waren. Toch vertoonden ze een grote mate van ongemakkelijkheid en spanning".

2) Boosheid en verontwaardiging zijn het kenmerk van deze tweede fase. De werkne-
mer is gewend aan een baas in wie hij vertrouwen had. Gewend aan een
bepaalde manier van werken, van regels en van procedures. Die zekerheid komt
te vervallen. Hij is zich bewust van de realiteit van de situatie en reageert dit af
op degenen die daar verantwoordelijk voor zijn: de voormalige eigenaar en
het nieuwe management. Werknemers komen tot het besef dat het niet loont
om loyaal te zijn ten opzichte van je baas en je te binden aan een organisatie
(Levinson 1970). De baas heeft immers ook niet loyaal gehandeld naar hen! De
arbeidsrelatie tussen werknemers en de directeur-eigenaar is niet louter formeel.
Het is voornamelijk een psychologische overeenkomst. Die overeenkomst komt
plotseling, door de overname, te vervallen. Het psychologische contract is een
onuitgesproken, soms onbewuste, maar gezamenlijk begrepen overeenkomst
tussen een werknemer en de organisatie. Het is de lijm die de organisatie bij
elkaar houdt en het vertegenwoordigt normen en waarden, venvachtingen en
aspiraties van beide partijen (Herriot, 1992). Bij een overname moet de organisa-
tie een hernieuwd psychologisch contract aangaan met de werknemers. En de
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vraag is of de werknemer daarvoor kiest. Een werknemer verwoordde de nieuwe
situatie als volgt:
"Bij de oude eigenaar heb ik gesolliciteerd. Ik heb de overstap naar dit bedrijf geno-
men op basis van zijn manier van werken en aanpak. Die beviel me. Nu word ik
opgezadeld met een nieuwe baas waarvoor ik nooit gekozen heb. En dit bevalt me
maar niets ".

3) In de derde fase begint de werknemer de emotionele onderhandeling met zichzelf.
Er is sprake van terugtrekking en een verminderde betrokkenheid en loyaliteit.
Ook is er nostalgie naar de oude situatie. Het 'vroeger' wordt sterk geïdealiseerd.
Alles was vroeger beter. Hoe sterker de werknemer zich identificeerde met het
bedrijf, hoe meer men zich in de steek gelaten voelt (Levinson, 1970). Door dit
gevoel neemt de weerstand tegen nieuwe regels en procedures nog verder toe.
Werknemers, die niet in staat zijn om te schakelen naar de nieuwe situatie, ver-
trekken naar een ander bedrijf. Anderen blijven achter, omdat ze misschien te
oud zijn om nog te solliciteren. Ze raken verbitterd of misschien in een depres-
sie. En reikhalzend kijken ze uit naar de dag van hun pensionering.

4) Acceptatie. Zij die in staat zijn voordelen van de veranderingen in de nieuwe
fase te zien, scheppen daarmee langzaam een begin van acceptatie. Men gaat
accepteren dat het verleden voorbij is en dat een nieuwe bladzijde moet worden
opengeslagen. Er is een besef dat langer weerstand bieden aan veranderingen
zinloos en verspilde energie is en dat weerstand hun carrière in de weg zal staan.

Het zal duidelijk zijn dat de genoemde vier fasen gelden voor een situatie waarbij
het overgenomen bedrijf succesvol was. In deze situatie is het voor personeel moei-
lijk om de noodzaak van veranderingen te zien en te accepteren. Het zal van het
management van de overnemende partij afhangen of inen de integratie van het
overgenomen bedrijf tot een goed einde brengt en of inen het personeel kan over-
tuigen van de nieuwe koers. Bij een 'reddende' overname, waarbij het bedrijf vooraf
in ernstige moeilijkheden verkeert en grote onrust heerst in de organisatie, zullen
veranderingen eerder als positief dan als negatief worden gezien. Ze zullen beter en
sneller geaccepteerd worden, zeker wanneer de veranderingen positieve resultaten
genereren.

Op groepsniveau
Op groepsniveau doen zich, direct na het bekend worden van de overname een

aantal zaken voor. Allereerst krijgen we te maken met verschijnsel van saamhorig-
heid. Door de onzekerheid over allerlei zaken die te maken hebben met het voort-
bestaan van de organisatie en de eventuele angst als gevolg daarvan, krijgen werk-
nemers een sterkere band met elkaar (Cartwright S~ Cooper, 1996). Men heeft
elkaar nodig om de onzekerheid en angst kwijt te raken. De terroristische aanval
van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York gaf bij het
Amerikaanse volk een verhoogd gevoel van saamhorigheid en maakte sterke natio-
nalistische tendensen los. Op nationaal niveau bleken voorheen politieke problemen
nu oplosbaar te zijn. Plotseling was men het over een groot aantal zaken met elkaar
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eens. De saamhorigheid blijkt, negen maanden na 11 september, voor een geboor-
tegolf te hebben gezorgd. Het lijkt waarschijnlijk aan te nemen dat de angst en het
zoeken van troost het motief is geweest dat er toe heeft geleid dat mensen nabij-
heid bij elkaar zochten. Angst is een leidt tot groepsvorming. Een leider die richting
geeft en duidelijkheid biedt bij een overname kan deze angst voor een belangrijk
deel verminderen of oplossen (Cartwright St Cooper, 1996). De onderzoekers stel-
den ook vast dat, ondanks het feit dat managers van het overgenomen bedrijf
positief waren en de overname in het belang vonden van de organisatie, er toch
onmiddellijk een 'wij' en 'zij' houding werd ontwikkeld. Er was meer sprake van een
strijd om eigen territorium dan een vorm van samenwerking. Overigens doet dit
verschijnsel zich voor direct na het bekend zijn van de overname. Wanneer na ver-
loop van tijd duidelijk is dat de overname een onomkeerbaar proces is geworden,
gaan zich andere verschijnselen openbaren.

Direct na het bekend worden van de overname zijn de verwachtingen van de
werknemers gespannen. Zij verwachten veranderingen van de overname. Veran-
deringen van de status van de organisatie Over de reorganisaties die gaan plaats-
vinden en over de eigen afdeling of baan. Verwachtingen ontstaan door ervarin-
gen in het verleden aangevuld met de context van de huidige situatie.
Verwachtingen zijn niet statisch maar veranderen continue als gevolg van interac-
ties met anderen en door communicatie. Volgens de VIE (waardering, instrumen-
teel, verwachtingen) theorie van Vroom Sz Yetton (1973 in Landy, 1989) ontwikke-
len individuen verwachtingen omtrent bepaalde situaties in het bedrijf. Op basis
van deze verwachtingen bepaalt de werknemer of de mogelijke uitkomst die van
de werkelijke uitkomsten benadert of overtreft. Vervolgens wordt van de verwach-
te en van de werkelijke uitkomst een waardering gemaakt. Is de waardering van
de werkelijke uitkomst beter dan de verwachte uitkomst, dan leidt dit tot een
hoge mate van tevredenheid. Is de waardering lager dan leidt dit tot ontevreden-
heid. Bijvoorbeeld het gerucht gaat dat de onderhoudsafdeling van het bedrijf
wordt opgeheven. De werknemer maakt zich een voorstelling wat dit betekent
voor de organisatie en voor de mensen die er werken: hij creëert een patroon van
verwachtingen. Hij maakt een waardering van de invloed van de sluiting en de
impact hiervan op zijn positie of functioneren. Indien vervolgens de gevolgen
zichtbaar zijn, worden deze vergeleken met zijn verwachtingen. Overigens zal dit
verwachtingenpatroon zich aanpassen in de loop van de tijd. Zowel wat betreft
de soort als wel voor de waarde. Dus een negatief verwachtingenpatroon kan zich
in de loop van de tijd ontwikkelen tot een positief patroon doordat de signalen
positief worden.

Eerder zijn een aantal fasen besproken die zich op individueel niveau direct na
de overname voordoen. Op groepsniveau doen zich volgens Pritchet et al. (1997)
een aantal verschijnselen voor nadat de werknemers van de eerste schok zijn
bekomen en wachten op wat gebeuren gaat: 1) degeneratie van de communicatie,
2) verlamming van de organisatie, 3) bekrompenheíd en verdwijning van teamgeest,
4) machtsstrijd neemt de overhand, 5) betrokkenheid die verdwijnt en 6) werknemers
die afhaken.
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1) Degeneratie van de communicatie. Na bekomen te zijn van de schok van de over-
name komt een tweede moment in de organisatie. Men is zich ervan bewust
geworden dat het overnameproces niet te stoppen is en dat veranderingen
gaan komen. Het vertrouwensniveau in de organisatie daalt en het angstniveau
neemt verder toe. Zorg voor de eigen baan en status wordt belangrijker dan
zorg voor de groep of afdeling. Werknemers vertonen een grotere behoefte aan
informatie en er is sprake van een afnemende tendens om open en eerlijke infor-
matie aan anderen door te geven. De informatie die er is, is gekleurd, verstoord
of volledig uit de context gehaald voordat het de bestemming bereikt. Geruch-
ten vullen het vacuum van het tekort aan informatie. En wat overblijft, is een
combinatie van overdrijving, van angstverspreiding en van 'wishful thinking'.
Roddels gaan de ronde doen, dat wil zeggen de waarheid wordt verdraaid.
Veronderstellingen worden als feiten gepresenteerd en problemen worden op-
geblazen. De waarheid wordt verdraaid in de richting naar wat wenselijk wordt
geacht of waarvoor men bang is. Wat overblijft zijn muren die opgetrokken
worden. Men doet alsof, vertelt regelrechte leugens en er heerst onbegrip. Het
gevolg is een verdere verslechtering van de communicatie en een sfeer van
onderling wantrouwen.

2) Verlamming van de organisatie. Door de focus van werknemers op het eigenbe-
lang en de verminderde aandacht voor het belang van de organisatie vertraagt
de organisatie. Werknemers zijn meer bezig met het veilig stellen van de eigen
positie dan met zaken die te maken hebben met de productiviteit. Men zorgt
ervoor dat het eigen straatje schoon blijft en dat management zo weinig moge-
lijk kritiek kan hebben op het functioneren. Besluiteloosheid neemt toe en paral-
lel daaraan het vermijden van risico's. Men doet niet meer dan noodzakelijk om
buiten schot te blijven. De organisatie raakt verlamd en de beweging is er uit.

3) Bekrompenheid en verdwijning van teamgeest. Een ander kenmerk door de focus
op het eigenbelang is dat men zich minder open en kwetsbaar opstelt in de
groep. De 'ik' cultuur krijgt de overhand ten opzichte van de 'wij' cultuur. Het
eigen ik wordt beschermd met egocentrisme als gevolg. De saamhorigheid van
de groep heeft plaats gemaakt voor 'ieder voor zich en God voor ons allen'. Het
meer gericht zijn op het zelf maakt dat wantrouwen toeneemt evenals onderlin-
ge concurrentie.

4) Machtsstrijd neemt de overhand. Overnames hebben alleszins te maken met
macht, met verschillen in percepties, verschillen in culturen en verschillen met
beoordelingen van de situatie. Daardoor zijn ze in potentie zo conflictueus. Ze
worden versterkt door de culturele en sociale verschillen (Cartwright bt Cooper,
1996). Na een overname wordt over bestaande machtsposities heronderhan-
deld. De strijd daarover brandt los. Met als gevolg dat sommigen de aansluiting
missen en teruggrijpen naar al verworven posities. Men heeft de neiging om de
hakken in het zand te steken. Zij die een herschikking van macht meemaken
staan voor moeilijke beslissingen. Welke kant kiest men, welke ster zal gaan stij-
gen? Welk plan zal het halen en welk wordt het raam uitgegooid? Machtsstrijd is
vaak verspilde energie en levert weinig op. De organisatie wordt een politieke
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arena waar achterdocht en achterklap de overhand hebben. Het is een strijd om
te overleven.

5) De betrokkenheid verdwijnt. Na de overname ontstaat vaak een vacuiim ten aan-
zien van strategische doelstellingen en plannen. Men weet nog niet goed wat er
gaat gebeuren. Met als gevolg dat de richting in de organisatie verdwijnt. Het
wachten is op de integratieplannen die moeten gaan plaatsvinden. Dit vacuum
leidt tot verlies van betrokkenheid. De energie verdwijnt bij de werknemers. Men
wacht af wat er gaat gebeuren. De mogelijkheid bestaat dat zich een tegenge-
steld gevoel ontwikkelt bij de werknemers. Men gaat het bedrijf ineer als een
bedreiging zien in plaats van als een mogelijkheid voor ontplooiing.

6) Werknemers haken af. Vooral als de overname geen redding betekent maar een
bedreiging van hun eigen positie en ontwikkeling, dan haken werknemers snel
af. Bij een familiebedrijf dat wordt overgenomen door een grotere organisatie
zal het aantal regels en formaliteiten toenemen. Vooral werknemers, die gewend
zijn aan een informele cultuur met weinig statusverschil, zien een overname als
een te grote ommekeer en kiezen voor een andere organisatie. Was de voormali-
ge directeur-eigenaar een charismatische leider dan zal zijn vertrek een groot
verlies betekenen voor veel werknemers. Een opvolger zal nooit in staat zijn de
leiderschapstijl te evenaren en vertrek van werknemers zal het onvermijdelijke
gevolg zijn. Vertrek vindt ook plaats als gevolg van de onzekerheid en onduide-
lijkheid van de nieuwe situatie. Men wacht niet af en kiest voor een zekere situa-
tie boven een onzekere. Zelfs wanneer banen niet op het spel staan kunnen
werknemers vertrekken. Ze kunnen geen vertrouwen meer hebben in de toe-
komst van het bedrijf vooral wanneer de nieuwe stijl eerder consolidatie en
'return of investment' nastreeft dan groei.
Negatieve gevolgen zowel voor het individu als voor de groep heeft een bijko-
mend negatief effect voor de privé situatie: het zogenaamde 'spillover effect'
(Habeck et al., 2000). Problemen worden mee naar huis genomen. Irritaties, erger-
nissen en frustraties maar ook onzekerheid en angst moeten op de een of andere
manier verwerkt worden. Door er thuis over te praten kunnen kleine irritaties of
frustraties weggenomen worden. En er is geen betere omgeving dan thuis, waar
veiligheid gegarandeerd is. Vooral in situaties waar collega's plotseling concurren-
ten geworden zijn, praten in het bedrijf onveilig is en gevolgen kan hebben voor
de baan. Moeilijker wordt het wanneer de problemen in het bedrijf groter worden
en de partner niet meer in staat is met de problemen om te gaan. Want uiteinde-
lijk heeft een dreigend ontslag ook ernstige consequenties voor haar of hem.

2.0 Gevolgen van de overnarne voor de werknerners: het eigen onderzoek

In deze paragraaf komen de resultaten uit het onderzoek bij de werknemers aan
de orde. De vragen zijn gericht op de veranderingen in de organisatie evenals op
de belevingsaspecten van deze veranderingen. Ter vergelijk zijn enkele antwoorden
uit de enquête van de verkopers weergegeven voorzover deze betrekking hadden
op de werknemers of op de organisatie.
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2.1 Resultaten enquête werknerners

In tabel 11.2 zijn de resultaten uit de enquête bij de werknemers weergegeven:
~ Formele structuur: het merendeel van de ondervraagden vindt dat de structuur

formeler is geworden (520~0). Slechts een klein percentage (20~0) vindt dat deze
nu minder formeel is.

~ Werksfeer: eenderde van de respondenten ervaart dat de werksfeer is verslech-
terd (360~0). Slechts 70~o vindt dat deze verbeterd was en 570~o van de responden-
ten vindt dat deze gelijk gebleven is.

~ Werkdruk: bijna de helft van de respondenten ervaart dat de werkdruk is toe-
genomen (460~0). 30~o Vindt dat deze afgenomen is en 490~o vindt dat deze gelijk
gebleven is.

~ Betrokkenheid: volgens de respondenten is deze meer afgenomen dan toegeno-
men (200~o versus 120~0). 680~o Van hen vindt dat deze gelijk is gebleven.

~ Tevredenheid: de tevredenheid bij de respondenten is meer afgenomen dan toe-
genomen (1 70~o versus 130~0). In 700~o van de gevallen is deze gelijk gebleven.

~ Loyaliteit: de loyaliteit is meer afgenomen dan toegenomen (190~o versus 70~0). In
740~o is deze gelijk gebleven.

~ Afstand to[ de bazen: hier liggen de percentages nagenoeg gelijk. Er zijn bijna even-
veel respondenten die vinden dat de afstand is toegenomen als wel dat deze is af-
genomen (190~o versus 220~0). 590~o Van hen vindt dat de afstand gelijk is gebleven.

Tiihel 1].1 f,rvari~igei~ nn verkoop va~t {tet fitrniliebe~trii~ v~iit personee! (n - 69).

gelijk aantal
afgenomen gebleven toegenomen antwoorden

Hoe is de formele structuur geworden 20~0 470~0 52oIo 68
na verkoop; aantal regels zijn...
Hoe is de werksfeer t.o.v. voor de 360~0 570~0 70~0 69
verkoop; is deze...
Hoe ervaart u de werkdruk na de 40~0 490~0 460~0 69
verkoop, is deze...
Hoe ervaart u uw huidi e betrokkenheid

9 200~0 68oIo 120~0 69
na de verkoop, is deze.
Hoe ervaart u uw tevredenheid met het
werk en de werkomstandigheden 170~0 700~0 130~0 69
na de verkoop, is deze...
Hoe is uw belangstelling voor ander werk 120~0 690~0 190~0 67
buiten het bedrijf na de verkoop, is deze...
Hoe is uw gevoel van loyaliteit na de 190~0 740~0 70~0 69
verkoop t.o.v. het bedrijf, is deze...
Hoe is de afstand met de bazen of de 220~0 590~0 190~0 68
managers na de verkoop, is deze...

Oorzaken afname of toertanie
In de enquête van de werknemers is de (open) vraag gesteld naar de oorzaak

van afname of toename bij bovengenoemde antwoorden. Daarop kwamen de
volgende reacties:
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~ Het bedrijf is overgeorganiseerd, veel schijven, afschuiven van verantwoordelijk-
heden, hoge kosten.

~ De sfeer van het familiebedrijf is er niet meer, de samenwerking is verdwenen.
~ Er is niet genoeg aandacht van de nieuwe managers, niet genoeg begrip voor

de onzekerheden; het is makkelijker geworden, het 'oog van de meester' ont-
breekt; de kopende partij heeft meer loyaliteit naar eigen mensen, ze erkennen
geen kwaliteit bij de overgenomen partij.

2.2 Resultaten enquête bij de verkopers met betrekking tot de werknemers
of organisatie

De volgende resultaten zijn afkomstig uit de enquête van de voormalige eigena-
ren. Zij hebben betrekking op de veranderingen in de organisatie die rechtstreeks
van invloed zijn op het personeel.

Gedwongen ontslag
160~o van de verkopers gaf aan dat er sprake is geweest van gedwongen ontslag,

variërend van weinig (70~0) tot veel (30~0). Bij 840~o van de bedrijven heeft geen ge-
dwongen ontslag plaats gehad (tabel 11.3).

Tabel 11.3 Gedwongen ontslagen na de overrrarne.
Zijn er gedwongen ontslagen geweest na overname?

frequency valid percent
geen 87 84
weinig 7 7
enkele 7 6
veel 3 3
totaal 104 100,0
geen antwoord 3

Personeelsverloop
Opvallend is het grote personeelsverloop. 640~o Van de verkopers geeft aan dat

mensen uit eigen beweging het bedrijf hebben verlaten. Dit varieert van weinig tot
heel veel. Bij 360~o van de bedrijven zijn geen mensen vertrokken (tabel 11.4).

Tnbel ll.4 Gedwongc~n ontsluyen (e74) en vertrek uit eigen beweging (e75) nn ovenic~me.

Zijn er gedwongen ontslagen
geweest na overname?

Zijn er mensen uit eigen beweging
vertrokken na overname?

geen 87 840~0 37 360~0

weinig~enkele 14 130~0 50 490~0

(heel) veel 3 30~0 15 150~0

geen antwoord 3 5

Absentéi'sme
210~o van de verkopers meldt dat het absentéisme na de overname is toegeno-
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men. Slechts 20~o meldt dat dit is afgenomen ( tabel 11.5).

Tabel ll.s. Hoe was ontu~ikkelirtg van absentétsrzte tta overrtarrre (e77)?
Hoe was ontwikkeling van absentéisme na overname?
(sterk) afgenomen 2 20~0
gelijk gebleven 73 770~0
(sterk) toegenomen 20 210~0
geen antwoord 12

Uerband integratie en absente'i'srne:
Uit onderstaande tabel 11.6 blijkt dat er een significant verband is tussen de mate

van integratie en absenteïsme. Is de integratie groter dan stijgt het absenteïsme.
Voor tabel 11.6 geldt dat de P-waarde (significantie-niveau) van de Pearson Chi-
Square 0,068 is, waarmee een verband wordt aangetoond met een 900~o betrouw-
baarheidsniveau.

Tabe1 11.6 Uerbund itttegratie kopertrle partij (e59) met absenteïsnte na overnante (e77).

afgenomen 9elijk
gebleven toegenomen aantal

antwoorden

Heeft integratie plaatsgevonden met
kopende partij?
geen integratie So~o 850~0 l00~0 39
enkele zaken zijn géintegreerd 760~0 240~0 37
alle bedrijfsonderdelen zijn géintegreerd 610~0 390~0 18

Verband integratie en vrijwillig vertrek:
Het verband tussen integratie en vrijwillig vertrek is nog sterker dan bij absen-

téisme. Hoe groter de integratie hoe meer werknemers vrijwillig vertrekken. Voor
tabel 11.7 geldt zelfs een P-waarde van de Pearson Chi-Square grootheid van
0,000 zodat hier sprake is van een betrouwbaarheidsniveau van 990~0.

Titbet 11.7 [~erbartd intesratie kopertde partij (es9) ntet vertrek uit eisert óc~vegirtg rta oventarne (e7s).

geen weinig~
enkele

( heel) veel aantal
antwoorden

Zijn er mensen uit eigen beweging
vertrokken na overname?
geen integratie 56070 420~0 20~0 43
enkele zaken zijn geïntegreerd 260~o SSo~o 18oIo 38
alle bedrijfsonderdelen zijn géintegreerd l00~o SSo~o 350~0 20

Indruk van de verkopers op werkdruk, inzet, betrokkenheid en effectiviteit
De verkopers hebben hun indrukken weergegeven van de werkdruk, inzet en

betrokkenheid van de werknemers en effectiviteit van de organisatie.
Werkdruk: de werkdruk is meer toegenomen dan afgenomen (350~o versus 260~0).
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Inzet en betrokkenheid: deze is meer afgenomen dan toegenomen (370~o versus 160~0).
Effectiviteit: deze is meer afgenomen dan toegenomen (350~o versus 250~0).

Tabel 11.8 Ervnringen na verkoop vn~i het f~~niliebedrijf van verkopers (~i - 107).

(sterk)
afgenomen

gelijk
gebleven

(sterk)
toegenomen

aantal
antwoorden

Hoe ervaart u momenteel:

de huidige werkdruk binnen het bedrijf?

de inzet en betrokkenheid
van het personeel?

370~0 470~0 160~0 49

de effectiviteit van de organisatie? 350~0 400~0 2so~o 48

Aan de voormalige eigenaren is de (open) vraag gesteld wat de oorzaak is van
de toegenomen of afgenomen werkdruk, inzet, betrokkenheid en effectiviteit.
Zij gaven de volgende antwoorden:

Werkdruk

~ te weinig personeel
~ verandering van taken
~ gehoord van de werknemers
~ het bedrijf van de koper zit in een andere markt met lagere prijzen, daardoor

moet de productiviteit omhoog om dezelfde marge te halen
~ het bedrijf is kleiner daardoor minder druk op planning.

Inzet en betrokkenheid
~ het bedrijf is overgeorganiseerd, er zijn veel schijven; afschuiven van verantwoor-

delijkheden; hoge kosten.
~ de sfeer van het familiebedrijf is er niet meer; samenwerken is niet meer aanwezig.
~ niet genoeg aandacht van nieuwe managers; niet genoeg begrip voor hun onze-

kerheden.
~ het is makkelijker geworden, het 'oog van de meester' ontbreekt.
~ andere cultuur.
~ het is geen familiebedrijf ineer, mensen zijn niet meer betrokken bij het doen en

laten van het bedrijf; alleen productie telt.
~ door de grotere organisatie geen directe band tussen het personeel.
~ ik heb de sterke indruk dat de motivatie achteruit gaat
~ de overnemende organisatie heeft een sterke loyaliteit van de eigen mensen,

ze erkennen geen kwaliteit bij de overgenomen partij.

Effectiviteit

~ door toename van bureaucratie en door effecten van buitenaf.
~ de nadruk ligt op interne zaken en minder of te weinig op externe zaken.
~ de opvolger van mij is recent ontslagen; hij heeft anderhalf jaar het bedrijf

laten verslappen en te weinig concrete doelen en eisen gesteld.
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H o o f d s t u k 1 2

Gevolgen van de verkoop voor de verkoper

Vanuit de literatuur zijn geen onderzoeken bekend die zich hebben gericht op
de gevolgen van de overname voor de verkopers van het familiebedrijf. In een eer-
der hoofdstuk is een onderzoek besproken dat zich heeft gericht op het verkoop-
proces en een ander onderzoek dat zich gericht heeft op de activiteiten van de
verkoper nadat het bedrijf verkocht is.

1.0 Eigen onderzoek: ertquête en interviews bij voormalige eigenaren

In totaal hebben 107 voormalige directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) van
een familiebedrijf ineegewerkt aan het invullen van de enquête. Het invullen van
die enquête, die 92 vragen omvatte, nam ongeveer een half uur tijd in beslag. In
de enquête was een vraag opgenomen naar de bereidheid om mee te werken aan
een interview. Aanvankelijk was het de bedoeling circa 10 à 15 voormalige eigena-
ren te interviewen. Maar velen hebben de vraag voor deelname aan een interview
positief beantwoord, zodat willekeurig een selectie is gemaakt uit de aanmeldingen.
Uiteindelijk heeft met 24 voormalige DGA's een interview plaatsgevonden. Bij 22
was sprake van een verkoop aan derden. Bij één is sprake geweest van een beurs-
gang en één directeur-eigenaar was nog in het stadium van besluitvorming om te
gaan verkopen. Deze laatste twee interviews gaven het gehele onderzoek een extra
toevoeging. Gemiddeld namen de interviews 2 à 3 uur in beslag. De gesprekken
waren voor mij een heel bijzondere ervaring doordat de voormalige eigenaren
eigenlijk hun levensverhaal vertelden. Over hun jeugd, de relatie met ouders, over
de vaak moeilijke beginperiode, hoe ze met het bedrijf zijn begonnen of hoe het
bedrijf van de vader is overgenomen. Het gesprek ging ook over de moeilijkheden
van de beginfase en over de successen die daarna kwamen. Uiteraard kwam het
hele verkoopproces aan de orde inclusief het zeer emotionele moment van onder-
tekening van de verkoopovereenkomst.

De interviews toonden een veelheid aan karakters, ondernemers die stuk voor
stuk gelouterd waren door hun moeilijke periodes en daar sterker uitkwamen.
Mensen die door inventiviteit, gedrevenheid en hard werken succes hebben
geboekt. Mensen die beseffen dat de scheiding tussen succes en falen flinterdun
kan zijn. Dat inventiviteit of hard werken niet alleen zaligmakend is, maar dat suc-
ces een veelheid aan voorwaarden en omstandigheden kent. Veel van de onderne-
mers waren mensen die over grenzen van de mogelijkheden heen gekeken heb-
ben. Die net een stap verder zetten dan voor mogelijk werd gehouden of in de
branche aanvaardbaar was. Door over grenzen heen te gaan, het anders te doen
dan anderen, verkregen ze een unieke positie en kwam het succes. Deze eigen-
schap gaf hen een eigen levenswijsheid. De wijsheid dat je verder moet denken en
doen en alleen dan succes bereikt kan worden. Dat kansen opgezocht moeten
worden. Door dat te doen was hun bedrijf een aantrekkelijke bruid geworden om
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te kopen.
Van het gehele onderzoek waren de interviews het meest aantrekkelijke deel om

te doen en na iedere afspraak reed ik sterk onder de indruk en met veel energie
huiswaarts of naar de volgende afspraak.

De resultaten van het onderzoek zijn opgesplitst in twee delen: het kwantitatieve
deel waarbij de resultaten uit de enquête besproken worden en het kwalitatieve
deel waar de resultaten van de interviews aan de orde komen.

De resultaten van het kwantitatieve en het kwalitatieve deel worden vanuit drie
perspectieven beschreven: de economische gevolgen, de organisatorische gevolgen
en de psychologische gevolgen.

In het economische deel worden de cijfermatige resultaten van de overname,
zoals omzet en winstontwikkeling en dergelijke, weergegeven. In het organisatori-
sche deel is gekeken naar de organisatorische veranderingen die zich hebben voor-
gedaan na de overname. In het psychologische deel komen aspecten aan de orde
zoals betrokkenheid, tevredenheid, inzet en werkdruk alsmede hoe de verkoper dit
ervaren heeft bij het personeel.

2.0 Resultaten uit de enquête: eigen onderzoek

2.1 Economische gevolgen

Otnzet
De resultaten uit de enquête geven aan dat bij 600~o van de bedrijven de omzet

na de overname is toegenomen. Bij 220~o van de bedrijven is deze omzet gelijk
gebleven en bjj 180~o is de omzet afgenomen. (Zie 4e kolom onder adj.o~o)

Tnbel 12.1 Hoe wns cie n~~hvikknlin,Y vn~i de omzet nn de oveniame (e67).
n oIo adj. oIo cum. oIo

sterk afgenomen 5 4.7 5.7 s.7
afgenomen 11 10.3 12.6 18.4
gelijk gebleven 19 17.8 21.8 40.2

toegenomen 41 38.3 47.1 87.4
sterk toegenomen 11 10.3 12.6 100.0

totaal 87 81.3 100.0

geen antwoord 20 18.7
107 100.0

Bij 600~o van de bedrijven (in aantal 52) is de omzet na de overname toegenomen.

Winst
De ontwikkeling van de winst laat percentages zien die lager zijn dan de omzet-

cijfers: bij 470~o van de bedrijven is de winst toegenomen. Bij 180~o is deze gelijk
gebleven en bij 3So~o is deze afgenomen. (Zie 4e kolom onder adj.o~o)
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Tubel 12.2 Hoe was de onhvikkeliny vnrt de netta wirut nn de overnnnte (e68).
n oIo adj. o~o cum. o~o

sterk afgenomen 12 11.2 15.2 15.2
afgenomen 16 15.0 20.3 35.4
gelijk gebleven 14 13.1 17.7 53.2

toegenomen 25 23.4 31.6 84.8
sterk toegenomen 12 11.2 15.2 100.0
totaal 79 73.8 100.0
geen antwoord 28 26.2

107 100.0
Bíj 470~o van de bedrijven (in aantal 37) is de winst na de overname toegenomen.

Uerband tussen onizet en andere variabelen.
Ondanks dat de cijfers omzet en winst niet dezelfde ontwikkeling hebben ge-

kend, de winstontwikkeling scoort lager dan de omzetontwikkeling, zien we toch
een significant verband tussen omzetontwikkeling en winstontwikkeling na de ver-
koop. Bij die bedrijven waar de omzet na de overname sterk stijgt, stijgt ook de
winst.

Behalve het verband met winstontwikkeling is verder nergens sprake van een
significante samenhang (tabel 12.3). Men zou kunnen veronderstellen dat er een
verband bestaat tussen omzet- en winstontwikkeling en jaar van verkoop. Doordat
positieve of negatieve economische omstandigheden in bepaalde jaren invloed zou
hebben gehad op de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit verband is echter niet
gevonden.

Van de verkopers die hun bedrijf verkocht hebben in de periode tot 1995, was
bij 670~o sprake van een toegenomen omzet. Dit was het geval bij 620~o die verkocht
heeft in de jaren 1996 of 1997 en bij 570~o die verkocht na 1997. De spreiding blijkt
dus over de periode redelijk evenwichtig te zijn.

Ook blijkt er geen significant verband te zijn tussen omzetontwikkeling en het
gegeven of de voormalige eigenaar nog betrokken is geweest bij het bedrijf. Bij
degenen die een volledig dienstverband hadden bij het bedrijf, was bij 630~o sprake
van een toegenomen omzet. Bij degenen die gedeeltelijk betrokken waren bij het
bedrijf, was bij 58o~o de omzet toegenomen en bij degenen die niet meer bij het
bedrijf werkzaam waren, was bij 590~o de omzet toegenomen. Werkzaam of niet
bij het bedrijf blijkt dus geen invloed op de omzet te hebben.

Tnbef 12.3 Snmerrlrnng ornzetontwikkefing (e67) met enkefe ancfere vnrinbelen.
toegenomen o~o n
totaal 60 87
jaar van verkoop ( a19) p-0.762
tot 1995 67 21
1996 of 1997 62 26
na 1997 57 37
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betrokkenheid bij bedrijf (e62) p-0.945
ja 63 19
ja, gedeeltelijk 58 12
nee 59 56
aard betrokkenheid (e63) p-0.385
een gelijk gebleven functie als directeur 67 27
anders 57 60

bedrijfstak (al ) p-0.176
industrie 57 23
bouw 71 17
handel 61 18
transport 50 6
ict 89 9
andere dienstverlening 36 14
omzet ten tijde van verkoop (a9) p-0.331
~ 10 80 15
10-25 56 25
25-50 52 29
~ 50 61 18
omzetontwikkeling 3 jaar voor de verkoop (al l) p-0.569
niet gestegen 65 23
gestegen 58 55
aantal werknemers (a4) p-0.205
tot 30 werknemers 63 16
tussen 30 en 50 werknemers 61 18
tussen 50 en 100 werknemers 74 23
meer dan 100 werknemers 45 29
winstontwikkeling 3 jaar voor de verkoop (al 3) p-0.463
niet gestegen 64 39
gestegen 56 48

winstontwikkeling na de verkoop (e68) p-0.000~~`

sterk afgenomen 17 12
afgenomen 38 16
gelijk gebleven 50 14
toegenomen 84 25

sterk toegenomen 92 12

" Deze verschillen zijn significant (950~o betrouwbaarheid)

Verband tussen winst en andere variabelen.
Kijken we naar een verband met de ontwikkeling van de winst na de verkoop

dan blijkt er een significant verband te zijn met de bedrijfstak (900~o betrouwbaar-
heidsniveau). De winstontwikkeling is het sterkste gestegen in de ICT sector (bij
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890~o van de bedrijven) en de kleinste stijging vond plaats bij 'andere dienstverle-
ning' (360~0). Net zoals bij de omzetontwikkeling, blijkt er geen verband te bestaan
tussen winstontwikkeling en jaar van verkoop, betrokkenheid van de voormalige
eigenaar of de hoogte van de nettowinst voorafgaand aan de verkoop.

Tnbel 12.4 Snrnenhang winstantwikkeling (e681 met enkele an~lere variubelen.
toegenomen o~o n
totaal 47 79
jaar van verkoop ( a19) p-0.815
tot1995 42 12
1996 of 1997 52 16

na 1997 47 14
betrokkenheid bij bedrijf (e62) p-0.842
ja 43 14

ja, gedeeltelijk 55 11
nee 46 54
aard betrokkenheid ( e63) p-0.114
een gelijk gebleven functie als directeur 59 27
anders 40 52
bedrijfstak (al) p-0.079`
industrie 57 23
bouw 71 17
handel 61 18
transport 50 6
ict 89 9
andere dienstverlening 36 14
netto winst ( in o~o) ten tijde van verkoop (a12) p-0.754
c 30~0 47 19

3-So~o 57 14
5-l 00~0 46 24
~l Oolo 38 21
omzetontwikkeling 3 jaar voor de verkoop ( a13) p-0.973
niet gestegen 47 34
gestegen 47 4S

` Deze verschillen zijn significant (900~o betrouwbaarheid)

Ontwikkeling van technologische kennis, ontwikkeling van nieuwe
producten en ontwikkeling van nieuwe markten.

Naast directe economische resultaten is het ook belangrijk hoe het overgeno-
men bedrijf zich ontwikkelt ten aanzien van haar positie. Want uiteindelijk is die
positie bepalend voor haar groeimogelijkheden op korte of op lange termijn.

Gebleken is dat de technologische kennis meer is toegenomen dan afgenomen
(340~o versus 90~0). Dit geldt ook voor nieuwe producten ( 330~o versus 150~0) en voor
de ontwikkeling van nieuwe markten (430~o versus 120~0).
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Tiibel 12.5 Ontwikkelins na verkoop vnn he~t fnmilieFiedrijf (n - 107).

(sterk) gelijk (sterk) aantal
afgenomen gebleven toegenomen antwoorden

hoe was de ontwikkeling van de
technische kennis? 7~o S8o~o 349~0 80

de nieuwe producten 150~0 53~0 330~0 80
nieuwe markten 120~0 440~0 430~0 81

2.2 Organisatorischegevolgen

De resultaten van dit deel richten zich op de bekendmaking van de overname
en de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de organisatie. Vooral verande-
ringen door integratie, veranderingen in de administratie, zoals de rapportage, op
de betrokkenheid van de voormalige eigenaar in het bedrijf en in welke functie.

Vooraf bekend zijn rnet de veranderingen

Zoals eerder geschreven is het vooraf bekend zijn met veranderingen een belang-
rijke determinant bij de acceptatie van die veranderingen.

140~o Van de respondenten was niet bekend met de veranderingen die de koper
zou nemen na de overname. 400~o Van de respondenten geeft aan dat ze slechts
gedeeltelijke bekend waren met de plannen en 430~o zegt bekend te zijn geweest
met de plannen.

Ti~bel 12.6 Wns riteit bekend rnct de veru~u~erir~,~e~~ rlie c!e kuper wilde doorvoeren?
frequency percent

geen antwoord 3 2,8
ja 46 43,0
gedeeltelijk 43 40,2
nee 15 14,0
Totaal 107 100,0

Problemen die de verkoper verwacht voorafgaand aan de overname.
Heeft de verkoper zich gerealiseerd welke problemen hij tegen zou komen?

Onderstaande tabel 12.7 geeft een inzicht in de problemen die de verkoper ver-
wachtte na de overname. 480~o Van de verkopers verwachtte problemen met de
cultuur, 380~o van hen verwachtte geen problemen en 260~o van de verkopers ver-
wachtte problemen met het personeel.

Tnhel 12.7 Prohlenten efie cte i~erknper venvr~~ht na ~h ovemc~nrc~.
count pct of responses pct of cases

bij de financiële rapportage 23 13,9 21,7
veranderingen van de cultuur S1 30,9 48,1
met leveranciers 4 2,4 3,8
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met het personeel 28 17,0 26,4
met klanten 1 7 10,3 16,0
andere 2 1,2 1,9

geen problemen 40 24,2 37,7
totale response 165 100,0 155,7

1 missing cases; 106 valid cases

Integratie

Bij integratie van het bedrijf inet het kopende bedrijf worden enkele bedrijfs-
onderdelen of het gehele bedrijf samengevoegd. De mate van samenvoeging
bepaalt voor een belangrijk deel de mate van veranderingen die optreedt bij het
overgenomen bedrijf.

580~o Van de respondenten zegt dat gehele of gedeeltelijke integratie plaats
vond. Bij 420~o van de bedrijven heeft geen integratie plaatsgevonden.

Tabel 12.8 Heeft intetaitie plnn[syevonden rnet kopen~ie partij? (e591.
1 geen integratie 45 420~0
2 enkele zaken zijn géintegreerd 39 370~0
3 alle bedrijfsonderdelen zijn géintegreerd 22 210~0
geen antwoord 1

Ueranderingen in de organisatie
De meeste veranderingen die zich in de organisatie voordoen zijn administratie-

ve veranderingen. Dit was bij 700~o van de bedrijven het geval. Op de tweede plaats
zijn veranderingen bij de verkoop en marketing (460~0) gevolgd door veranderingen
in de organisatiestructuur (450~0).

Tnbe~l er~ ,qra~iek 12.9 vermiderin~en in de orya~iisrrtic van het over4enonren he~lrijf:

count pct of responses pct of cases

geen veranderingen 13 6,0 14,1

administratieve 64 29,4 69,6

verkoop en marketing 42 19,3 45,7

in de organisatiestructuur 41 18,8 44,6

productie en~of inkoop 28 12,8 30,4

logistiek en~of distributie 23 10,6 25,0

anderszins 7 3,2 7,6

totale respons 218 100,0 237,0

15 missing cases; 92 valid cases
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Veranderingen van de adrninistratieve organisatie
Kijken we naar de soort van veranderingen die in de afdeling administratie

plaatsvonden, dan zien we de volgende resultaten: bij 340~o van de bedrijven was
sprake van een aanstelling van een nieuwe controller of financieel directeur. Bij 750~0
van de bedrijven was sprake van een verandering van de administratie als gevolg
van een ander rapportagesysteem en bij 450~o was vernieuwing van het computer-
systeem aan de orde. Dat percentages opgeteld meer bedragen dan 1000~o heeft te
maken dat in een bedrijf ineerdere veranderingen hebben plaatsgevonden.

Tabel 12.10 Organísntorische verarie~eri~igeii bij cle nfdclirig ~naiiciële ncfrni~iisfrarie.
count pct of responses pct of cases

aanstelling van controller~fin.directeur 32 20,1 34,0
verandering van administratie ivm rapport. 70 44,0 74,5
verandering computersysteem 42 26,4 44,7
andere 15 9,4 16,0
totale respons 159 100,0 169,1
1 3 missing cases; 94 valid cases

Functies
Door integratie of door herstructureringen van de organisatie kan vervanging of

opheffen van functies in het overgenomen bedrijf plaatsvinden. 670~o Van de res-
pondenten heeft aangegeven dat de functie van algemeen directeur is vervangen.
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Bij 360~o van de bedrijven was sprake van vervanging van de controller~financiële
directeur. De positie van verkoopmanager~directeur is bij 260~o van de bedrijven ver-
vangen en bij 190~o was dit het geval met de positie van productiemanager~direc-
teur. Bij 210~o van de bedrijven ging het om andere functies.

TnL~el 12.1 ] De ~iuicties die iir heY be~~rijf zijn verv~mgen.
count pct of responses pct of cases

controller~financieel Directeur 25 21,2 35,7
algemeen directeur 47 39,8 67,1
productiemanager~directeur 1 3 11,0 18,6
verkoopmanagerjdirecteur 18 15,3 25,7
andere 15 12,7 21,4
totale respons 118 100,0 168,6
37 missing cases; 70 valid cases

Financiële rapportage
Een vorige tabel laat zien dat de meeste veranderingen te maken hebben met

de administratieve afdeling. Bedrijven hebben ieder hun eigen manier van admi-
nistreren of rapporteren. Uit de enquête blijkt dat bij 350~o van de overgenomen
bedrijven de frequentie van rapporteren van de Balans en Winst- en Verliesrekening
is toegenomen. In het staatje hieronder staat in de 1 e kolom de frequentie van de
rapportage zoals deze was vóór de overname. In de volgende kolommen staat aan-
gegeven hoe de frequentie van de rapportage werd na de overname. De vet-
gedrukte cijfers geven aan dat er sprake is van een wijziging van frequentie ten
opzichte van vóór de overname.

Van de 35 bedrijven die maandelijks rapporteerden moest één bedrijf naar een
wekelijkse rapportage, 4 naar een kwartaalrapportage en 1 naar een jaarlijkse rap-
portage.

33 Bedrijven rapporteerden per kwartaal en daarvan moesten 15 bedrijven naar
een maandelijkse rapportage en vier naar een jaarlijkse. Van degenen die jaarlijks
rapporteerden moesten 7 bedrijven maandelijks en 6 per kwartaal gaan rapporte-
ren. Bij totaal 29 bedrijven, ofwel 350~o is de rapportage toegenomen.

Tabel 12.12 Firaanciële rnpporfnge voor versus na oveniame: ónlmas, winst en verliesrekeiting (n16 vs e61a).

na overname vóór overname n

wekelijks maandelijks per kwartaal jaarlijks

maandelijks 1 29 4 1 35

per kwartaal 15 14 4 33

jaarlijks 7 6 3 16

totaal 1 S1 24 8 84
Bij 350~o van de bedrijven (in aantal 29) is de rapportage na de overname toegenomen.
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Rapportage verkoop
De rapportage van de verkoop was bij meer bedrijven een verandering: bij 690~0

van de bedrijven is de rapportage toegenomen.

Tubel 12.13 Fin~mciële rezpportnge voor ~~ersus im overn~me: verkooprapporte~l (~~16 vs eólb).
na overname vóór overname

wekelijks maandelijks per kwartaal jaarlijks
maandelijks 6 17 23

per kwartaal 7 15 2 24

jaarlijks 4 7 3 14

totaal 17 39 5 61

Bij 690~o van de bedrijven (in aantal 42) is de rapportage na de overname toegenomen.

Rapportage debiteuren
De rapportage van debiteurenoverzichten gaf bij 570~o van de bedrijven een toe-

name te zien.

Tabel 12.14 Finnruiële rnpportnge voor versr~s nn ovenmme: debiteurerioverzicht ~n16 vs e61c).
na overname vóór overname

wekelijks maandelijks per kwartaal jaarlijks

maandelijks 4 24 28

per kwartaal 3 17 6 26

jaarlijks 2 1 3 1 16

totaal 9 54 7 70

Bij 570~o van de bedrijven (in aantal 40) is de rapportage na de overname toegenomen.

Naarn

Het veranderen van de naam van het bedrijf betekent een wijziging van de iden-
titeit voor de organisatie. Verdwijnt de naam in zijn geheel dan is het identiteitsver-
lies het grootst. Uit de enquête blijkt dat bij 270~o bedrijven de naam geheel is ver-
dwenen. Bij 130~o was sprake van een gedeeltelijke verandering door samenvoeging
met een andere naam. Bij 600~o van de bedrijven bleef de naam in stand.

TnFiel 12.15 Ls cie nnani vnn het beArijf veranderci n~r de overnanie?
frequency percent

ja 29 27,1

nee 64 59,8
gedeeltelijk bijv. door samenvoeging of toevoeging 14 13,1

totaal 107 100,0

2.3 Psychologische gevolgen

In de enquête zijn vragen gesteld over een aantal aspecten die te maken hebben
met het welbevinden van de voormalige eigenaar alsmede van de werknemers.
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Over zijn ervaringen met de organisatie na de verkoop en over zijn tevredenheid,
inzet en betrokkenheid.

Afspraken over het dienstverband na de verkoop

Door de koper

Meestal maken verkoper en koper afspraken met elkaar over de voortzetting van
het dienstverband na de overname. Sommige kopers eisen dat de directeur nog
enige tijd bij het bedrijf betrokken blijft, zeker wanneer het bedrijf zelfstandig blijft
voortbestaan. Deze situatie bleek bij 790~o van de respondenten het geval. 110~o Van
de respondenten gaf aan dat zij geen dienstverband met de verkoper wilden.
Opmerkelijk was dat l 00~o van de respondenten aangaf dat de verkoper zelf een
dienstverband mocht bepalen.

Door de verkoper
Op de vraag of de verkoper nog een dienstverband bij het bedrijf wilde, ant-

woordde 790~o dit bevestigend. Dit percentage komt nagenoeg overeen met de wens
van de kopers. 210~o van de verkopers wilde niet meer bij het bedrijf werkzaam zijn.

450~o Wilde in de functie als directeur verder gaan, 220~o wilde als commissaris of
adviseur en 120~0 op een andere manier.

Op de vraag naar de termijn van het dienstverband bleek dat een periode van
3 jaar (220~0) het meest wordt afgesproken. 130~o Heeft een periode van 1 jaar afge-
sproken, 110~o een periode van 5 jaar en bij 170~o was dit een andere periode. 200~0
Van de respondenten heeft géén periode afgesproken of een periode voor onbe-
paalde tijd.

Tabel 12.16 l3etrokkenhei~l na verkoop van het fiimiliebedrijC (~i - 107).
o~o n

wilde de kopende partij dat u nog betrokken bleef
bij het bedrijf na de overname?
ja 790~0 80
nee 110~0 1 1
mocht zelf bepalen l00~0 10
wilde U nog betrokken blijven bij het bedrijf?
ja, directeur 450~0 48
ja, commissaris, adviseur 220~0 24
ja, anders 120~0 1 3
nee 210~0 22
welke termijn is afgesproken indien u betrokken wilde blijven?
1 jaar 130~0 14
3 jaar 220~0 24
5 jaar 110~0 12
andere periode 170~0 18
onbepaald 70~0 8
geen termijn afgesproken 130~0 14
n.v.t. 160~0 1 7
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Dienstverband rnet het verkochte bedrijf op het moment van de enquête
Verkopers staan voor de keuze of ze na de verkoop het bedrijf zullen verlaten of

niet. Deze keuze wordt bepaald door de motieven en wensen die zij hadden vooraf-
gaand aan de verkoop. Het blijkt dat veel voormalige eigenaren na de verkoop nog
werkzaam zijn in het bedrijf. Van de 107 respondenten hebben 48 (430~0) voormali-
ge eigenaren nog een dienstverband met het verkochte bedrijf, als directeur, com-
missaris of adviseur. Van die 48 betrokkenen hadden 11 een gedeeltelijk dienstver-
band ( l0o~0) en waren 35 nog volledig werkzaam in het bedrijf (330~0).

Tabel 12.17 Heeft u nog een ~íienstverband met het bedrijf?
frequency percent valid percent cumulative percent

ja 35 32, 7 32, 7 32, 7

gedeeltelijk 11 10,3 10,3 43,0

nee 61 57,0 57,0 100,0

totaal 107 100,0 100,0

Soort van dienstverband op het rnoment van de enquête
Aan de voormalige eigenaren die nog bij het bedrijf werkzaam zijn is de vraag

gesteld naar het soort dienstverband. 560~o Antwoordt dat zij in dezelfde functie als
directeur zijn gebleven. 80~o Is werkzaam als commissaris en 290~o als adviseur.

Tabel 12.18 Wat is het soort dienstverband?

frequency percent valid percent cumulative
percent

een gelijk gebleven functie als directeur 27 25,2 56,3 56,3

een functie als commissaris 4 3,7 8,3 64,6

een functie als adviseur 14 1 3,1 29,2 93,8

anderszins... 3 2,8 6,3 100,0

totaal 48 44,9 100,0

geen antwoord 59 55,1

Vastgesteld kan worden dat 79 à 800~o van de voormalige eigenaren direct na de
verkoop een dienstverband met het bedrijf zijn aangegaan. Op het moment van de
enquête was 430~o van de voormalige eigenaren nog in dienst van hun verkochte
bedrijf.

Welbevinden van de voorrnalige eigenaar tijdens zijn dienstverband
Hoe voelt de voormalige eigenaar zich in zijn nieuwe situatie? Hoe is zijn betrok-

kenheid bij het bedrijfsgebeuren. Hoe is zijn tevredenheid met de gang van zaken
nu er een nieuwe eigenaar is.

Betrokkenheid: de betrokkenheid van de voormalige eigenaren is meer afgenomen
dan toegenomen (520~o versus óo~o). Bij 420~o van de respondenten is de betrokken-
heid gelijk gebleven.
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Tevredenheid: ook de tevredenheid van de voormalige eigenaren is meer negatief
dan positief: er is meer afname dan toename van tevredenheid (440~o versus 90~0).

Tahel 12.19 En~aringei~ na verkoop van het familiebedrijf van verkopers (n - 107).
(sterk) gelijk (sterk) aantal

afgenomen gebleven toegenomen antwoorden
Hoe ervaart u uw huidige...
betrokkenheid ten aanzien van het
bedrijf? 520~0 420~0 óo~0 48

tevredenheid met het werk binnen en
het verkochte bedrijf? 440~0 480~0 9~0 46

De verkopers is een (open) vraag gesteld naar de oorzaak van afname of toename
van de tevredenheid of betrokkenheid. De antwoorden zijn verdeeld in twee cate-
gorieën: Cultuur en persoonlijke beleving.

Cultuur:
~ De cultuur paste niet
~'Vreemde eend in de bijt' gevoel
~ Nieuw management is verantwoordelijk
~ Nieuw beleid, minder resultaat

Persoonlijke beleving:
~ Geen binding meer
~ Nieuwe eigenaar maakt geen gebruik van mijn 25-jarige ervaring
~ Ik kan mij slecht vinden in het nieuwe strategisch plan
~ Men heeft je niet meer nodig
~ Afstand genomen
~ Je hebt nu nog weinig sturend vermogen en alleen adviseren geeft minder

bezieling
~ Niet eens met beleid.
~ Mijn betrokkenheid is niet meer nodig
~ Door volledige integratie heb ik besloten na vier jaar te stoppen in verband

met teveel veranderingen, taken en bevoegdheden
~ Ik wordt te weinig structureel en te vaak incidenteel ingeschakeld
~ Nu meer ontplooiing en extra werkzaamheden

3.0 Resultaten uit de interviews: eigen onderzoek

In totaal heeft met 24 ondernemers een interview plaatsgevonden. 22 Van hen
had het bedrijf in het recente verleden verkocht aan derden. Éen ondernemer had
een beursgang gedaan en een ondernemer was in de fase van besluitvorming voor
verkoop. De interviews waren gericht op de beleving van de ondernemer, over zijn
bedrijf en de ervaringen bij de verkoop van het bedrijf. De opzet was de géinter-
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viewde zoveel mogelijk aan het woord te laten en de loop van het gesprek zo wei-
nig mogelijk te storen. Voorafgaand aan het interview, is aangegeven welke infor-
matie van belang was en is de ondernemer gevraagd een bepaalde lijn te volgen.
Over hoe hij (het waren allen mannen) in het bedrijf is gekomen. Was het een fami-
liebedrijf, overgenomen van vader, of is hij zelf gestart? Hoe was de beginfase en de
fase van de opbouw? Wat waren de moeilijkheden, de emoties en uiteindelijk de
successen. Wanneer kwam het moment dat over de toekomst en de verkoop van
het bedrijf werd nagedacht. Wat was de aanleiding? Hoe was de relatie van de part-
ners met het bedrijf? Zijn er kinderen en hoe stonden ze tegenover het bedrijf?
Waren ze niet geschikt bevonden of wilden ze niet in het bedrijf en hoe ging men
daar mee om? Waarom was verkoop aan derden de oplossing? Hoe is deze beslis-
sing genomen? Hoe is de fase tot verkoop voorbereid? Welke adviseurs zijn in de
arm genomen en wat waren de ervaringen met de adviseurs? Hoe verliepen de
onderhandelingen? En hoe was de ondertekening van de overeenkomst? Hoe voel-
de dit moment, wat waren de emoties? Beschrijf de situatie. Als laatste, hoe was de
situatie na de verkoop? Wat gebeurde er allemaal in het bedrijf, welk veranderingen
vonden er plaats? Hoe was de verhouding met de nieuwe eigenaar?

Het doel was om al deze aspecten tijdens het interview aan bod te laten komen

en een sfeer te creëren waarin de ondernemer zich veilig voelde en de ruimte had

om zich te uiten. De indruk was dat de meesten het prettig vonden hun verhaal te

doen, hun ervaringen te vertellen en eventuele frustraties te uiten. Er waren vaak

complete levensverhalen bij en gesprekken duurden soms meer dan vier uur en lie-

ten op mij een diepe indruk achter. Zoals de ervaringen met de ondertekening van

de verkoopovereenkomst en de gevoelens en emoties die dat moment opriep; een

ontlading na maanden van onderhandelingen en spanningen.

3.1 Econornische gevolgen

Omzet en winst
Van de 22 geïnterviewden hebben 8(360~0) in de enquête gemeld dat de resul-

taten, zowel in winst als in omzet, waren toegenomen. Bij 3(140~0) gèinterviewden
waren de cijfers van omzet en winst gelijk gebleven. En bij 7(320~0) van hen waren

de resultaten afgenomen. 4 Van de geïnterviewden hebben deze vraag niet inge-

vuld. Van één van hen is bekend dat het bedrijf 2 maanden voorafgaand aan het

interview verkocht is, te vroeg om gevolgen vast te stellen.
Van de 8 gèinterviewden, die in de enquête hebben aangegeven dat de resultaten

zijn toegenomen, bleek bij 4 van hen dat deze situatie correct was (180~0). Bij de
overige 4 bedrijven was sprake van een meer genuanceerde situatie. Bij 2 overnames

is sprake geweest van een integratie met het kopende bedrijf. Deze nieuwe combi-

natie leverde een toename op van omzet en winst. Echter uit het interview bleek

dat de omzet en winst van het, voorheen, eigen bedrijf is afgenomen. Bij de andere

2 gèinterviewden was een eerdere winstgroei, die ten tijde van het invullen van de

vragenlijst bestond, veranderd naar een verliessituatie. Kortom bij de 22 geïnter-

viewden blijkt uiteindelijk een toename van de winst en omzet bij 4 bedrijven
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(180~0) en een gelijk gebleven winst bij 3 bedrijven (140~0).

Synergie

Van de 22 géinterviewden hebben 14 (640~0) strategische motieven gehad voor
de verkoop. Bij de meeste blijkt synergie (verbeteren van marktpositie of marktdi-
versificatie) het belangrijkste motief te zijn geweest. Bij 2 bedrijven was sprake van
een MBO of MBI. De overige bedrijven zijn verkocht aan een financiële koper.

Van de 14 geïnterviewden, die aangaven dat synergie het belangrijkste motief
was, blijkt slechts bij 4 bedrijven dat dit wordt waargemaakt. Bij één bedrijf is hier-
over nog onduidelijkheid omdat de overname pas is afgerond. Bij de resterende
bedrijven was het ronduit duidelijk dat het motief om synergie te genereren heeft
gefaald.

3.2 Organisatorische en psychologische gevolgen

Zelfstandigheid of integratie

Van de 22 bedrijven waarvan de verkoper is géinterviewd, zijn 5 bedrijven geheel
of gedeeltelijk géintegreerd met de organisatie van de kopende partij. Bij één bedrijf
was de verkoop net afgerond en moest worden begonnen aan het integratieproces.
16 Bedrijven zijn als zelfstandig bedrijf doorgegaan. Bij 10 van hen zijn problemen
met de opvolging ontstaan nadat de voormalige eigenaar zijn functie als directeur
heeft beëindigd. De opvolging creëerde veel onrust door een andere stijl van leiding-
geven met als gevolg lagere bedrijfsresultaten bij 9 bedrijven.

Vrijwillig vertrek van personeel

Zoals eerder uit de resultaten van de enquête is gebleken, is vrijwillig vertrek van
personeelsleden een veel voorkomend fenomeen. Bij 4 bedrijven is zelfs in de perio-
de na de overname 80 à 900~o van het personeel vertrokken! Dit was zelfs het geval
bij één bedrijf dat door de kopende partij op een perfecte manier is begeleid tijdens
het overnameproces en waar na de overname sprake is geweest van groei van de
bedrijfsresultaten. Bij deze overname was vanaf het begin van de onderhandelingen
en boekenonderzoek de toekomstige opvolger betrokken, die gedurende die perio-
de zijn strategisch plan schreef. Na de ondertekening van het contract is naast hem
een integratiemanager betrokken, die de hele overgang codrdineert, begeleidt en
zorg draagt voor de cultuurverandering. Deze manager is tevens verantwoordelijk
voor de interne communicatie en is aanspreekpunt voor het personeel wanneer
deze problemen of vragen hebben. Toch blijkt, wanneer die fase voorbij is, dat alles
anders is dan verwacht. De nieuwe directeur vaart zijn eigen koers en passeert,
ondanks toezeggingen, het personeel bij nieuwe benoemingen. Die worden inge-
vuld door vriendjes en collega's van vroeger met als gevolg dat 85 à 900~o van het
personeel na 3 jaar vertrokken is. Het is paradoxaal te horen dat het bedrijf econo-
misch prima functioneert, maar door de verandering van cultuur praktisch het
gehele personeel is verdwenen. Met andere woorden: de operatie is geslaagd maar
de patiënt is overleden.
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Organisatorisch succesvolle overnarnes
Van de 22 géinterviewden hebben 6 bedrijven geen problemen met de organisa-

tie gekend:

Bedrijf no. 1 Tijdens de onderhandelingen is door de koper een belofte gedaan dat
er geen veranderingen zouden plaatsvinden. Deze belofte is nagekomen en de
directeur kreeg alle ruimte om zijn beleid en wijze van leidinggeven voort te zetten.

Bedrijf no. 4 De koper was zelf eigenaar van een middelgroot familiebedrijf. Een
familielid van de koper werd de opvolger in het overgenomen bedrijf. Over en weer
was sprake van respect en vertrouwen. Ondanks dat de voormalige directeur geen
dienstverband heeft met het bedrijf, verleent hij nog hand en spandiensten.

Bedrijf no. S Een specialistisch bedrijf dat verkocht is aan een beursgenoteerde
organisatie. Daarin zijn meerdere bedrijven werkzaam. De geplande synergie was
dat het bedrijf toegang zou krijgen tot een grotere markt en als zelfstandige een-
heid zou doorgaan. Opvolging was aanvankelijk een probleem omdat de verkoper
niet als directeur wilde aanblijven. Ook van koperszijde was niemand aanwezig die
de technische kennis had om het bedrijf te leiden. Uiteindelijk heeft iemand uit het
management het roer overgenomen. De verkoper is tevreden met de gang van
zaken ondanks enkele negatieve aspecten na de overdracht.

Bedrijf no. 7 De verkoop was een MBO (Management Buy Out). Daardoor is de
overgang organisatorisch geen probleem hoewel de bedrijfsresultaten zijn afgeno-
men.

Bedrijf no. 8 Verkoper wilde op termijn uitstappen, maar het was aanvankelijk moei-
tijk een opvolger te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt, waarbij de verkoper nog een
tijdje de begeleiding doet.

Bedrijf no. 1 S Verkoop was een MBI (Management Buy In) aan twee mensen uit de
branche. Bij de overname is sprake van wederzijds respect en vertrouwen. De verko-
per zou nog anderhalf jaar als directeur aanblijven maar heeft besloten als adviseur
werkzaam te zijn zonder financiële vergoeding. Hij verricht nog veel hand en span-
diensten en komt regelmatig op het kantoor. Er is een zeer goede verhouding met
de kopers waarbij oude afspraken, zoals sponsoring van de plaatselijke voetbalclub,
in stand blijven. Het bedrijfsresultaat is weliswaar het eerste jaar gedaald, tengevolge
van een aantal investeringen, maar de vooruitzichten zijn goed. Het personeel is
tevreden en de verkoper is tevreden.

Tevredenheid: zeer ambivalent!
Alle 22 géinterviewden waren tevreden met hun persoonlijke situatie na de ver-

koop. Tevreden met het geld dat men had ontvangen met de verkoop en waarmee
onafhankelijkheid is verkregen. Men is tevreden met de invulling van het leven, een
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aantal van hen (ca. 8 verkopers) had verkocht om het rustiger aan te kunnen doen.
Na een leven van hard werken wilde men niet tot de pensioenleeftijd wachten om
te kunnen genieten. Het feit dat ze een bedrijf hebben opgebouwd dat verkoop-
baar was en waarvoor een mooie prijs ontvangen kon worden, was voor hen reden
het bedrijf te verkopen. Een drietal verkopers had nog de uitdaging een ander
bedrijf te starten. Bij 8 verkopers was leeftijd een reden om te verkopen. En bij drie
verkopers was gezondheid het motief.

Maar het gevoel van tevredenheid met de verkoop is heel ambivalent. Bij een
groot aantal was de situatie in het bedrijf, economisch en organisatorisch, er slech-
ter op geworden. Van de 22 geïnterviewden waren slechts ca. 6 verkopers tevreden
met het bedrijf na de overname. De overige 16 waren ontevreden of gefrustreerd
met de gang van zaken. Er was veel tragiek in het bedrijf doordat personeel ontsla-
gen werd of werknemers door frustraties en ergernis zelf vertrokken.

Veel verkopers waren ontevreden over de aard van de veranderingen, die veel
onzekerheid en angst in de organisatie teweeg brachten. Ontevreden ook door het
verdwijnen van de saamhorigheid bij het personeel. Door het verdwijnen van het
wij-gevoel of familiegevoel of door de toegenomen afstand en afgenomen presta-
tiegerichtheid. Men vindt dat het allemaal te makkelijk is geworden. Interne proces-
sen zijn vaak wel goed geregeld maar er wordt geen geld meer verdiend.

Één van de verkopers, die is aangebleven als directeur en onder de nieuwe vlag
het bedrijf heeft uitgebreid door zelf op overnamepad te gaan, is uiteindelijk opge-
stapt door de toenemende bureaucratisering vanuit het moederbedrijf. Er kwamen
allerlei nieuwe managers op het hoofdkantoor, die zich meer met de bedrijfsproces-
sen bezig hielden waardoor zijn taak als directeur werd uitgehold en de sfeer ver-
slechterde. Het echte ondernemen was er af. Het werd afstandelijker, formeler en
meer politiek met als gevolg dat hij is opgestapt.

Een opsomming van de klachten van de verkopers:
~ Cultuur anders, personeel vertrekt
~ Veranderingen te ingrijpend voor het personeel
~ Geen saamhorigheid
~ Verkeerd beleid
~ Afstand met personeel is te groot, te formeel, er wordt vanachter het bureau

leiding gegeven
~ Synergie blijkt niet te werken
~ Stijging van het verzuim
~ Het bedrijf brokkelt af, dat doet pijn
~ Onze cultuur is met de grond gelijk gemaakt, van de 70 personeelsleden zijn

er na anderhalf jaar nog maar 15 over
~ Mensen bleven met een nieuw regiem achter met andere normen en waarden,

waar alleen geld telt
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Conflicten tijdens het dienstverband
Van de 8 voormalige eigenaren, die na de verkoop nog zijn doorgegaan als

directeur, hebben 5 van hen problemen gekregen met de nieuwe eigenaar. Soms
waren deze problemen zo groot dat de samenwerking uitmondde in een regelrecht
conflict. Met als gevolg dat ze zijn opgestapt.

De meest geuite klachten zijn:
~ Een formele cultuur met teveel nadruk op cijfers en rapportages
~ Afspraken die niet nagekomen zijn ten aanzien van investeringen
~ Geen synergie met andere bedrijven binnen het concern
~ Botsing van karakters

Slechts 3 verkopers waren tevreden met hun overgang als directeur in dienstver-
band. Bij twee van hen betrof het een verkoop aan een financiële koper. Bij alle drie
waren de kopers, door het specialistische karakter van het bedrijf, sterk afhankelijk
van de verkoper. Ook hebben er bij deze drie geen wezenlijke veranderingen plaats-
gevonden in het bedrijf, afgezien van zaken met betrekking tot de rapportage of
het computersysteem.
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H o o f d s t u k 1 3

Interpretaties en bespreking van de gevolgen van de verkoop

In hoofdstuk 7 en 8 is het beslissingstraject en het verkoopproces besproken en
zijn aanbevelingen gegeven. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 zijn de resultaten van de
gevolgen van de verkoop voor kopers, werknemers en verkopers alsmede de resulta-
ten uit de interviews beschreven. De opzet van dit hoofdstuk is om de gevolgen door
middel van een eindverslag samen te vatten en te bespreken.

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden vanuit het eigen onderzoek en de
literatuur de oorzaken besproken die ertoe leiden dat zoveel overnames mislukken.

1.0 Eigen onderzoek: bespreking van de economische gevolgen

De cijfers uit de enquête laten zien dat de winstontwikkeling bij 470~o van de
bedrijven na de overname is toegenomen. Bij de omzetontwikkeling liggen deze
cijfers beter: 600~o van de bedrijven scoort een hogere omzet.

Worden de resultaten vanuit de interviews vergeleken met de resultaten uit de
enquête, dan wordt het beeld somberder. Slechts bij 3 bedrijven (140~0) van de 22
waren de economische resultaten verbeterd, terwijl 8 van de 22 verkopers in de
enquête had ingevuld dat de resultaten waren toegenomen. De oorzaak kan wor-
den teruggevoerd naar twee mogelijkheden:
a) de respondenten hebben de vraag ruimer géinterpreteerd, door de winstont-

wikkeling van de géintegreerde organisatie als maatstaf te kiezen, terwijl het
voormalige eigen bedrijf als meetpunt bedoeld is

b) in de tijd tussen enquête en interview is de winstsituatie omgeslagen in een
verliessituatie.
In een vorig hoofdstuk is reeds geconstateerd dat er een sterk verband is tussen

omzet en winstontwikkeling en de bedrijfstak. Vooral de ICT sector (Informatie bi
Communicatie Technologie) heeft het in economische zin goed gedaan na de over-
name. Bij 890~o van de bedrijven was sprake van een toename. Ook de bouwsector
scoorde goed: bij 710~o van de bedrijven was sprake van een winststijging na de
overname. Echter de vraag kan gesteld worden of deze cijfers vertekend zijn door
het moment van het onderzoek. Het is een gegeven dat de ICT sector de laatste
tien jaar een sterke groei heeft meegemaakt Terwijl deze sector nu, zoals we dage-
lijks uit de media kunnen vernemen, door een diep dal gaat. Het opdrachtenvolume
is sterk teruggelopen en marges staan sterk onder druk. Her en der vinden concen-
traties plaats om door schaalvergroting kostenbesparingen door te voeren om daar-
mee het hoofd boven water te houden. Ook de bouwsector heeft, geholpen door
een sterke economische conjunctuur, de wind de laatste jaren in de zeilen gehad,
maar krijgt nu te maken met teruglopende opdrachten. Het zou daarom interessant
zijn te weten wat de winstgevendheid van deze bedrijven op dit moment is. Maar
daarvoor zou nader onderzoek noodzakelijk zijn.
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2.0 Eigen onderzoek: bespreking van de organisatorische en psychologische
gevolgen

Het eigen onderzoek heeft laten zien dat overnames altijd veranderingen in de
organisatie met zich meebrengen en dat die veranderingen al direct na de overna-
me plaatsvinden. Dit is ook het geval wanneer het de intentie is dat het overgeno-
men bedrijf als zelfstandige eenheid kan doorgaan. Volgens Cartwright St Cooper
(1996) verschillen veranderingen bij overnames ten opzichte van andere soorten
veranderingen in de organisatie door a) de snelheid waarin een en ander plaats-
vindt, b) de grootte van de veranderingen en c) de onbekendheid daarvan.

Het eigen onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de respondenten
(560~0) niet of slechts gedeeltelijk bekend was met de veranderingen die de koper
na de overname wilde doorvoeren. Een ongelooflijk hoog percentage dat er op
wijst dat het merendeel van de verkopers na de overname voor verrassingen is
komen te staan! In deze paragraaf worden de verschillende veranderingen die zich
bij een overname voordoen, besproken.

2.1 Veranderingen in de administratie
De meeste veranderingen treden op bij de afdeling administratie, bij 700~o van

de bedrijven is dit het geval geweest.
Vervanging van de functie van de controller of financieel directeur blijkt, na de

vervanging van de algemeen directeur, het meest voor te komen (bij 360~o van de
bedrijven). De reden hiervoor kan zijn dat de bestaande controller niet geschikt
wordt geacht voor de nieuwe methode van rapporteren of voor de verandering
van het administratieve systeem met daarbij behorende vervanging van computer-
systemen. Een neveneffect van de vervanging is dat de koper daarmee zijn positie
in het bedrijf veiligstelt. Omdat de nieuwe controller, naar verwacht mag worden,
een grotere loyaliteit met de koper zal vertonen. Een persoon, die geen verleden of
band met de oude organisatie of de voormalige eigenaar heeft, kan de koper het
gevoel geven deze belangrijke plaats in de organisatie te controleren en te beheer-
sen.

Gebleken is dat de frequentie van rapporteren aanzienlijk is toegenomen: bij
350~o van de bedrijven is de frequentie van balans, winst en verliesrekening toege-
nomen. Aangaande verkooprapporten en debiteurenoverzichten was de frequentie
bij 690~o respectievelijk 570~o toegenomen.

De overnemer wil controle krijgen op het overgenomen bedrijf. Veranderingen
leggen daarom vaak een grote druk op de administratie. Zeker wanneer daarbij
hele administratieve systemen moeten worden gewijzigd om te voldoen aan de
eisen van de koper. Houdt deze wijziging ook vernieuwing van het computersysteem,
hardware en software in, dan is de verandering voor de afdeling administratie niet
meer te overzien.

Het eigen onderzoek wees uit dat bij maar liefst 740~o van de bedrijven een wijzi-
ging plaatsvond van de administratie, terwijl bij 450~o van de bedrijven het compu-
tersysteem veranderd werd. Dergelijke veranderingen doen een groot beroep op de
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inzet en motivatie van het administratieve personeel en het gevolg is meestal een
hoog ziekteverzuim en situaties van overspannenheid. De grootste veroorzaker is dat
het administratieve personeel de noodzaak niet goed kan begrijpen en dat de koper
deze veranderingen onvoldoende communiceert naar de organisatie. Het onbegrip
was alleen maar groter wanneer het bedrijf succesvol was en over goede bedrijfs-
informatiesystemen beschikte. Het is logisch dat dit soort veranderingen in de
administratie niet als een verbetering worden gezien. Maar als een dictaat van de
nieuwe eigenaar waar de basis voor ontbreekt.

Vaak is hulp vanuit het hoofdkantoor onvoldoende. Men komt een keer over, legt
het systeem uit en vertrekt in de veronderstelling dat het begrepen wordt. De vol-
gende bloemlezing van een voormalige eigenaar spreekt voor zich:

"Door overspannenheid van de controller had ik het hele weekend gewerkt aan de
herziene begroting voor het volgende kwartaal. Dinsdag kreeg ik een telefoontje van
m'n baas dat deze begroting ingediend moest worden op formulier C-24. Ik gaf aan
dit formulier niet te kennen en ook niet wist waar het lag. Hij stond op z'n strepen en
verlangde voor woensdagavond dat alles in orde kwam. Omdat ik de volgende dag
allerlei afspraken had met regionale managers stelde ik hem voor de keus: of ik manage
het bedrijf of ik manaqe het papierwerk en blijf op het kantoor. Na enige stilte koos hij
voor het eerste en na overleg bood hij aan zijn administrateur de begroting om te laten
zetten op het formulier C-24 "

2.2 Veranderingen van structuur en functies
Ook in de structuur van de organisatie verandert veel. Bij 210~o van de bedrijven

vond een volledige integratie plaats en in 370~o een gedeeltelijke. Bij elkaar opgeteld
hebben 580~o van de bedrijven min of ineer een behoorlijke opschudding gekend
van hun organisatiestructuur. Het feit dat nogal wat functies vervangen zijn in de
organisatie bevestigt de turbulentie. Bij 160~o van de overgenomen bedrijven was
sprake van gedwongen ontslag. En bij 640~o van de bedrijven zijn er mensen vrijwil-
lig opgestapt. De voormalige directeur-eigenaar vertrok in 670~o van de gevallen.
360~o Van de controllers of financieel directeuren verliet het bedrijf, bij 260~o was dit
de verkoopmanager~directeur en bij 190~o de productiemanager~directeur. Dat in de
getallen veel overlap zit geeft aan dat er bedrijven zijn waar meerdere functies zijn
vervangen. Het is gebleken dat naarmate er meer integratie is met het bedrijf van
de kopende partij het vrijwillige vertrek van personeel toeneemt. Kortom, de cijfers
laten zien dat het aantal veranderingen van functies en vertrek van personeel na de
overname toeneemt.

2.3 Tevredenheid met de persoonlijke sihiatie
Zoals in het vorige hoofdstuk al geschreven waren praktisch alle voormalige

directeuren-eigenaren zeer tevreden met de verkoop van hun bedrijf. Door het geld
dat ze met de verkoop hebben ontvangen en hen een gevoel van onafhankelijkheid
geeft. Ze zijn af van de druk en de zorg die continu op hun schouders rust. De druk
van de banken wanneer het saldo de kredietlimiet overschrijdt; de zorg dat de lonen
op tijd betaald worden; de zorg met en voor het personeel; de druk van leveranciers
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die hun geld willen hebben en de zorg dat debiteuren op tijd betalen. Of zoals een
voormalige eigenaar het zei:

Het bedrijf is een molen die je zelf in werking stelt. De plannen die je maakt, de initi-
atieven die je ontplooit. Het geeft je een kick om bezig te zijn. Maar na verloop van tijd
gaat die molen jou beweging bepalen.

Geld is in het bedrijf de ultieme factor waar alles om draait en daarmee voor een
belangrijk deel het leven in de organisatie bepaalt. Geld is het instrument waarmee
het functioneren van de organisatie gemeten wordt. De zorg voor dat geld beïn-
vloedt het gedrag van de ondernemer, want ondernemers weten dat het makkelijker
is geld te verliezen dan te verdienen. Als de eigenaar een grote som geld voor zijn
bedrijf kan krijgen en daarmee van de zorg van geld af kan zijn, is de verleiding
heel erg groot daarvoor te kiezen. Het hebben van geld en daarmee het creëren
van onafhankelijkheid geeft rust in iemands leven. Eindelijk kunnen de verkopers
van het familiebedrijf nu dingen doen waar ze nooit aan toe gekomen zijn. Zaken
waar ze nu tijd voor hebben en waar geld geen onderwerp is. Wanneer ze stoppen
met werken hebben ze ook eindelijk tijd voor hun gezin, voor hun partner en kin-
deren. Vele géinterviewden beseffen dat ze door het werk hun gezin verwaarloosd
hebben of in íeder geval te weinig aandacht hebben gegeven. Een schuldgevoel dat
ze willen compenseren door nu meer tijd aan hun familie te besteden. Een aantal
helpt nu zijn zoon of dochter met een bedrijf, met de studie of inet de verbouwing
van hun huis. Ze hebben meer tijd voor hun partner voor gezamenlijke activiteiten
door bijvoorbeeld samen te gaan golfen, te bridgen of op vakantie te gaan. Velen
bezitten een tweede huis waar men regelmatig vertoefd.

Naast aandacht voor het gezin hebben voormalige eigenaren nu tijd voor ande-
re bezigheden zoals bestuursfuncties. Dat geeft hen het gevoel er nog bij horen.
Want sommigen hebben ervaren dat ze door de verkoop veel contacten verliezen
en daarmee waarde of betekenis. Een aantal is nog als adviseur bij het bedrijf
betrokken. Er zijn ook voormalige eigenaren die weer beleggen in nieuwe bedrijven
en daarmee nieuwe avonturen tegemoet gaan. Of ze beleggen in aandelen of
onroerend goed. Vrijwel iedereen heeft zijn bezigheid gevonden die past bij zijn
leeftijd en fysieke conditie.

De voormalige directeur-eigenaar ziet de verkoop als een kroon op zijn werk.
Het ontvangen geld is de beloning die past bij het harde werken dat ze gekend
hebben. Zoals een tweetal verkopers deze situatie als volgt verwoordden:

"Ik ben tevreden met de verkoop. Mijn vrouw heeft er meer moeite mee, want het
leven wordt anders. Maar ik kijk terug op een fijne tijd, ik heb met plezier gewerkt, iets
opgebouwd en nu goed verdiend ".

"Ik heb nu een huis in Frankrijk. Ga daar veel naar toe met mijn vrouw. Veel lezen
en dingen bezichtigen".
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2.4 Ontevredenheid rnet de ontwikkeling van het bedrijf na de overname
Op drie voormalige eigenaren na, waren alle geïnterviewden ontevreden met de

situatie van het bedrijf na de verkoop. Het onderzoek bij de werknemers laat eenzelf-
de trend zien. De meeste klachten hebben te maken met de opvolging. Een nieuwe
directeur die zaken anders aanpakt, waarbij de cultuur formeler, bureaucratisch en
afstandelijk is geworden. De werkdruk die hoger ligt, een groter personeelsverloop
en toegenomen absentèisme. De algemene klacht is dat hun opvolgers te veel van-
achter hun bureau de zaken regelen. Ze hebben geen persoonlijke band met het
personeel. De samenwerking is verdwenen evenals de prestatiegerichtheid. Men
mist de leider en het gevoel geen erkenning te krijgen.

De volgende bevindingen van verkopers spreken voor zich:
"Er is nu een manager die de hele dag achter zijn computer zit en geen aandacht

voor de mensen heeft. Vroeger zeiden de mensen we doen het voor jou. lets wat ik ver-
keerd vond en ik hield ze voor dat ze het voor zichzelf moeten doen. Er was saamhoriq-
heid, men hielp elkaar, je stond voor hetzelfde doel. Die samenwerking is nu verdwenen.
Er is geen betrokkenheid meer, ieder werkt voor zich ".

"Met de huidige directeur gaat het nooit goed. Het gaat nu te makkelijk, er wordt
niet meer zo op de investeringen gelet. Maar ook al zouden ze me een miljoen bieden,
dan zou ik niet meer terug willen. Ik zou het ook niet meer kunnen. Ik heb die tijd
gehad. Ik ben nu een gelukkiq en tevreden mens".

"De nieuwe eigenaar kon het bedrijf niet managen. Ze gingen mensen neerzetten
die van toeten noch blazen wisten. Ze waren niet gewend zaken te doen op de manier
zoals wij dat deden. Na verloop van tijd stopten ze met het product. Ze zeiden dat het
niet paste in hun eigen programma. Daar heb ik een moeilijke tijd mee gehad".

"Er kwam een interim directeur en daarmee een andere manier van denken. Maar
de mensen klopten toch bij mij aan. Het personeelsbestand werd uitgebreid, de boek-
houder kreeg een assistent. Ergens anders kwam nog iemand bij. Het qevolg is dat het
niet goed gaat met het bedrijf, verlies van klanten en dat is toch jammer. Daarom ben
ik er mee gestopt".

"Het was een heel gezond bedrijf In 40 jaar is er nooit iemand weggegaan. Nu zit
er een directeur die van achter zijn bureau het bedrijf regelt. Hij staat te ver weg van de
mensen. Hij was vroeger mijn beste medewerker. De sfeer is helemaal weg. De orderpor-
tefeuille slinkt. De beste mensen vertrekken. Twee anderen zijn overspannen. Het bedrijf
is aan het afbrokkelen. Dat doet pijn omdat het de vierde generatie was. Ik zeg niet dat
het bedrijf kapot gaat, maar ik wil ze over 3 tot 4 jaar wel eens zien. Met de huidige
directeur gaat het nooit goed".

De gevolgen in het bedrijf zijn zichtbaar: mensen vertrekken, worden ziek, zijn
meer afwezig en minder betrokken. Het onderzoek bij de werknemers bevestigt de
klacht van de verkopers. Afgenomen betrokkenheid, tevredenheid, loyaliteit en
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effectiviteit van de organisatie.
Opvolgers hebben andere ideeën en een andere aanpak. Ze doen het op hun

manier. Daar hebben de voormalige directeuren veel moeite mee want zij hadden
een visie en een manier van werken die succesvol is gebleken. De veranderingen na
de overname blijken groter te zijn dan verwacht en die veranderingen hebben het
bedrijf er niet beter op gemaakt. De voormalige eigenaren zien de ontwikkelingen

in het bedrijf inet lede ogen aan. Vooral als zij nog een functie hebben in het
bedrijf. Het maakt dat ze heel ambivalent zijn in hun gevoelens over de juistheid
van hun stap het bedrijf te verkopen. Want zo hebben ze het niet gewild.

2.5 Het aanblijven als directeur na de overnarne

De oude eigenaar kan op een tweetal manieren nog betrokken zijn bij het bedrijf.
In een functie als directeur of in een functie als adviseur (of commissaris). Zeker bij
het zelfstandig doorgaan van het bedrijf is vaak de wens van de koper dat de verko-
per nog aanblijft als directeur. In die functie blijft de oude eigenaar nog alle touw-
tjes in handen houden en wordt verwacht dat de overgang soepel kan plaatsvin-
den. Van de 42 eigenaren die een dienstverband met het bedrijf aangingen, was
dat bij 27 in een gelijk gebleven functie als directeur. Door deze functie is hij formeel
wel geen eigenaar meer, maar hij heeft binnen de organisatie de volledige verant-
woordelijkheid en autoriteit. De werknemers zien in hem nog steeds hun baas.
Deze situatie neemt veel onrust weg na het bekendmaken van de overname. Door
het directeurschap blijft de voormalige eigenaar nog steeds psychologisch eigenaar
van het bedrijf en lijkt alles bij het oude te blijven.

Nieuwe eigenaar

1
EIGENDOM

Formeel

Oude eigenaar

1
EIGENDOM

Psychologisch
Figuur 13.1 c~e sih4atie na de overriame.

De iUusie dat alles hetzelfde blijft!

Wanneer het bedrijf als zelfstandige eenheid doorgaat wordt vaak afgesproken
dat alleen de manier en de frequentie van rapporteren verandert. Alles blijft verder
zoals het is, zo spreken partijen hoopvol met elkaar af. Maar deze afspraak blijkt een
illusie te zijn! In de praktijk is de werkelijkheid anders en de overgang groot.
Doordat de rapportage verandert en in veel gevallen frequenter plaatsvindt, moeten
administratieve systemen en soms het hele computersysteem worden aangepast. Ook
administratieve functies worden aangepast en in veel gevallen vervangen omdat de
bestaande organisatie niet in staat is aan de eisen van de koper te voldoen.

Met de veranderingen van de rapportage moet de organisatie zich aanpassen
aan de richtlijnen van de nieuwe moedermaatschappij. Het aantal regels neemt toe
waardoor de, gemoedelijke, familiesfeer verdwijnt en plaats maakt voor een formele
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structuur. In sommige gevallen wordt het bedrijf overstelpt met formulieren die
allen hun eigen functie hebben. Het lijkt daardoor alsof het niet belangrijk is of er
winst wordt gemaakt, als het op het formulier maar verklaard kan worden. De orga-
nisatie wordt dan proces gedreven in plaats van resultaat gedreven. Het zijn dit
soort veranderingen, hoe gering of subtiel ook, die een grote druk op de organisa-
tie leggen. Kortom de organisatie blijft niet hetzelfde.

Overname - verandering, hoe je het wendt of keert. De resultaten uit de enquête
en de interviews tonen dit duidelijk aan. Ondanks dat veel overnames betere econo-
mische resultaten opleveren zijn de organisatorische en daardoor psychologische
gevolgen voor de werknemers en voormalige eigenaar meestal negatief.
Medewerkers raken gedemotiveerd of overspannen. Niet zelden gevolgd door vrijwil-
lig vertrek. Door de accentverschuiving naar een procesgedreven organisatie ziet de
voormalige eigenaar zijn bedrijf, zijn schepping, zijn kind wegteren.

"Ondanks de beloften was het werkelijke verhaal na de verkoop anders. Wanneer ik
vond dat we links af moesten wilden zij rechts af Maar ik was de oude eigenaar en had
dus niets meer te vertellen. Nieuwe ontwikkelingen zagen zij niet zitten. Ze waren een
investeringsclub die geld wilde zien. Op een keer kwam de grote baas uit Australië. Hij
wilde de boeken zien en ik gaf hem fotoboeken met alle projecten die we gemaakt had-
den, van de machines enz. Daar was ik trots op. Maar hij moest de boeken met cijfers
hebben. Wat we deden interesseerde hem niets. Gewoon clean: cijfers".

"Ze qingen zich steeds meer bezighouden met onze bedrijfsprocessen. Ik moest me
bemoeien met het masseren van de maandcijfers en het echte ondernemen bleef achter-
wege ".

"Het was een zwaar jaar, boekhouder weg, implementatie van nieuwe automatise-
ring en daarbij nieuwbouw Ik was volledig kapot, uitgeput en gaf aan het niet meer
aan te kunnen ".

Machtsconflicten

Naast veranderingen in de organisatie zijn er ook veranderingen voor de voor-
malige eigenaar indien hij in dienst blijft. De zeggenschapsstructuur wijzigt en de
voormalige eigenaar wordt van de ene dag op de andere met een baas gecon-
fronteerd. Een situatie die hij waarschijnlijk z'n hele werkzame leven niet gekend
heeft. Het idee plotseling verantwoording te moeten afleggen voor het doen en
laten. Kritiek te krijgen op je handelen en het rapporteren aan een baas is een positie
die vreemd is voor de voormalige eigenaar. Indien hij een autoritaire leider is, die
geen tegenspraak duldt en kritiek als een persoonlijke aanval op zijn ego beschouwt,
dan is deze aanpassing een niet te verteren zaak. Maar ook een niet-autoritaire en
participatieve leider ervaart de overgang naar beperking van zijn macht en het gege-
ven dat anderen nu de regels bepalen, als een haast onmogelijke opgave.

Van de 22 géinterviewden zijn 9 na de overname als directeur doorgegaan.
7 Van hen kregen na verloop van tijd problemen met hun nieuwe situatie, die aan-
leiding was voor spanningen of conflicten. Verkopers ervaren dat kopers controle en
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macht in hun verworven bedrijf willen krijgen. Wat in de verhouding tussen koper
en verkoper betekent dat de machtsfactor bij de verkoper kantelt van een gelijk-
waardige partner vóór de overname naar een afhankelijke werknemer in loondienst
ná de overname.

Volgens Cartwright bt Cooper (1996) is de machtsfactor bij fusies en overnames
een belangrijk onderdeel. Verkoop wordt als een verlies gezien voor de verkoper.
En de koper is de winnaar. Hij krijgt immers de macht en kan bepalen wat en hoe
zaken gebeuren.

Vóór de verkoop was de ondernemer binnen het bedrijf de machtsbepalende
factor. Hoewel vaak onbewust, maakte hij er dagelijks gebruik van. En nu wordt hij
plotseling met macht geconfronteerd en weet niet hoe daar mee om te gaan. Hij is
niet bekend met de politieke arena die kenmerkend is voor het grootbedrijf. Waar
politiek en béinvloeding bepalend zijn voor het verkrijgen van macht. Een bedrijf
verkopen is de verkoop van macht, een gegeven dat belangrijker is dan het tevoren
lijkt. Een ondernemer, die ooit overwogen heeft zijn bedrijf aan derden te verkopen,
maar uiteindelijk besloot een gedeelte van zijn aandelen naar de beurs te brengen
verwoordde het als volgt:

"Het bedrijf naar de beurs brengen was voor mij een ultiem hoogtepunt in m'n
leven. Bij verkoop aan derden is het bedrijf weg. Wie koopt die wint en wie verkoopt die
verliest, het is als het leven in de jungle. Ik wilde zelf de touwtjes in handen blijven hou-
den ".

De rolverandering van baas naar ondergeschikte is een drastische stap. De gezags-
verhouding is weliswaar beslist met de overname maar de acceptatie daarvan niet.
Het gegeven dat de voormalige eigenaar veel geld heeft ontvangen met de verkoop
en daarmee onafhankelijkheid heeft gekregen, maakt die acceptatie als onderge-
schikte nog lastiger. Zeker wanneer hij geconfronteerd wordt met een buitenstaan-
der die plotseling komt vertellen hoe de zaken geregeld moeten worden en die in
zijn ogen misschien absurde eisen gaat stellen. Het antwoord daarop is verzet tegen
veranderingen, dat vaak uitmondt in een machtsstrijd met de nieuwe eigenaar en
gevolgd door spanningen en conflicten.

De volgende ervaringen spreken voor zich:
"Na de overname werd het een formele en administratief gedreven organisatie met

andere wetten. De betrokkenheid van het personeel nam af Het ziekteverzuim steeg
van oorspronkelijk 2 naar 120~0. Omzet en winst daalden zeer sterk. Een nieuw product
dat voor extra inkomsten zou zorgen werd om administratieve redenen getorpedeerd.
Men wilde geen extra voorraden. Dat was voor mij de reden om op te stappen".

"Het is een periode geweest waarin je niet met je emoties overweg kunt. Er gebeurt
van alles om je heen waar je niet aan gewend bent, want je bent nooit in loondienst
geweest. Je bent niet meer interessant. Je bent een persoon die zijn zaak verkocht heeft
en geen invloed meer heeft".
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2.6 Een dienstverband als cornrnissarisof adviseur na de overna~ne

Bij degenen, die na de overname aanblijven als adviseur of commissaris, is de
situatie complexer als wanneer men aanblijft als directeur. De invloed en macht
binnen de organisatie is beperkt in de rol als commissaris of adviseur. Men krijgt

toch na verloop van tijd het gevoel overbodig te zijn doordat men niet geraad-
pleegd wordt bij verschillende zaken. En er is het gevoel dat je de nieuwe eigenaren

of de opvolger voor de voeten loopt. De voormalige eigenaar is namelijk degene
die de relatie heeft met het personeel en zolang als hij daar nog is krijgt de opvol-

ger nooit grip of band met de werknemers. Daarbij komt dat uiteindelijke beslissin-
gen door de nieuwe eigenaar genomen moeten worden, waardoor de uiteindelijke
invloed beperkt blijft.

De confrontatie met een opvolger die de rol als directeur overneemt is lastig.

De voormalige eigenaar zal alle veranderingen heel kritisch bekijken en niet zelden
afkeurend beoordelen. Voor de opvolger is dat een moeilijke rol aangezien hij nog
geen krediet in de organisatie verworven heeft. Hij is nog geen psychologisch eige-
naar en moet de jarenlange band, die tussen directeur-eigenaar en zijn werknemers
bestaat, doorbreken. Een haast onmogelijke taak, zeker wanneer de voormalige eige-
naar nog regelmatig in het bedrijf rondloopt. De opvolger moet acceptatie krijgen
voor zijn stijl van leidinggeven dat verlangt dat hij resultaten moet scoren want
psychologisch eigenaarschap moet verdiend worden! De opvolger kan dit bereiken
door aandacht en vertrouwen te geven aan de medewerkers. Respect te tonen voor
wat zij in het verleden gepresteerd hebben. Het is een proces dat tijd nodig heeft
want een band met de werknemers moet groeien.

Uit het eigen onderzoek blijkt dat de meeste opvolgers er niet in slagen om
greep op de organisatie te krijgen. Bij 12 voormalige eigenaren waar sprake was
van een opvolger, waren bij 9 opvolgers problemen. Soms direct gevolgd door
achteruitgang van de bedrijfsresultaten. De meeste geuite klachten waren:
1. de samenwerking die terugloopt
2. afstand met personeel dat groter wordt
3. toename van de bureaucratie
4. de organisatie die formeler is geworden.

2.7 Ook de zorg voor het personeel is een illusie
Het merendeel van de verkopers noemt behoud van de werkgelegenheid als

belangrijkste eis bij de onderhandelingen (750~0). Behoud van de vestigingsplaats
(SSo~o) en behoud van zelfstandigheid (SOo~o) volgen op de tweede, respectievelijk
de derde plaats. Tijdens de interviews kwam regelmatig naar voren dat de band
die de voormalige eigenaren hebben met het personeel heel sterk en persoonlijk is.
De zorg voor het personeel wordt dan ook door de verkoper als een zeer belangrij-
ke voorwaarde gezien. Echter uit het onderzoek blijkt dat deze zorg een illusie is. Bij
160~o van de bedrijven vond gedwongen ontslag plaats en bij 640~o van de bedrijven
zijn mensen vrijwillig vertrokken. Bij 150~o van de bedrijven waren het 'veel' tot 'heel
veel' werknemers die het bedrijf verlieten. Het vertrek van de voormalige directeur is
vaak aanleiding voor werknemers om het bedrijf te verlaten.
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Zelfs wanneer veel aandacht aan het overnameproces wordt besteed, door zowel
de verkopende partij als de kopende partij, geeft dat nog geen garantie voor
behoud van de werkgelegenheid. De volgende ervaring van één van de geïnter-
viewden spreekt voor zich. Zijn bedrijf werd overgenomen door een groot
Amerikaans conglomeraat, een bedrijf dat bekend staat om zijn doelmatige aanpak
bij overnames. Het overnameproces was tot in de puntjes geregeld:

"De nieuwe manager die mijn functie zou overnemen is al vanaf het beqin bij de
onderhandelingen betrokken. Hij is betrokken bij de due dilligence en schrijft tegelijker-
tijd een strategisch plan voor de eerstkomende maanden. Na de overname start deze
manager direct. ~ij staat er naast. Verder is er nog een integratiemanager die alles
coórdineert en begeleidt. Hij zorgt voor de cultuurverandering en een goede interne
communicatie. Maar als die fase voorbij is wordt alles toch anders. De nieuwe manager
vaart een eigen koers. Hij passeert het eigen personeel en zet vriendjes op posities. 85 à
90oro van het personeel vertrekt. De cultuur verandert totaal. Klanten vertrekken. Dat
doet pijn!".

In dit geval was de manager pas in staat geweest zijn stempel te drukken op het
bedrijf nadat hij vriendjes vanuit zijn vorige werkkring naar het bedrijf had gehaald.
Het personeel werd vanaf het begin goed begeleid door de integratiemanager. Zij
kregen aandacht en konden met al hun vragen bij deze functionaris terecht. De
nieuwe manager heeft waarschijnlijk onvoldoende krediet gekregen van de werkne-
mers voor zijn denkbeelden waardoor geen vertrouwensband kon ontstaan. Er ont-
stond geen psychologisch eigenaarschap! De invloed die de voormalige eigenaar op
de organisatie had was sterk en niet te verbreken. De organisatie was niet bereid
bestaande waarden en normen overboord te gooien. Overigens bleek de nieuwe
manager wel in staat te zijn om met zijn 'nieuwe' organisatie goede financiële resul-
taten te behalen. Het is alleen triest vast te stellen dat de 'oude' organisatie niet
meer bestaat.

De band tussen directeur en werknemers wordt door een tweetal geïnterview-
den al volgt verwoord:

"De mensen, die ik om me heen heb verzameld, horen en passen bij mij ".

"Het bedríjf hangt aan één persoon, het duurt heel lang voordat de werknemers aan
een ander gewend zijn ".

Zorg voor behoud van werkgelegenheíd is voor een verkoper na de overname
niet te garanderen. Misschien dat de werkgelegenheid in absolute getallen wel in
stand kan blijven, maar niet persé met dezelfde werknemers. Wanneer de psycho-
logische eigenaar vertrekt, dan is het risico groot dat ook de naaste medewerkers
vertrekken.

2.8 Naa~n van het bedrijf

AI eerder is in hoofdstuk 8 geschreven over het belang van de naam als symbool
van de onderneming. De naam vertegenwoordigt een emotionele waarde die werk-
nemers met elkaar verbindt en tevens het gezicht is voor de omgeving. Het is de
identiteit en het bewijs van bestaan.

27~



2.9 Samerrvatting

Er zijn dramatische verhalen van de voormalige eigenaren, die na een leven lang
hard werken hun bedrijf ten onder zien gaan. Hun creatie, hun kind is kapot gemaakt
door een, in hun ogen, verkeerde aanpak. De verkopers worden geconfronteerd met
een gevoel van machteloosheid. Hun rol is uitgespeeld, ze hebben geen invloed
meer. Sommigen hebben het gevoel een verkeerde beslissing te hebben genomen,
misschien teveel op de verkoopprijs gericht te zijn geweest. Vaak hadden verkopers
het idee dat verkoop aan een groot bedrijf een garantie was voor de werkgelegen-
heid. Een groot bedrijf straalt professionaliteit uit, wat een garantie moet zijn voor
de continuïteit. Het is een veronderstelling die achteraf niet blijkt te kloppen. Vooraf
hadden beide partijen beste bedoelingen voor de koop en verkoop en de vooruit-
zichten leken waarschijnlijk hoopgevend. Toch was in veel gevallen de koper niet in
staat deze vooruitzichten waar te maken.

Ondanks dat er bij een overname geen garantie is voor succes, zijn er wel een
aantal patronen te herkennen die bijdragen aan de oorzaak van veel mislukkingen.
Daarover in de volgende paragraaf ineer.

3.0 Eigen onderzoek: oorzaken van het rnislukken van veel overnarnes

In het hoofdstuk 1 is het familiebedrijf voorgesteld als een driecirkel systeem
bestaande uit een geheel van drie overlappende systemen. Het wordt een systeem
genoemd omdat veranderingen binnen één systeem invloed hebben op het functio-
neren van de andere systemen. Een subsysteem is het eigendom, dat bestaat uit twee
delen: het formeel eigendom en het psychologisch eigendom. De verkoop van het for-
mele eigendom, zoals is gebleken, heeft invloed op het functioneren van het
psychologisch eigendom. Door verkoop van het bedrijf blijft de voormalige eigenaar
weliswaar nog psychologisch eigenaar, maar door het verlies van formeel zeggen-
schap is hij niet meer in staat beslissingen te nemen voor deze organisatie. Het
gevolg is dat hij gefrustreerd raakt wanneer hij ervaart dat er veranderingen zijn die
een negatieve invloed hebben op de onderneming. Veranderingen die het bestaan-
de bedrijfsproces verstoren en negatieve gevolgen hebben voor de werknemers.

In deze paragraaf worden de oorzaken besproken van het mislukken van veel
overnames. Dit gebeurt aan de hand van de literatuur gecombineerd met de erva-
ringen uit het eigen onderzoek. Nadrukkelijk moet gesteld worden dat er geen uni-
versele uitspraken kunnen worden gedaan voor het mislukken van alle overnames,
maar dat de uitspraken alleen gelden voor familiebedrijven in Nederland. Misluk-
kingen van overnames die te maken hebben met de strategische besluitvorming of
imitatiegedrag door de grotere spelers (~ 5000 werknemers), zoals beschreven in
hoofdstuk 3, worden hier nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten. De oorzaken die
hier besproken worden zijn vanuit het perspectief van de verkoper.

Er zijn twee factoren aan te wijzen die de oorzaak zijn van het mislukken van
overnames: procesfactoren en menselijke factoren.

De procesfactoren worden verdeeld in:
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A. Het beslissingsproces, 8. Het verkoopproces, en C. Het integratieproces.
Menselijke factoren worden verdeeld in:

A. Macht en identiteit, 8. Controle, C. Wantrouwen en D. Cultuur.
3.1 Procesfactoren

Slechte en onduidelijke voorbereidings- overname- en integratieprocessen kun-
nen gezien worden als een belangrijke factor voor het mislukken van veel overnames
(Haspeslagh St Jemison, 1998). Daarbij wordt het synergiepotentieel te hoog inge-
schat en moeilijk te realiseren (Batelaan bt van Essen, 2000; Sirower, 1997).

A. Het beslissirigsproces
Bij veel verkopers leeft het idee, dat vooral gevoed wordt vanuit de advieswereld,

dat verkoop van een bedrijf het inschakelen betekent van een bemiddelaar voor
fusies en overnames. Om vervolgens zo snel mogelijk op pad te gaan een koper te
zoeken. Uit het eigen onderzoek is gebleken dat verkopers zich te weinig of hele-
maal niet realiseren wat hun te wachten staat. Veel geïnterviewden gaven toe dat
ze zich te weinig met de voorbereiding op de verkoop hadden bezig gehouden.

In Hoofdstuk 7 en 8 is beschreven wat zich in de fase voordat de ondernemer
het bedrijf gaat verkopen afspeelt. Daarbij is duidelijk geworden dat de ondernemer
zich een aantal zaken bewust moet worden. Hij moet keuzes maken alvorens het
verkooptraject kan worden ingegaan. Belangrijke rol hierbij speelt de familie en de
vraag of het bedrijf overgedragen kan worden aan een van de kinderen of een ander
familielid. Tegelijkertijd spelen andere overwegingen een rol tijdens dit proces zoals:
de betekenis van het bedrijf voor de ondernemer, motieven voor de overdracht,
verwachtingen die de ondernemer heeft wanneer hij zou besluiten het bedrijf aan
derden te verkopen en hoe vervolgens zijn eisen en wensen zouden zijn bij een ver-
koop. Hier is in Hoofdstuk 8 uitvoerig op ingegaan. Uit het onderzoek mag duidelijk
zijn geworden dat de ondernemer zich onvoldoende bewust is of realiseert wat de
consequenties van zijn beslissing zijn. Er heerst een bepaalde naïviteit over de gevol-
gen van een verkoop aan derden en dat het ook wel eens mis kan gaan. Men is
gewend te denken in rationele termen waarbij de psychologische component vaak
wordt vergeten of in ieder geval overgeslagen.

B. Het verkoopproces
Een volgende fase die past binnen het kader van een goede voorbereiding is de

eerste fase van het verkoopproces waarbij het bedrijf verkoopklaar moet worden ge-
maakt. In deze fase moet de verkoper nadenken over de toekomstige doelstellingen
en strategie van de eigen organisatie in het kader van de relatie met het bedrijf van
een toekomstige koper. Daarbij zijn een aantal deelprocessen te onderscheiden:
1. visie en strategie van de eigen organisatie
2. besluitvorming omtrent de overname
3. analyse van de strategische geschiktheid
4. analyse van de organisatorische fit
5. analyse van de culturele fit.
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1. Analyse van de strategische geschiktheid.
Basis voor iedere onderneming is het hebben van een visie met daaraan gekop-

peld een strategisch plan. De visie of doelstelling van de onderneming bepaalt de
richting waarin activiteiten ontwikkeld worden. Deze visie wordt vertaald in een
strategisch plan dat aanleiding kan zijn voor de keuze van een overname. De over-
name moet het doel van het bedrijf dienen. Het moet het middel zijn om de eigen
strategische doelstellingen te realiseren. Wanneer bijvoorbeeld de doelstelling van
een onderneming is om de marktpositie te vergroten en daarmee schaalvoordelen
te realiseren die de uiteindelijke winst verhogen, dan zijn daarvoor een tweetal
opties. Autonome groei door versterking van de organisatie of overname van bedrij-
ven die kunnen bijdragen aan deze groei. Voorwaarde voor een overname is dat het
over te nemen bedrijf moet passen in de eigen groeistrategie. En een bijkomende
voorwaarde is dat de bestaande visie en strategie van het bedrijf in te passen is in
de eigen strategie. Veel overnames mislukken omdat visie en strategie van het over
te nemen bedrijf niet past bij dat van de overnemer (Hubbard, 1999). De focus van
beide bedrijven ten aanzien van marketing, productie en financiën kunnen veel van
elkaar verschillen. Met als consequentie dat de strategie na de overname opnieuw
gedefinieerd moet worden, wat afbreukrisico voor de organisatie met zich mee
brengt omdat management zich niet kan verenigen met die plannen. Bijvoorbeeld
de overname of fusie tussen Daimler Benz en Chrysler heeft tot dusver geen voorde-
len opgeleverd. De marktwaarde op de effectenbeurs van de combinatie is momen-
teel lager dan de oorspronkelijke marktwaarde van Daimler Benz alleen. Afgezien
van interne en marktproblemen die Chrysler bleek te hebben waren er grote ver-
schillen in strategieën van beide bedrijven. Daimler is een kwaliteitsproducent die
wagens bouwt in het hoge marktsegment. Chrysler is een volumeproducent en haar
doelstelling is zo veel mogelijk wagens te bouwen tegen een zo laag mogelijke prijs.
Het verschil in strategie tussen beide bedrijven heeft ertoe geleid dat de Chrysler
managers het onderspit moesten delven waardoor veel van hen vertrokken. Het zijn
de Duitsers die in Amerika orde op zaken stellen ten koste van de organisatie daar.
Een ander voorbeeld is de fusie een paar jaar geleden tussen van Ommeren en
Pakhoed. Deze fusie wordt nu ontbonden aangezien de vooraf veronderstelde
synergie niet haalbaar is gebleken ( Financieel Dagblad, 19.04.2002). Men heeft
onvoldoende gekeken naar de strategie van beide bedrijven en waar synergie te be-
halen zou zijn. Klaarblijkelijk hebben andere aspecten een belangrijkere rol gespeeld
bij de besluitvorming. Feit is dat het management zich geen helder beeld heeft
gevormd omtrent de doelstelling van de fusie en hoe dit doel gerealiseerd zou kun-
nen worden.

In het verlengde hiervan geldt de vraag hoe de integratie na de overname moet
verlopen. Onduidelijkheid veroorzaakt onzekerheid bij de werknemers en de angst
die hieruit voortvloeit is de oorzaak van een negatieve houding bij de werknemers.
Overnamestrategieën blijken bij een grote meerderheid (620~0) van bedrijven in
Nederland te ontbreken. Men heeft er niet over nagedacht hoe deze te realiseren
(Burger bt Witteveen, 1998).

Het eigen onderzoek bevestigt de cijfers over het ontbreken van duidelijke strate-
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gische doelstellingen en plannen: 560~o van de verkopers is niet of slechts gedeelte-
lijk bekend met veranderingen die na de overname gaan plaatsvinden. Het gevolg
is een overname met verrassingen die een behoorlijke aanslag doet op het incasse-
ringsvermogen van de organisatie. Enkele opmerkingen van verkopers over de stra-
tegie van:

"De koper van mijn bedrijf had geen integratieplan"

"Er had een beter integratieplan moeten zijn: men kijkt teveel naar elkaar"

"We hadden contractueel de strategie moeten vastleggen, met voonvaarden"

"We hadden een kant-en-klaar strategisch plan moeten hebben hoe om gegaan
moest worden met de over te nemen onderneming"

"Er had een betere analyse moeten zijn van de markt"

"De kopende partij had het beter moeten voorbereiden"

Het hebben van een strategisch plan met doelstellingen van de overname en een
plan van aanpak na de overname is een voorwaarde om overnames tot een succes-
vol einde te kunnen brengen. Zonder dat is een overname een sprong in de duis-
ternis met weinig overlevingskansen. Of zoals Haspeslagh bi Jemison (1987) het
stellen: acquisities zelf zijn geen succes, acquisitie-strategieën wel.

In plaats van af te wachten op de komst van de eventuele strategie van de koper
kan de verkoper ook het initiatief in eigen hand te houden en zelf een strategisch
plan voor het bedrijf ontwikkelen. De analyses die tijdens het strategische plan
gemaakt worden bepalen de samenwerking met een potentiële koper. Anders
gezegd met het plan moet duidelijk worden welk type koper het best past bij het
bedrijf van de verkoper.

2. Analyse varr de orgnnisatorische gesc{ziktheid.
Behalve dat strategieën van beide partijen, koper en verkoper, niet bij elkaar

passen en daardoor een potentiële bron vormen voor het mislukken van de over-
name, kunnen ook de organisaties te veel van elkaar verschillen. Het kennen van
de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de overname.
Organisatorische geschiktheid is de mate waarin de organisaties van beide bedrijven
met elkaar vergelijkbaar zijn, in termen van administratieve systemen en procedures,
de stijl van leidinggegeven, besluitvorming en de mate van controle en wijze van
communicatie (Bhagat et al., 1990). Door de organisatie van het over te nemen
bedrijf in kaart te brengen en te evalueren krijgt de overnemer een goed inzicht in
de sterkten en zwakten. Een manier om dat te doen is via informatie van de eige-
naar of belangrijkste senior manager van het bedrijf. Een tweede mogelijkheid is het
inhuren van een werving- en selectiebureau of organisatiepsycholoog. De derde
mogelijkheid is informatie van het management van de eigen firma (Pritchet et al.,
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1997). Een andere mogelijkheid om inzage te krijgen in de organisatie van het over
te nemen bedrijf is wanneer het bedrijf van voldoende omvang is en beschikt over
een eigen personeelsafdeling. Door inschakeling van het Hoofd Personeel en Orga-
nisatie voor informatie over allerlei aspecten van de organisatie, kan inzicht verkre-
gen worden over leeftijd en opleiding van de werknemers, personeelsverloop, absen-
téisme en een indruk van tevredenheid en betrokkenheid (Cartwright bt Cooper,
1996). Leiderschapsstijlen bepalen in grote mate het gedrag van werknemers.
Wanneer de leiderschapsstijl na de overname hetzelfde blijft, zal deze minder aanlei-
ding zijn voor problemen dan wanneer de leiderschapsstijl zich wijzigt. Bijvoorbeeld
wanneer sprake is van een autocratische leiderschapsstijl, die na de overname wij-
zigt in een participatieve stijl waar meer verantwoordelijkheid gevraagd wordt, dan
zal dit gepaard gaan met grote aanpassingsproblemen. Overigens is gebleken dat
een participatieve leiderschapsstijl zowel vóór als na de overname, een belangrijke
determinant is voor het welbevinden van werknemers (Donders et al., 2002).

Een andere belangrijke vraag die het overnemende bedrijf zich moet stellen is of
er voldoende capaciteit aanwezig is om de integratie na de overname te managen.
Slechts 380~o van de bedrijven houdt zich bezig met de vraag wat de overname
voor veranderingen geeft aan de eigen organisatie (Burger bz Witteveen, 1998).
Daardoor komt 390~o van de bedrijven in moeilijkheden doordat er een leiderschaps-
vacuum ontstaat (Habeck et al. 2000). Aarzelingen bij het nemen van beslissingen,
veroorzaakt door onbekendheid met het nieuwe bedrijf, maar ook door gebrek aan
mankracht, verhoogt de onzekerheid in de organisatie. Het gevolg is een toename
in het personeelsverloop vooral van die personen die men graag binnen de organi-
satie had gehouden.

De cijfers van het eigen onderzoek bevestigen dit beeld: bij 480~o van de bedrij-
ven zijn werknemers vertrokken. En vaak zijn het sleutelfiguren, zoals controllers, ver-
koopmanagers en productieleiders. Reden om vooraf duidelijk in kaart te brengen:

a. wie de sleutelfiguren zijn in de organisatie.
b. wie verwacht kan worden te zullen vertrekken en
c. op welke manier de sleutelfiguren behouden kunnen blijven voor het bedrijf

(Pritchet et al., 1997).

Door managers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de plannen voor de
verkoop, worden zij deelgenoot gemaakt van het proces. Hun bijdrage en invloed
wordt daarmee vergroot en leidt ertoe dat de onzekerheid over hun eigen toekomst
afneemt. Eerder is al geschreven dat onderzoek heeft aangetoond dat veranderingen
geen problemen opleveren wanneer ze door het individu zelf worden geïnitieerd en
wanneer het zelfbeeld niet aangetast wordt (Dirks et al., 1996). De acceptatie van
een koper wordt vergroot indien het management en overige personeel zelf het ge-
voel hebben mee te helpen met veranderingen die het gevolg zijn van de verkoop.
De meeste mensen ondersteunen veranderingen indien zij de noodzaak voor veran-
deringen inzien (Bueno, Bowditch bt Lewis 1985).
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3. Besluitvarming bij een overilari~e.
Volgens Haspeslagh St Jemison (1998) zijn er een aantal problemen die zich bij

de besluitvorming van overnames voordoen:
a. De beoordeling van de strategische inpasbaarheid: men kijkt niet naar de

consequenties van de plannen om synergie te bereiken.
b. De algemene instemming over het doel van de overname: partijen verschillen

met elkaar van mening en krijgen geen consensus.
c. Verwachte voordelen of problemen: de informatie over de synergie of de proble-

men van de overname is verschillend.
d. Organisatorische voorwaarden: men realiseert zich onvoldoende wat de

consequenties zijn van de overname voor de eigen organisatie.
e. Timing van de implementatie: er is vaak geen duidelijkheid over de tijd die

nodig is om het doel van de overname te realiseren.
f. Het bedrag dat men bereid is te betalen: de overnameprijs kan vrij aanzienlijk

variëren. Een taxatie is subjectief waarmee onduidelijkheid kan ontstaan bij het
bepalen van de maximale prijs die men wil betalen.
Het besluitvormingsproces kan onder druk komen te staan wanneer zich de mo-

gelijkheid van overname plotseling voordoet. De overnamekandidaat kan zo aantrek-
kelijk lijken dat managers er alles aan zullen doen om het bedrijf binnen te halen.
Het kan betekenen dat de juiste procedures voor besluitvorming niet meer gevolgd
worden. Tijdsdruk en een groot aantal andere factoren maken een systematische
analyse vaak onmogelijk. Het vuilnisbakmodel van Cohen, March bt Olsen (in Daft,
1992) is een voorbeeld hoe besluitvorming verloopt in organisaties waar de onzeker-
heid hoog is. Dit is vaak het geval bij overnames, omdat er daar sprake is van een
groot aantal onduidelijkheden. Besluitvorming wordt bij dit model niet gezien als
een rationeel stappenplan waar een begin en een eind aan zit, maar als een onge-
cbdrdineerde stroom van problemen, oplossingen, informatie, keuzes en deelnemers
die willekeurig door elkaar vloeien. Wanneer een probleem, een oplossing en deelne-
mers op een zeker moment elkaar treffen, wordt een beslissing genomen.
De consequenties van deze manier van besluitvorming is dat:
a. oplossingen worden aangedragen zonder dat problemen bestaan,
b. keuzes gemaakt worden zonder dat problemen worden opgelost,
c. problemen blijven bestaan zonder opgelost te worden en
d. slechts enkele problemen opgelost worden.

Een veelvoorkomende wijze van besluitvorming is wat door Janis (1983, in
Forsyth, 1990) 'groepsdenken' wordt genoemd. Het is een verstoorde manier van
denken, waarbij groepsleden niet in staat zijn een rationele beslissing te nemen. Er
heerst een sterke druk om overeenstemming met elkaar te krijgen waardoor vaak
noodzakelijke informatie wordt achtergehouden die een bepaalde keuze negatief
zou kunnen béinvloeden. Een voorbeeld hiervan is de besluitvorming bij van
Ommeren en Pakhoed om in 1999 tot een fusie te komen. Hoewel naar buiten toe
het synergetisch voordeel van deze fusie breed belicht werd, was al bij 'ingewijden'
bekend dat er geen synergie mogelijk was. Maar het zou en moest rond komen.
(Het Financieel Dagblad, 19.04.2002). Dit voorbeeld geeft ook aan dat de persoon-
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lijke druk die door de groep wordt uitgeoefend op groepsleden om zich te confor-
meren met de wijze van denken groot is. Een afwijkende mening of kritiek wordt
daarbij niet getolereerd. Een neveneffect van dit fenomeen is dat groepsleden even-
tuele eigen twijfels gaan verdringen. Een ander kenmerk is de illusie van onkwets-
baarheid die zich voordoet bij het nemen van besluiten over fusies en overnames.
Gevoelens van overmatig zelfvertrouwen leiden er toe dat men zeer zelfverzekerd is
bij het nemen van een beslissing over een overname. Men is absoluut overtuigd van
eigen kunnen en in het welslagen van de overname en twijfelt geen moment aan
een mislukking.

Vaak zijn managers tijdens onderhandelingen heel sterk gericht op een positieve
uitkomst, het realiseren van de deal, misschien wel de deal van hun leven. Een der-
gelijke emotionele betrokkenheid béinvloedt het besluitvormingsproces sterk (Bakker
bt Helmink, 2000). Beslissingen die stapsgewijs genomen worden, met een duide-
lijke probleemanalyse, inwinnen van de juiste informatie, ontwikkeling van alterna-
tieve oplossingen, een weloverwogen discussie bij het maken van keuzen en een
juiste implementatie kan bijdragen aan het welslagen van de overname.

Het integratieproces
Indien het voorbereidingsproces goed is verlopen, de informatie over het bedrijf

volledig is, strategieën op elkaar zijn afgestemd en de onderhandelingen succesvol
zijn afgerond, dan is het fundament onder de verkoop gelegd en kunnen de hand-
tekeningen worden gezet en de champagne worden ontkurkt.

Maar wanneer de hoofden beneveld zijn door de euforie van de overeenkomst is
de tijd voor actie al aangebroken en kan geen seconde verloren worden in het pro-
ces waar het uiteindelijk allemaal om begonnen is: de integratie. Het juist uitvoeren
van een aantal deelprocessen is verantwoordelijk voor het welslagen van de over-
name: 1) de bekendmaking, 2) de snelheid van integratie, 3) de communicatie en
4) identiteit

1. De bekendinaking
De eerste indruk is vaak bepalend voor de wijze waarop een mening wordt

gevormd die denken en handelen voor de toekomst bepaalt. Het is daarom belang-
rijk dat medewerkers van het overgenomen bedrijf de bekendmaking van de over-
name uit de eerste hand vernemen. Volgens Cartwright bi Cooper (1996) wordt de
bekendmaking van veel overnames gekarakteriseerd door minimale informatie, inten-
sieve handelingen en slechte timing. Resultaten uit het eigen onderzoek bevestigen
deze uitspraken: een groot percentage (420~0) van de werknemers vond de informatie
bij het bekendmaken van de overname matig of onvolledig. Een tweetal uitspraken
van werknemers hierover:

"Dat het personeel dit via een brief heeft vernomen. Wij, als personeel, hadden dit
graag mondeling gehoord. Na zoveel jaren arbeid had dat toch wel aan ons verteld
kunnen worden ".
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"Het bekendmaken van de overname heb ik als negatief ervaren. Met een brief via
de post van twee regels na 30 jaar arbeid".

De bekendmaking van een overname symboliseert het einde van een zelfstandige
onderneming en is tevens de beëindiging van het psychologische contract met haar
werknemers. Daardoor is de bekendmaking een schokkende gebeurtenis die veel
ambivalente gevoelens bij mensen oproept. Indien de bekendmaking niet persoonlijk
geschiedt maar met een briefje of via publicatie in locale kranten of andere media,
sticht deze verwarring, maakt een onprofessionele indruk en wekt de idee dat het
management de overname niet beheerst (Hubbard, 1999). Een persoonlijke bekend-
making door de voormalige eigenaar geeft werknemers de mogelijkheid vragen te
stellen en daarmee een deel van de onzekerheid weg te nemen. Uit het eigen onder-
zoek is gebleken dat 520~o van de verkopers de bekendmaking aan het personeel
zelf heeft gedaan. In 450~o van de gevallen was dit samen met de kopende partij.
De bekendmaking samen met de koper is cruciaal omdat daarmee een eerste en
bepalende indruk wordt gevestigd. De keuze van de persoon die namens de kopende
partij de bekendmaking doet, bepaalt voor een groot gedeelte het imago van het
bedrijf waarmee het personeel in de toekomst te maken krijgt. Is de keuze een
jonge man van 30 à 35 jaar oud dan zou de indruk gevestigd worden dat er mis-
schien wel geen ouderen en vrouwen werken (Cartwright S~ Cooper, 1996).
Daarom is informatie aan de werknemers over de kopende organisatie essentieel,
zoals de achtergronden van het bedrijf, over de oprichters, de soort mensen dat er
werkt, enzovoorts.

2. De snelheid van de integratie

Het integratieproces, dat wil zeggen het samenvoegen van afdelingen of het
stroomlijnen van onderdelen, moet uiteindelijk leiden tot realisatie van de synergie
die vooraf bepaald was. Bij dat proces staat één factor centraal: snelheid. In het ver-
leden had men het idee dat langzame veranderingen een betere overgang zou
betekenen voor de werknemers dan snelle veranderingen. Een langzame overgang
zou minder aanslag op het aanpassingsvermogen plegen. Deze stelling geldt zeker
niet voor veranderingen bij overnames. Fusies en overnames creëren een verwach-
ting van verandering. Bij het bekend zijn van de overname worden in de organisatie
bestaande communicatiemuren tussen werknemers en afdelingen afgebroken en
interacties gestimuleerd. De onzekerheid draagt bij aan een verhoogd gevoel van
saamhorigheid en kan daardoor gebruikt worden voor de introductie van nieuwe
doelstellingen (Cartwright St Cooper, 1996). Snelheid is de drijfveer voor een suc-
cesvolle integratie, want gebleken is dat werknemers een langzaam integratieproces
haten (Habeck et al. 2000). Bedrijven die te lang wachten met het bekendmaken
en invoeren van de plannen voor integratie creëren een vacuum waardoor onzeker-
heid wordt opgeroepen. En onzekerheid is de eigenlijke vijand! Een tweetal opmer-
kingen van verkopers in het eigen onderzoek, waarbij sprake was van een te lang-
zaam integratieproces en een onduidelijke integratie, waarmee onzekerheid gecre-
ëerd werd.
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"De overnemende partij is op geen enkele wijze in staat geweest om de overname-
strategie uit te voeren, ondanks de gunstige marktontwikkelingen de afgelopen vijf jaar".

"De integratie met de totale organisatie had geheel moeten plaatsvinden en niet
zoals nu gedaan is: soms zelfstandig laten draaien en dan weer teveel mee bemoeien.
Zodoende weet niemand meer waar hij aan toe is ".

3. De communicatie

Het fundament voor een succesvolle integratie is communicatie. Er is een sterk
verband tussen een adequate communicatie en gevoelens bij werknemers van per-
soonlijke controle, betrokkenheid, verlaagde onzekerheid, verhoogde prestaties en
tevredenheid met het werk. Wanneer de communicatie stopt, neemt het gevoel van
redelijkheid met het integratieproces af, daalt het vertrouwen ín het management
en neemt de belangstelling voor ander werk buiten het bedrijf toe (Hubbard, 1999).

Eerder is al geschreven dat het eigen onderzoek heeft uitgewezen dat een groot
percentage van de werknemers de informatie aan het personeel onvolledig of slecht
vond. Slechte of onvolledige informatie leidt tot de volgende problemen bij overna-
mes: 1) onvoldoende communicatie door de drukte van de integratie, 2) geruchten
en roddels, 3) onvoldoende of onjuiste communicatie, 4) verstoorde informatie en
5) moeilijke communicatie tussen werknemers van het overgenomen bedrijf en van het
kopende bedrijf.

1) Drukte tijdens de integratie zorgt er voor dat communicatie naar het tweede
plan wordt verschoven. Met alle goede bedoelingen die het management had
aan het begin van de integratie kan de werkdruk verstorend werken. Zeker
wanneer prioriteiten gesteld moeten worden kan het zijn dat communicatie
naar achteren geschoven wordt.

2) Geruchten en roddels zijn het gevolg van onvoldoende communicatie.
Werknemers van het overgenomen bedrijf verzamelen, als gevolg van onvol-
doende communicatie, informatie die hun angstgevoelens voeden (Cartwright
bt Cooper, 1996).

3) Onvoldoende communicatie is een bron voor onzekerheid en angst. Onjuiste
informatie heeft een verwoestend effect op het vertrouwen van werknemers
indien later blijkt dat de realiteit anders is. Uitspraken van werknemers bij het
eigen onderzoek bevestigen dit effect:
" De intentie van de overname was gepresenteerd als een verregaande samenwer-
king met de nieuwe eigenaar. Daar valt weinig van te merken. De informatie van
de nieuwe eigenaar is slecht"
"Men hield ons voor dat er niets zou veranderen, maar er verandert toch eigenlijk
wel veel"
"Wat eerder de plannen kenbaar maken aan het personeel, zodat deze zich kun-
nen voorbereiden"

4) Verstoorde informatie treedt op wanneer de informatie op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd kan worden. Verstoorde informatie leidt tot verkeerde inter-
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pretaties, verkeerde eerste impressies en wenselijk denken. Het gevolg is dat
het bericht niet ontvangen wordt.

5) Moeilijke communicatie tussen de organisaties van de koper en van de verko-
per. Wantrouwen en machtsverschillen bij het overgenomen bedrijf kunnen lei-
den tot moeizame communicatie tussen de twee bedrijven en er toe leiden dat
informatie wordt achtergehouden en alleen naar buiten komt wanneer ze dient
voor eigen doel.

Communicatie heeft als eerste doel vertrouwen te scheppen in de relatie tussen
de organisaties van de koper en van de verkoper. De communicatie moet daarom
1) eerlijk en precies zijn, 2) consistent zijn en 3) geloofwaardig (Hubbard, 1999).

4. Identiteít
Zoals al eerder geschreven wordt een overname vaak gezien als een verliessitua-

tie. De koper ziet zichzetf als de (over)winnaar die kan bepalen wat er gebeurt.
Macht is hierbij niet onderhandelbaar. Voor werknemers van het overgenomen
bedrijf en voor de zakenwereld is de koper het symbool van succes. Overgenomen
worden staat gelijk aan het falen op organisatorisch vlak en op persoonlijk vlak. Het
wordt gezien als gezichtsverlies (Cartwright bt Cooper, 1996). Meestal is de bedrijfs-
omvang van de kopende partij groter dan die van het overgenomen bedrijf inet als
gevolg dat er al een statusverschil bestaat. Bedrijfsgrootte en machtsverschillen zijn
bepalend bij het identiteitsgevoel dat werknemers ervaren. Of het moet zijn dat het
overgenomen bedrijf beschikt over een zodanige technologische kennis of positie in
de markt dat de balans wat meer in evenwicht komt. Wanneer werknemers van het
kopende bedrijf hun positie uitbuiten door het aannemen van een superieure hou-
ding dan versterkt dit het verliezergevoel bij de werknemers van het overgenomen
bedrijf. Met als gevolg een verminderde identiteit met het bedrijf. De effecten daar-
van zijn afgenomen betrokkenheid, tevredenheid en toegenomen vrijwillig vertrek
zoals uit het eigen onderzoek is gebleken.

In hoofdstuk 4 over psychologisch eigenaarschap is al geschreven dat een belang-
rijke drijfveer van individuen het zoeken naar een positieve betekenis is ofwel het
zoeken naar een positieve identiteit. Een eenvoudige manier om dat te bereiken is
het geven van aandacht en respect aan de werknemers. Aandacht en respect voor
hun werk, voor de privé situatie en voor alle zaken waar zij mee bezig zijn. Interesse
hebben betekent hen het gevoel geven belangrijk te zijn. Door positieve signalen
krijgen ze het gevoel betekenis te hebben en iemand te zijn die waarde heeft. En
het is dat gevoel dat een emotionele band schept met het bedrijf waar ze werken.
Het ontbreken van identiteit heeft bij werknemers een negatieve weerslag op hun
werkhouding. Een aantal uitspraken van werknemers hierover:

"Ik bedank de voormalige eigenaar voor het vertrouwen en geef de nieuwe eigenaar
een tip: wordt vooral niet te arrogant en denk alles te weten. Luister naar de werknemers
op de werkvloer. Respecteer de voorwaarden die met de vorige eigenaar zijn gemaakt".

"Slechte bedrijfsleiders luisteren niet naar wat het personeel dwars zit".
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"Ik heb het gevoel dat de kopers alleen géinteresseerd zijn in cijfers. Vroeger had je
een naam, nu ben je een nummer".

"Het wij-gevoel is er niet meer. Die aai over je bol krijg je niet meer, ook die schop
niet meer, maar die hoorde er bij ".

"Het zal mij benieuwen of het bedrijf over S à 10 jaar nog bestaat. Met de huidige
gek-op-geld mentaliteit zie ik ze, als het iets slechter gaat met het bedrijf, snel verkopen.
Een band met het personeel hebben zij ten slotte niet".

3.2 Menselijke factoren

Ondanks alle aandacht die bij overnames uitgaat naar factoren die met synergie
te maken hebben zoals schaalvoordelen, kennisbundeling en marktkracht zijn men-
selijke factoren in het fusie en overnameproces een te weinig belichte factor. Mense-
lijke factoren worden meer en meer verantwoordelijk gehouden voor het mislukken
van overnames (Cartwright bt Cooper, 1996). De fusie van twee bedrijven of inte-
gratie van een overgenomen bedrijf is een complex en irrationeel proces (Bakker S~
Helmink, 2000). Vanzelfsprekend moeten bedrijven die op overnamepad zijn een
duidelijk beeld hebben van hun strategische doelstellingen. En vanzelfsprekend
moet zorgvuldig onderzoek plaatsvinden naar de organisatorische geschiktheid van
het bedrijf dat men wil overnemen. En daar hoort een juist besluitvormingsproces
bij waaraan alle betrokkenen in de organisatie deelnemen en waarbij men kritisch is
bij het maken van keuzes. Maar het succes of mislukken van een overname wordt
bepaald door de manier waarop men de integratie van het bedrijf aanpakt. En hier-
bij is de menselijke factor de belangrijkste component. Tijdens alle interviews met
voormalige eigenaren ging het nooit over de rationele aspecten van de overname.
Niet over financiën, niet over schaalgrootte, over scopevoordelen enzovoorts. Het
ging altijd over mensen, over de relaties tussen mensen en over de teleurstellingen
in die relaties.

Vanuit die menselijke component zijn er een aantal kenmerken aan te wijzen die
bepalend zijn voor het succes of mislukken van overnames: a) macht en identiteit,
b) controle, c) wantrouwen en d) cultuur.

a. Macht en identiteit
Macht is de dominerende factor bij alle fusies en overnames. Bij verkoop van een

bedrijf veranderen machtsverhoudingen van het ene op het andere moment. Waar
bij de onderhandelingen nog sprake was van gelijkwaardigheid, verandert deze
gelijkwaardigheid na het plaatsen van de handtekening naar een andere hiërarchie.
De voormalige eigenaar krijgt plotseling een baas en hij is daaraan niet gewend.
Het gezegde luidt: 'wie baas is bakt koek'. Dat wil zeggen dat de baas voortaan
de eindbeslissing heeft en uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt. In het vervolg zal de
voormalige eigenaar verantwoording moeten afleggen voor zijn gedrag en zijn
beslissingen. Hij zal budgetten moeten indienen voor investeringen en deze uitge-
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breid toelichten. Hij moet leren te accepteren dat deze investeringsverzoeken kun-
nen worden afgewezen. En hij zal veel tijd kwijt zijn met rapporteren en het uitleg-
gen waarom cijfers afwijken van de begroting. Hij zal onkostendeclaraties moeten
indienen en accepteren dat hierover vragen gesteld worden. Niet iedereen kan
omgaan met deze veranderingen en vaak breekt het ondernemers op. Ze waren
gewend aan eigen macht, maar ze zijn niet gewend zelf inet macht geconfronteerd
te worden. Natuurlijk hebben ze macht ook van de andere kant ervaren. Klanten
hebben macht, leveranciers kunnen macht hebben en werknemers kunnen hun
positie in het bedrijf gebruiken en hebben daarmee macht. Maar de omslag van
een bovengeschikte positie naar een ondergeschikte positie is voor velen moeilijk
verteerbaar.

Volgens Nutin (1999) is macht, net als onmacht, een basisbegrip voor elke
psychologische vorm van niet-sociale én van sociale bèinvloeding. En dit vindt
plaats zowel bij het passief béinvloed worden door, als bij het actief bèinvloeden
van het andere en~of de andere. De houding van de koper bepaalt in grote mate
de relatie met de werknemers van het overgenomen bedrijf. Is er begrip voor de
onzekerheid die mensen voelen na de overname? Wordt hulp verleend wanneer
mensen worstelen met de nieuwe procedures of regels? Is er sprake van samenwer-
king gericht op het bereiken van hetzelfde doel? Of is het een dirigistische houding
waar de baas eist en de ondergeschikten moeten gehoorzamen.

Overwinnaarsyndroom
De hiërarchische verhouding na de overname is de oorzaak dat werknemers van

het kopende bedrijf een zogenaamd 'overwinnaarsyndroom' ontwikkelen. Zij vin-
den, omdat zij de kopers zijn, dat hun systemen en hun werkwijzen beter zijn dan
die van het overgenomen bedrijf. Deze houding veroorzaakt een onbewust arro-
gant gedrag bij de kopende organisatie ten opzichte van hun collega's van het
overgenomen bedrijf (Hubbard, 1999). Het gevolg is dat werknemers van het over-
genomen bedrijf zichzelf als verliezers gaan zien, wat negatieve gevolgen heeft voor
hun zelfbeeld.

Er is mij een voorbeeld bekend dat een manager regelmatig verplicht was samen
met zijn directeur te verschijnen op het hoofdkantoor om daar vervolgens een halve
dag wachtend moest doorbrengen in de gang terwijl zijn directeur in gesprek was
met de algemeen directeur. Een dergelijke vorm van machtsuiting is frustrerend en
ondermijnt iedere vorm van samenwerking. Het zal duidelijk zijn dat medewerkers
door deze wijze van optreden meer op zichzelf gericht raken dan op de belangen
van de organisatie.

Sociale theorieën
Een aantal theorieën zijn toepasbaar op de situatie die zich na de overname

binnen de bedrijven voordoen: de sociale categorisatie theorie van Tajfel et aL (1971
in Turner b~ Giles, 1981), de sociale vergelijkingstheorie van Tajfel bt Turner (1979) en
de sociale identiteitstheorie van Turner (1981).

De sociale categorisatie theorie zegt dat het indelen van individuen in groepen al
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leidt tot een accentuatie van de gelijkheid van individuen binnen de groep en tot
verschillen met de leden van andere groepen. De indeling alleen al is voldoende om
er voor te zorgen dat leden van één groep zich meer gelijk aan elkaar gaan vinden
en dat ze meer verschillen met de leden van de andere groep. Het is een bias in de
perceptie die er voor zorgt dat de verschillen met leden van de andere groep aan-
gedikt en de verschillen met leden van de eigen groep geminimaliseerd worden.

De sociale vergelijkingstheorie zegt dat het streven van groepsleden is hun eigen
groep positiever te waarderen in vergelijking met de relevante andere groep.
Wanneer de leden hun eigen groep als negatief ervaren in vergelijking met de rele-
vante andere groep, leidt dit tot een negatieve sociale identiteit. Om dit gevoel te
veranderen hebben groepsleden een aantal mogelijkheden: 1) vrijwillig vertrek uit
de groep, 2) keuze voor een relevante andere groep waarmee de eigen groep ver-
geleken kan worden en 3) door de competitie met de vergelijkingsgroep aan te
gaan (Tajfel S~ Turner, 1979).

De sociale identiteitstheorie stelt dat individuen streven naar een positief zelfbeeld
is en dit zelfbeeld kan verkregen worden door de groep waartoe zij behoren. Het
proces van categorisering is een onvermijdelijk menselijk cognitief proces waarmee
de hoeveelheid en de complexiteit van informatie geabstraheerd kan worden tot
duidelijk toegankelijke materie (Poortinga, 1991).

Op basis van de theorieën kunnen de volgende situaties geschetst worden die
ontstaan bij de werknemers van het overgenomen bedrijf:
1. De verschillen tussen de werknemers van het overgenomen bedrijf worden

kleiner door de vergelijking met de werknemers van het overnemende bedrijf.
De coherentie in de eigen groep neemt toe.

2. De verschillen tussen de werknemers van het overgenomen bedrijf en van de
werknemers van het overnemende bedrijf worden groter. Er ontstaat een 'wij'
en 'zij' beeld

3. Er is een streven van werknemers van het eigen bedrijf om zichzelf als positiever
te waarderen ten opzichte van de werknemers van het andere bedrijf.

4. Werknemers streven naar een positief zelfbeeld of identiteit en wanneer dit beeld
als negatief wordt ervaren zullen zij streven naar verandering van dit beeld. Een
van de opties daarbij is vrijwillig vertrek.

Uitgaande van deze sociale theorieën maakt dat de onderlinge verschillen tussen
werknemers van het overgenomen bedrijf verdwijnen en plaats maken voor een
toegenomen onderlinge saamhorigheid. Dit beeld vindt direct plaats direct na het
bekend maken van de overname. Er treedt een soort regressie op waarbij samenklit-
ten een vorm is om de dreiging van buitenaf te kunnen weerstaan.
De dreiging voor verlies van die dingen die door werknemers als waardevol worden
beschouwd. Om deze negatieve gevoelens te compenseren zullen werknemers op
zoek gaan om dit gevoel te veranderen. Dat kan zijn door vrijwillig vertrek naar een
ander bedrijf waarmee een positieve identiteit kan worden verkregen.

Een andere optie is dat de werknemers van het overgenomen bedrijf kiezen voor
het aangaan van een strijd met het nieuwe moederbedrijf. Doordat men weerstand
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biedt aan veranderingen en vasthoudt aan bestaande werkwijzen kunnen 'overwin-
ningen' behaald worden. Een staking die uitbreekt nadat bij het overgenomen
bedrijf drastische veranderingen zijn afgekondigd is een veel gebruikte manier om
respect en aandacht voor de eigen positie af te dwingen.

Naast deze angst is verlies van identiteit een belangrijke stressfactor bij werkne-
mers na de overname (Cartwright bi Cooper 1996). Het bedrijf en het werk wordt
niet meer als positief ervaren en men neemt psychologische afstand van het bedrijf.
Het bedrijf draagt niet meer bij aan de vorming van een positieve identiteit en het
individu zal op zoek gaan naar mogelijkheden om die positieve identiteit te herstel-
len. Eigen onderzoek bevestigt dit: er is sprake van toegenomen vrijwillig vertrek bij
maar liefst 490~o van de bedrijven en een afgenomen betrokkenheid bij werknemers
bij 370~o van de bedrijven. Niet alle werknemers zijn in staat van baan te verande-
ren. Oudere werknemers zijn vaak de dupe van de situatie en zullen niet meer zo
makkelijk een andere baan kunnen vinden. Na een leeftijd van 40 à 45 jaar worden
velen al snel te oud gevonden op de arbeidsmarkt. Hun rest misschien niets anders
dan strak vast te houden aan verworven macht, status en prestige.

Een karakteristiek die vaak voorkomt bij managers is de angst dat anderen hun
kwetsbaarheid zien. Managers zouden door het afkeuren van de overname kunnen
riskeren dat ze het label 'niet willen veranderen' krijgen opgelegd wat gelijk staat
aan het einde van hun toekomstige carrière (Cartwright S~ Cooper 1996).

Er is nog een andere theorie van toepassing op de relatie tussen het overgenomen
bedrijf en het overnemende bedrijf: de normovertreding theorie van de Ridder et al.
(1992). Volgens deze theorie treedt bij het overtreden door een groep (zeg Groep
A) van de normen van een andere groep (zeg Groep B) een escalatie of deëscalatie
op van negatief gedrag tussen de groepen. De richting (escalatie of deëscalatie), de
intensiteit en de grootte worden bepaald door de processen die zich afspelen tus-
sen de groepen en andere relevante factoren zoals sociale groepsidentiteit, gevoeld
machtsverschil en gevoel van deprivatie.

Normen refereren naar een zekere uniformiteit van gedrag in groepen. Normen
bepalen de collectieve evaluatie en verwachting hoe gedrag hoort te zijn en ze
bepalen de reacties op dat gedrag speciaal wanneer normen overtreden worden
(Gibbs, 1965, in de Ridder et al, 1992).

Stel er vindt een overtreding plaats door werknemers van het overnemende
bedrijf (bedrijf A) bij een norm van het overgenomen bedrijf (Bedrijf B). Bij de mede-
werkers van bedrijf B roept dit een attributieproces op waarop een bepaald gedrag
volgt. De kenmerken van het attributieproces zijn dat positief gedrag van de eigen
groep en negatief gedrag van de andere groep worden toegeschreven aan interne
oorzaken. Dat wil zeggen oorzaken die te maken hebben met de eigen karakteristie-
ken van de groep. Negatief gedrag van de eigen groep en positief gedrag van de
andere groep wordt toegeschreven aan externe oorzaken, dat wil zeggen oorzaken
die buiten de groep liggen. Positief gedrag van de eigen groep en negatief gedrag
van de andere groep wordt echter toegeschreven aan de eigenschappen van de
groep. Het gevolg van dit attributieproces is dat de normovertreding van Bedrijf A
door Bedrijf B verweten wordt aan de slechte eigenschappen of bedoelingen van
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Bedrijf A. Deze attributie zal bij Bedrijf B een negatief gedrag oproepen bijvoorbeeld
door openlijk of onderhuids verzet. Wordt echter de normovertreding niet als nega-
tief ervaren dan zal er geen escalatie van gedrag plaatsvinden. Een aantal voorbeel-
den van groepskenmerken in samenhang met normovertreding:
~ Een sterke groepsidentiteit bij Bedrijf B zal, bij een normovertreding door Bedrijf

A, een grotere negatieve reactie in houding en gedrag oproepen dan bij een
zwakke identiteit.

~ Hoe groter Bedrijf B het machtsverschil met Bedrijf A ervaart, hoe groter de
negatieve reactie bij Bedrijf B wordt bij een normovertreding door Bedrijf A.

~ Hoe sterker de leden van Bedrijf B zich achtergesteld voelen ten opzichte van
Bedrijf A, hoe negatiever de reactie zal zijn bij leden van Bedrijf B na een
normovertreding van Bedrijf A(Ridder, de, et al., 1992).

Een voorbeeld van normovertreding is het Israëlisch-Palestijns conflict waarbij
iedere normovertreding door de één wordt toegekend aan de slechte eigenschappen
van de ander. Door het machtsverschil en achterstelling van bijvoorbeeld inkomen
en scholing wordt de normovertreding door de Palestijnen als negatiever ervaren
dan bij de Israëliërs.

Tijdens de gesprekken met verkopers is duidelijk geworden dat machtsverschillen
tussen het overnemende en het overgenomen bedrijf de regie bepaalt in de relatie
en daarmee overeenkomstig gedrag uitlokt. Onderzoek door Cartwright Sz Cooper
(1996) steunt deze theorie. Zij zien na een overname verschillen in macht mani-
fester worden wat aanleiding is tot openlijke conflicten en weerstand tegen veran-
deringen.

b. Controle
Een andere factor die met macht samenhangt is controle. Volgens Nutin (1999)

moet controle niet gezien worden vanuit de enge betekenis van toezicht, maar in
de ruimere betekenis van beheersen of beheerst worden door. Zoals het beheersen
van een auto wordt ook een organisatie beheerst. Veel managers hebben een diep
gewortelde behoefte aan controle. Zij hebben het idee dat zonder controle geen
invloed of beheersbaarheid van processen mogelijk is. De behoefte aan controle kan
obsessieve vormen aannemen waarbij het niet alleen gaat om de controle van pro-
cessen maar ook om de controle van het gedrag van werknemers. Volgens Levinson
(1970) leidt de arrogante en hooghartige houding van het management van het
kopende bedrijf tot een algemene gedragsnorm die zich doorzet in de hele organisa-
tie van het overnemende bedrijf en waarbij controle de kern is.

Het eigen onderzoek laat zien dat veranderingen veelvuldig voorkomen. De
dominante organisatie legt de nieuw overgenomen organisatie haar bureaucratische
controlesystemen op vanuit de filosofie dat iemand de nieuw verworven organisatie
moet controleren, bewaken en mensen in een hoek moet houden. Bestaande goed-
lopende systemen worden zonder pardon overboord gezet. Administraties worden
overhoop gehaald en moeten het veld ruimen voor procedures en regels die van
bovenaf worden opgelegd en waarbij soms de bruikbaarheidwaarde ontbreekt. Alles

289



in het kader van 'wat wij doen is goed'. Managers hebben de instelling dat mensen
gestuurd moeten worden en binnen bepaalde lijnen moeten blijven. Daarmee wordt
het beeld gecreëerd dat mensen niet capabel zijn en niet te vertrouwen (Levinson,
1970). Het gevolg is dat betrokkenheid en tevredenheid met het werk en het bedrijf
afnemen, iets dat het eigen onderzoek heeft aangetoond.

c. Wantrouwen

Een ander kenmerk dat de grondslag is van de behoefte aan controle is de alge-
mene trend van managers dat mensen bij voorbaat gewantrouwd moeten worden.
Onderzoek naar de ervaringen van overnames bij een beursgenoteerde onderne-
ming in Nederland laat zien dat er sprake is van een zelfvervullende voorspelling
(self-fulfilling prophecy). Directie en managers gaan uit van de veronderstelling dat
managers van overgenomen bedrijven niet vertrouwd kunnen worden. Het gevolg
is dat zij een serie harde maatregelen nemen waarbij managers van het gekochte
bedrijf vervangen worden. Uiteindelijk leidt dit tot een vertrouwensbreuk bij de ove-
rige werknemers van het overgenomen bedrijf (Bijlsma et al., 2000).

Zoals eerder geschreven leidt bekendmaking van de overname en van de plannen
voor integratie tot een verhoogde onzekerheid en wantrouwen. Een reden voor dit
wantrouwen is de plotselinge schok als gevolg van de plotselinge en onverwachte
bekendmaking. Zowel mens als dier hebben blijkbaar een voorkeur voor zekerheid
boven onzekerheid zelfs wanneer de aversieve gebeurtenis onafwendbaar is (Nuttin,
1999). Nuttin vraagt zich af of we wel kunnen stellen dat een voorspelbare macht
ook een vorm van macht of gedragscontrole is. Anders gezegd zou het feit dat een
negatieve gebeurtenis voorspetbaarheid is, het machteloosheidseffect dat met die
gebeurtenis ontstaat, verlaagd of afgezwakt worden. Hoewel dit niet helemaal is
vastgesteld, kan wel worden geconcludeerd dat het communiceren van de juiste
informatie bij onafwendbare gebeurtenissen wenselijk is om beter te kunnen optor-
nen tegen onheil. Werknemers begrijpen dat het management niet altijd in staat is
om volledig openheid van zaken te geven. Doch werknemers worden sceptisch en
wantrouwend wanneer belangrijke gebeurtenissen te abrupt worden meegedeeld.
Wanneer, zoals in het eigen onderzoek is gebleken, werknemers via de post een
briefje van een paar regels krijgen waarin kort de overname wordt medegedeeld,
vaagt dat in een klap het vertrouwen in het management weg. Mensen die voor-
heen loyaal waren en door jarenlang dienstverband trouw zijn gebleven aan het
bedrijf, verliezen door deze actie alle vertrouwen en vallen terug op zelfbescher-
mend gedrag. 'Wantrouwen is een monster dat gecreëerd wordt door slechte com-
municatie en onvoldoende eerlijkheid' (Pritchet et al., 1997).

Naast eerlijkheid is consistentie een aspect dat onderscheid kan brengen in de
status van vertrouwen of wantrouwen. Wanneer wantrouwen aan de orde is zal
consistentie in betrouwbaar gedrag of door de juiste informatie nodig zijn om ver-
trouwen terug te winnen. Is de vertrouwensrelatie tussen individuen verstoord, dan
kan ook juiste en eerlijke informatie het doel niet meer bereiken. Onderzoek heeft
uitgewezen dat wanneer de ontvanger geen vertrouwen had in de informant, een
ontwijkende communicatie het gevolg was waarbij het wantrouwen de relevante
informatie verstoorde (Hubbard, 1999).
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d. Cultuur

Het mislukken van fusies en overnames wordt vaak verklaard door cultuurver-
schillen tussen beide bedrijven. Verschillen die onontkoombaar en onoverbrugbaar
blijken te zijn. Daarmee is het cultuurprobleem een vuilnisbak geworden waarin
alle mislukkingen gestort worden en eigen falen kan worden verdoezeld. Cultuur
verwordt daarmee tot een ongrijpbaar fenomeen en een legitimatie voor managers
van overnemende bedrijven wanneer de overname mislukt. Alsof tevoren niet voor-
speld kon worden dat er cultuurverschillen tussen de bedrijven aanwezig zijn. Bij
overnames, waarbij twee of ineerdere bedrijven geïntegreerd worden, zijn verschil-
len tussen twee culturen a-priori een bron van toekomstig conflict. De verschillen
kunnen gelegen zijn in de stijl van leidinggeven, in procedures en in gedrag. Simpel
gezegd is cultuur de manier hoe dingen gedaan worden in de organisatie (Schein,
1999). Wanneer die manier geleid heeft tot succes, kunnen ze niet, door een hand-
tekening onder een overeenkomst, van de ene op de andere dag veranderd wor-
den. Naarmate het bedrijf groeit en over meerdere vestigingen beschikt, kunnen
waarden en normen worden ontwikkeld die specifiek zijn voor die bepaalde vesti-
ging en daarmee een afwijkende cultuur hebben met het moederbedrijf. Het is
mogelijk dat subculturen met elkaar conflicteren doordat waardepatronen te veel
van elkaar verschillen. Dat maakt samenwerking tussen de subculturen problema-
tisch. Bij een overname zijn de veranderingsprocessen nog complexer, juist omdat
de culturen en daarmee waarden en normen tussen de twee bedrijven a priori ver-
schillend van elkaar zijn.

Managers die geen aandacht besteden aan de cultuur bij een overname, zijn niet
in staat om de conflicten tussen de organisaties op te lossen en een samenwerking
tot stand te brengen waarin de doelstellingen voor de overname gerealiseerd kunnen
worden. Of zoals een verkoper het opmerkte in het interview:

"Cultuurverschil is het grootste probleem bij een overname. Er wordt veel geld uitge-
geven aan waarderingen en financiële aspecten maar nooit aan het cultuuraspect"

Voordat ingegaan wordt op de problemen met cultuur bij overnames wordt
eerst geduid wat cultuur is.

Wat is cultuur?

Schein (1992) definieert de cultuur van een organisatie als een "patroon van
gedeelde basisveronderstellingen die een groep leert wanneer ze haar problemen van
externe aanpassing en interne integratie oplost, die daarmee voldoende werkbaar en
geldig geacht mogen worden, om aan nieuwe leden te worden geleerd als de juiste
manier om te zien, te denken en te voelen in relatie tot deze problemen ".

Het leren van de basisveronderstellingen en waarden geschiedt door middel van
een socialisatieproces waarbij het gedrag van nieuwe leden gecorrigeerd wordt
door bestraffingen en beloningen waardoor het de juiste richting krijgt. Door cul-
tuur verkrijgt de maatschappij regelmaat en orde (Cartwright bt Cooper, 1996). Het
gedrag van groepsleden wordt bepaald door de combinatie van een culturele pre-
dispositie (perceptie, gedachten en gevoelens) en de situationele omstandigheden
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van de omgeving. Om cultuur te leren kennen moeten we niet alleen afgaan op de
directe manifestaties van gedrag maar naar dieper liggende lagen die dat gedrag
veroorzaken. Schein (1992) onderscheidt 3 verschillende lagen van cultuur: a) de
artefacts, b) de aangenomen waarden en c) de onderliggende basiswaarden.
a) De artefacts zijn alle fenomenen die waargenomen kunnen worden zoals zien,

horen en voelen wanneer men een nieuwe cultuur tegenkomt. Bij een bedrijf is
dat de manier hoe het bedrijf georganiseerd is. Bijvoorbeeld is het een platte of
sterk hiërarchische organisatie. De inrichting van het kantoor door middel van
aparte kamers of een open kantoor. De manier hoe mensen gekleed gaan, for-
meel of informeel. De manier hoe men met elkaar omgaat, levendig ongedwon-
gen of formeel en zakelijk. De wijze waarop het werk georganiseerd is door het

artefacts

1
aangenomen waarden

i
r
r

onderliggende
basisveronderstellingen

FiQuur 13.2 culhiur vart een ~rgnnisatie (broil Scheiia, 1992).

gebruik van formulieren, de manier van rapporteren en de onderlinge geschre-
ven communicatie. Maar ook de wijze waarop het parkeerterrein is ingedeeld
met bijvoorbeeld aparte plaatsen voor directie of voorzien van nummerborden.
Cultuur uit zich ook door de verhalen die over het bedrijf de ronde doen of de
manier hoe festiviteiten zoals jubilea gevierd worden.

b) De aangenomen waarden. Dit niveau is niet meer zichtbaar en wordt pas duide-
lijk wanneer dieper gegraven wordt naar het waarom van bijvoorbeeld de forme-
le houding. Wat is de reden dat men elkaar met u aanspreekt of wat is de reden
dat deuren van kantoren gesloten zijn. Alleen mensen die de organisatie goed
kennen kunnen duidelijkheid geven over de redenen achter de artefacten. Men
kan vertellen dat sterk gescheiden verantwoordelijkheden en de meer procesge-
richte organisatie de redenen zijn voor een meer formele setting of dat team-
werk en gezamenlijk de klus klaren de oorzaaken zijn dat kantoordeuren open
blijven en men elkaar tutoyeert. Maar het kan zijn dat er onduidelijkheden zijn
tussen dat wat waargenomen wordt en wat gezegd wordt.
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c) De onderliggende basiswoarden zijn de diepst liggende kenmerken van iedere cul-
tuur. Het zijn de waarden die door een groep als vanzelfsprekendheid worden
aangenomen en die binnen een culturele eenheid weinig variatie vertonen.
Basiswaarden worden nooit ter discussie gesteld en zijn daarom moeilijk te ver-
anderen. De basiswaarde bijvoorbeeld van het protestantisme is dat onze erfzon-
de hier op aarde ingelost moet worden om later in de hemel te kunnen komen.
Dit resulteert in een werkethiek waarbij schuldgevoelens de onderliggende
waarde zijn voor hardwerkend gedrag. Een gedrag dat congruent is met de
basiswaarde, zal feiden tot een stabiel gevoelsleven. Een niet congruent gedrag
leidt tot destabilisatie van de cognitieve en interpersoonlijke wereld waardoor
het chronische angstniveau toeneemt. Het is dit psychologische proces waaraan
cultuur haar macht ontleend.
Cultuur bepaalt middels de basiswaarden wat belangrijk voor ons is, wat de

betekenis van dingen is, hoe we emotioneel reageren op gebeurtenissen en welke
acties genomen moeten in verschillende situaties. ledere aanval op deze basis-
waarde leidt tot een verhoogd angstniveau en tot verdediging zowel bij het indivi-
du als bij de groep (Schein, 1992).

Bueno, Bowditch bt Lewis (1985) maken een onderscheid tussen een objectieve
en een subjectieve cultuur. De dimensie objectieve cultuur bestaat uit tastbare zaken
van een onderneming. Dat kan zijn: de manier hoe een kantoor is ingedeeld, lunch-
faciliteiten met gescheiden kantines voor management en overig personeel, parkeer
lokaties met eigen plekken. De subjectieve cultuurdimensie omvat ondermeer de
leiderschapsstijl, de machtsverhoudingen, de organisatie'helden', de mythen en de
betrokkenheid.

In hoofdstuk 4 over psychologisch eigenaarschap is geschreven dat de oprichter
van het bedrijf de grondlegger is van de cultuur. Zijn persoonlijkheid en ervaring
bepalen hoe hij over bepaalde zaken denkt. Zijn ideeën bepalen hoe hij vindt dat
de organisatie gestalte moet krijgen. Volgens Schein (1992) ontstaat cultuur in een
organisatie vanuit drie bronnen: a) door de overtuigingen, waarden en normen van
de oprichter, b) door de leerervaringen van de groepsleden gedurende de groei van
de organisatie en c) door de overtuigingen, waarden en normen van nieuwe leden
en leiders die op de organisatie worden overgebracht. Cultuur is een product van
sociaal leren en een manier van denken en gedrag. Het is een ontwikkelingsproces
waarbij de organisatie, door de veranderingen van de omgeving, continu leert en
aanpassing van het gedrag verlangt. De geschiedenis heeft daarbij bewezen dat
organisaties die vast blijven houden aan bestaande processen het risico lopen daar-
mee ten onder te gaan.

Een leider, die sterke en duidelijke denkbeelden heeft die door de organisatie
voor waar worden gezien, creëert een sterke en hechte cultuur. Evenals een organi-
satie waarbij de interactie door haar leden intensief is en waar de leden ook buiten
het werk contacten met elkaar hebben. Personeelsfeesten, uitstapjes en dergelijke
dragen bij tot een beter contact tussen de groepsleden waardoor onderling vertrou-
wen ontstaat en waarden en normen de neiging hebben naar elkaar toe te groeien.
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Succes van de organisatie versterkt het gevoel dat men de zaken op de juiste manier
doet, wat een versterkend effect heeft op de cultuur. Bij succes groeit het zelfver-
trouwen van de organisatie, men raakt overtuigd van eigen kunnen. Daarom is het
voorspelbaar dat bij succes van een organisatie werknemers weerstand zullen bieden
tegen veranderingen die dat succes kunnen aantasten. Succes vervult een belangrij-
ke rol bij de betekenisgeving van het individu. Het geeft een positieve sociale iden-
titeit aan het individu en bevestigt de juistheid van haar keuze voor die organisatie.

Culturele problemen
Bij een fusie waarbij een culturele samensmelting plaatsvindt kan de schok voor

de werknemers zo groot zijn dat het gehele werkproces erdoor verstoord wordt
(Bueno, Bowditch Si Lewis, 1985). In hun onderzoek naar de culturele aspecten bij
een fusie en overname kwamen zij tot een aantal vaststellingen:
a. De nieuwe moedermaatschappij werd door de werknemers gezien als een

vijand die een invasie uitvoert.
b. De verschillen in cultuur leidde tot een onmiddellijke competitie tussen de

groepen
c. Er was sprake van een verstoorde perceptie en vijandigheid ten opzichte van

de 'vijand'
d. Werknemers werden nostalgisch over hun vroegere werk en rapporteerden

een verlies van de familiesfeer, vrijheid, kameraadschap en toegankelijkheid
van het management.

e. Het gevolg was een machtsstrijd tussen de groepen

De belangrijkste vaststelling van Bueno, Bowditch bt Lewis, (1985) in hun onder-

zoek was dat werknemers minder problemen hadden met veranderingen van zoge-

naamde harde en objectieve cultuurfactoren of karakteristieken zoals salaris, werku-

ren en werkhoeveelheid, maar meer problemen hadden met de zogenaamde zachte

en subjectieve cultuurfactoren zoals betrokkenheid en leiderschapsstijl.
Verandering van cultuur is geen gemakkelijke opgave en zal waarschijnlijk veel

tijd vergen voordat enig resultaat geboekt wordt. Het gemak waarmee managers

van kopende bedrijven over het cultuuraspect in bedrijven heenstappen, doet het

ergste voor het resultaat van een overname vermoeden. Cultuur wordt door veel

managers nog als iets ongrijpbaar gezien. Het is te moeilijk en te weinig inzichtelijk.

Maar als we de communicatie zien dan wordt bij een fusie tussen twee bedrijven

vaak aan de buitenwereld gemeld dat uit 'het beste van twee culturen' gekozen zal

worden. Deze uitspraak geeft aan dat veel managers een weinig realistisch beeld

hebben wat een organisatie is. Een organisatie heeft geen cultuur, maar een organisa-

tie is een cultuur (Cartwright bt Cooper, 1996). Dat betekent dat bij het afbreken

van delen van een cultuur delen van de organisatie, lees werknemers, worden afge-

broken. Een nieuwe cultuur kan niet gecreëerd worden! Wel kan een nieuwe manier van

denken en werken géintroduceerd worden (Schein, 1999).

Organisaties en werknemers zijn door waardepatronen aan elkaar verbonden.

Organisaties zoeken werknemers die bij haar cultuur passen en waar venvacht mag
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worden dat het aanpassingsproces niet te veel problemen zal veroorzaken. Ander-
zijds zoeken werknemers organisaties met waarden die bij hen passen (Hubbard,
1999). Het wijzigen van een cultuur betekent het wijzigen van de organisatie.

Bij een overname maken werknemers een evaluatie van de cultuur van de over-
nemende partij en komen tot de volgende afwegingen: a) ze vinden de nieuwe cul-
tuur prettiger en verwerpen hun bestaande om te kiezen voor de nieuwe vorm,
b) ze vinden bepaalde delen van de nieuwe cultuur aantrekkelijk en willen deze bij
hun eigen cultuur invoegen en c) ze prefereren hun eigen cultuur boven de nieuwe
cultuur en willen niet veranderen (Cartwright St Cooper, 1996).

Als de waarden van het verkopende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de
waarden van het kopende bedrijf dan moeten ze ter discussie worden gesteld. In
dat geval moet een andere manier van denken geïntroduceerd worden voordat de
uiting van cultuur, ofwel het gedrag, zich zal wijzigen. Wijzigen van cultuur is daar-
om niet het wijzigen van hoe bepaalde dingen gedaan worden. Het is een discussie
met de organisatie naar andere waarden. Niet door middel van druk of overreding
maar door een open houding waarbij zelfherkenning en ontdekking essentieel zijn
om tot de vorming van andere gedachten te komen.

Bij een overname zijn twee factoren van invloed op het probleem van cultuur:
a. de mate van integratie en b. de soorten van cultuur.

a. De rnate van integratie

Afhankelijk van de strategie van een overname wordt bepaald of de toegevoeg-
de waarde tot stand kan komen door het bedrijf zelfstandig te laten voortbestaan of
dat gedeeltelijke of gehele integratie moet volgen. Indien het voorbereidingsproces
goed doorlopen is zal de strategie bekend zijn en het plan van aanpak voor de
overname. In het eigen onderzoek is aangetoond dat er een significant verband is
tussen vrijwillig vertrek en de mate van integratie. Naarmate de integratie groter is
neemt het vrijwillig vertrek toe. Onderzoek van Carwright St Cooper (1996) en
Hubbard, (1999) toont aan dat naarmate de integratie met het overnemende bedrijf
groter is de culturele problemen groter worden. Bij een volledige integratie worden
de grootste risico's gelopen en is de kans op mislukking van de overname het
grootst. Een uittocht van personeel is daarbij een niet te onderschatten risico. Ook
is gebleken dat de overname een invloed heeft op het absentéisme. Het verband
tussen absentéisme en integratie blijkt significant te zijn met een betrouwbaarheids-
graad van 900~0.

Een ander onderzoek dat zich bezig heeft gehouden met processen die samen-
hangen met de integratie bij fusies en overnames onderkent het probleem van de
cultuur en de onderliggende psychologische waarden. Zij stellen dat integratiepro-
blemen veroorzaakt worden door:
1) Determinisme: de neiging vast te blijven houden aan het oorspronkelijke plan,

terwijl men met een andere werkelijkheid wordt geconfronteerd.
2) Waardevernietiging: de integratie vernietigt niet alleen voor werknemers een

materiele waarde zoals de zekerheden van hun baan en andere verworvenheden,
maar ook psychologische waarden zoals overtuigingen en veronderstellingen.
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3) Mochtsvacuum: er wordt meer aandacht besteed aan de transactie van de
overname dan aan het plan van integratie. Gevolg is onduidelijk leiderschap na
de overname waarin doelstellingen van de overname niet overkomen en waar
voorbij wordt gegaan aan de culturele problematiek (Haspeslagh b~ Jemison,
1998).

Indien het bedrijf zelfstandig doorgaat en de voormalige eigenaar nog aanblijft,
dan is hij in staat de cultuur te bewaken en kan het vertrek van medewerkers mini-
maal zijn. Bij volledige of gedeeltelijke integratie is het echter niet verstandig dat de
voormalige eigenaar nog aanblijft. De conflicten met de nieuwe eigenaar zullen snel
uitmonden in machtsstrijd en zal het bedrijf ineer schade berokkenen dan goed
doen, mede omdat werknemers waarschijnlijk in de strijd betrokken raken. Vertrekt
de voormalige eigenaar dan zal het aan de aanpak van de integratie liggen of deze
een succes wordt. Bij volledige of gedeeltelijke integratie wordt van werknemers
gevraagd te breken met het verleden en over te stappen op nieuwe methoden en
procedures. Men verlangt van hen van de ene op de andere dag de loyaliteit en de
emotionele band met het oude bedrijf op te geven. Te breken met waarden, over-
tuigingen en opvattingen die diep geworteld zijn. Dat opgeven betekent voor hen
een ontkenning van identiteit en zelfbeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij
integratie zo veel werknemers opstappen.

Uitspraken van enkele voormalige eigenaren over de cultuurveranderingen van
het bedrijf na de overname:

"Toen ik weg was hebben ze geprobeerd de cultuur van het bedrijf uit te roeien. Ze
hebben vanuit een soort arrogantie gezegd dat alles van hen beter was. Van de 70 man
zijn er nu, na anderhalf jaar nog maar 1 S over. Alles wat ons bedrijf was werd met de
grond gelijk gemaakt. Als ik dit vooraf geweten had ik mijn bedrijf niet aan hen ver-
kocht. Dan had onze cultuur die echt goed was, kans gehad op een zelfstandig voortbe-
staan en was de naam nog blijven bestaan. Nu is alles met de grond gelijk gemaakt en
dat is mijn grootste teleurstelling".

"Het valt mij op dat de cultuur niet meer hetzelfde is, ondanks dat de opvolger uit
het bedrijf zelf voortkomt".

"Mensen bleven achter onder een nieuw regiem. Met andere normen en waarden.
Alleen geld telt voor de nieuwe eigenaar en verder niet zeuren of zeiken".

Zelfs in die gevallen waar volledige zelfstandigheid van het overgenomen bedrijf
de intentie was, vindt toch een aantasting van de bestaande cultuur plaats. Een
andere en meestal intensieve rapportage doet een groot beroep op alle bedrijfs-
onderdelen. Managers moeten meer tijd besteden aan rapportens. Directeuren van
overgenomen bedrijven melden vaak meer dan 600~o van hun tijd kwijt te zijn met
het nieuwe moederbedrijf. Een toename van papierwerk dat meestal niet als nuttig
wordt beschouwd. Er komen strakkere richtlijnen ten aanzien van procedures en
meer regels. Organisaties die eerst resultaatgericht waren worden nu procesgericht.
Mensen, die gewend waren aan een zekere mate van vrijheid en autonomie, wor-
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den nu sterk beperkt in hun functioneren. Ondernemers die voorafgaand aan de
overname het idee hadden van een hoop zorg af te zijn, krijgen er na de overdracht
meer werk en zorg bij. Het gevolg is irritatie, frustratie en uiteindelijk vertrek, soms
met conflicten. Volgens Cartwright bt Cooper (1996) kunnen overnemers geen
weerstand bieden om zaken alleen uit eigen belang te veranderen. Zo zeker zijn ze
van hun eigen culturele superioriteit als "de enige juiste manier om dingen te
doen". Het gevolg is stokpaardjes en vormen van machtsmisbruik. Of zoals een
ondernemer het ervaren heeft:

"We waren met het management team al op weg naar het hoofdkantoor toen een
telefoontje van de divisiemanager kwam. Hij moest en zou een cijfer hebben van de pro-
ductie over de maand augustus vijf jaar geleden. De reden waarom was niet duidelijk
maar hij stond er op. Tijdens de bespreking is het hele aspect productie nooit aan de
orde geweest".

"Bij de maandelíjkse rapportering vroegen ze me vaak de meest vreemde dingen.
Dat kostte enorm veel tijd. Ik dacht dat ik ervan af was, maar nee, ik kreeg nog meer
op m'n bord. Ik kwam niet meer aan m'n vakgebied toe".

"Ze gingen zich steeds meer bezig houden met onze bedrijfsprocessen. Ik moest me
meer en meer bezig houden met het masseren van de maandcijfers en niet meer met
het echte ondernemen. Ons management team was het vaak niet eens met de beslissin-
gen die het hoofdkantoor nam. Er was een formele sfeer ontstaan. Het avontuurlijke
was er uit. Meer politiek en afstandelijker. Ik heb drie jaar met veel plezier gewerkt, er
veel van geleerd maar ik had zoiets van beter een jaar te vroeg vertrokken dan een dag
te laat".

b. De soorten van cultuur

Cartwright bt Cooper (1996) zijn bij de beoordeling van integraties uitgegaan
van de culturele typologieën van Harríson (1972) die uitgaat van vier verschillende
soorten: 1) de machtscultuur, 2) de rolcultuur, 3) de taak en prestatiecultuur en 4) de
persoonsgerichte en ondersteunende cultuur. Deze typologie komt goed overeen met
kenmerken die gevonden zullen worden in organisaties van familiebedrijven en is
mede daardoor herkenbaar.
1) De machtscultuur onderscheidt twee soorten: de patriarchale cultuur en de auto-

cratische cultuur.
De patriarchale cultuur is een typische vorm die vaak te vinden is bij familiebe-
drijven. Bij patriarchale culturen staat zorg voor werknemers centraal. Het is een
centralistisch bestuurde organisatie waar zeggenschap en volmacht uitsluitend
bij de leider berust. Leiderschap is duidelijk herkenbaar en vaak heel charisma-
tisch. Er is een sterke en emotionele band tussen leider en werknemers en de
loyaliteit is groot. De persoonlijke relatie tussen baas en werknemers leidt er toe
dat men voor de baas werkt. De eigenaar heeft een psychologisch contract met
zijn werknemers die overeenkomt met de zorg die een ouder heeft voor zijn
kind. Motivatie wordt gecreëerd door de relatie die baas en werknemer met
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elkaar hebben. Vaak blijven plannen of resultaten van de onderneming voor de
werknemers geheim. De werknemer legt zijn lot geheel in handen van zijn baas
die hij volledig vertrouwt.
De autocratische cultuur is gebaseerd op het gegeven dat macht afkomstig is
door de positie of door de status. Dit in tegenstelling tot patriarchale macht die
afkomstig is van eigenaarschap of persoonlijke betrokkenheid. Autocratische
macht is meer gericht op eigen persoonlijk belang dan op de organisatie. Gevolg
is minder betrokkenheid van het personeel evenals een mindere loyaliteit.

2) De rolcultuur belichaamt het concept van Weber over bureaucratie. De rolcultuur
is gebaseerd op principes als logica, rationaliteit en efficiëntie. De organisatie is
verdeeld in rollen en taken die bij die rollen horen. In rolculturen wordt alles vol-
gens het boek gedaan, functieomschrijvingen, procedures en regels. Macht en
verantwoordelijkheid worden ontleend aan de positie. Een dergelijke cultuur zal
zelden te vinden zijn bij familiebedrijven. Ze is niet persoonsgericht en redelijk
statisch. Daarom is een rolcultuur niet bruikbaar in marktgedreven organisatie
waar flexibiliteit en verandering noodzakelijk zijn om in leven te blijven. Deze
vorm van cultuur komt meer voor bij non-profit organisaties en semi-overheids-
organisaties.

3) De taak en prestatie cultuur legt de nadruk op het bereiken van een bepaald
doel. Rollen en posities zijn hieraan ondergeschikt. Meestal is deze cultuur te
vinden bij startende bedrijven waar overleven en resultaat belangrijke doelstellin-
gen zijn. De organisatiestructuur is minimaal en procedures zijn nog niet strak
gedefinieerd. Functies zijn vaak onduidelijk en vertonen veel overlap. Alles is
gericht op resultaat. Wanneer de organisatie zijn bestaansrecht bewezen heeft
kan worden overgegaan op formalisering van verschillende taken en functies.
Deze vorm vertoont grote gelijkenis met de beschrijving van 'Het startende
bedrijf' van Gersick et al., (1997). Veel jonge familiebedrijven voldoen aan de
kenmerken van een taak en prestatiecultuur.

4) De persoonsgerichte en ondersteunende cultuur is gericht op gelijkheid en op per-
soonlijke groei van haar medewerkers. Het doel van de organisatie is het
stimuleren en begeleiden van mensen naar het bereiken van persoonlijke doel-
stellingen. De organisatie is er voor het individu en daaraan ondergeschikt.
Beslissingen worden meestal gezamenlijk genomen. Deze vorm is terug te vinden
in collectieve vormen van organisaties zoals de kibboets in Israël en in mindere
mate in organisaties met vormen van zelfsturende teams.

Familiebedrijven zijn vaak een mix van bovengenoemde culturen, waarbij een
patriarchale cultuur en taak- en prestatiecultuur meest voorkomend is. De patriar-
chale cultuur uit zich door de zorg die ondernemers hebben voor hun werknemers.
Een veelgenoemde opmerking van voormalige eigenaren is dat zij hun bedrijf
beschouwen als hun kind, het is hun baby waarvoor zij moeten zorgen. Door het
gevoel van psychologisch eigenaarschap heeft de ondernemer een psychologisch
contract gesloten met zijn werknemers. De werknemers werken voor hem, om zijn
idealen en doelstellingen te verwezenlijken en daarmee te komen tot de realisatie
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van zijn zelf. Anderzijds legt deze inspanning van de werknemers een verplichting
neer bij de ondernemer dat hij voor hen zal zorgen. Het geven van zekerheid in de
vorm van inkomen en andere voordelen, maar ook de zekerheid voor continuïteit
van dat inkomen. Dit psychologische contract creëert over en weer loyaliteit en een
verplichting. Het niet nakomen van deze verplichting kan in sommige gevallen bij
de werknemers het gevoel geven van verraad nadat een eigenaar zijn bedrijf ver-
kocht heeft.

De zorg voor werknemers en continu~iteit is voor de directeur-eigenaar de reden
dat bij onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf behoud van werkgelegen-
heid de belangrijkste eis is. Bij maar liefst 750~o van de bedrijven was dit het geval
(tabel 8.12).

Ook tijdens de interviews gaven veel voormalige eigenaren aan hoezeer hun
betrokkenheid met de werknemers en hun zorg voor het voortbestaan op de oude
manier en continuïteit voor het bedrijf belangrijk was en nog is. Het onderzoek heeft
tevens aangetoond dat het niet mogelijk is over je eigen vertrek heen te regeren.

Om de werknemers niet aan hun lot over te laten heeft een verkoper met een
deel van het geld dat hij bij de verkoop heeft ontvangen een fonds opgezet. Dit
fonds is bedoeld om hulp te bieden aan ex-werknemers die tussen wal en schip
dreigen te vallen. In de vorm van psychologische of juridische hulp maar ook finan-
cieel worden werknemers ondersteund wanneer ze in problemen komen.

Een taak en prestatie cultuur uit zich door de identificatie van de organisatie met
haar doel. Er is sprake van een sterke gedrevenheid, geïnitieerd door de onderne-
mer, met een duidelijke missie waarbij alles op alles wordt gesteld om het doel te
bereiken. Het bereiken van dat doel geeft betekenis aan de ondernemer en aan
werknemers. Zoals in hoofdstuk 4 is geschreven is betekenis een voorwaarde voor
het verkrijgen van psychologisch eigenaarschap. Door het succes van de organisatie
vervult de ondernemer zijn zorqplicht voor zijn familie. De zorg voor eten, drinken,
een woning, vakanties, studie van de kinderen en allerlei zaken die belangrijk zijn
voor het functioneren van de familie binnen de context van de sociale omgeving.
Behalve vervulling van de zorgplicht is succes ook belangrijk voor de identiteit van
de ondernemer in zijn gemeenschap. Door succes van het bedrijf krijgt hij aanzien
en dwingt hij bij anderen respect af. Hoe groter en succesvoller het bedrijf, hoe
groter dit aanzien. Uit het eigen onderzoek is gebleken dat behoud van de vesti-
gingsplaats bij SSo~o van de bedrijven een eis was bij de onderhandelingen. Deze eis
was nog belangrijker dan behoud van zelfstandigheid dat bij SOo~o van de bedrijven
werd aangegeven als belangrijk. Het wegvallen van de vestigingsplaats betekent
gezichtsverlies in de omgeving waaraan de voormalige eigenaren hun identiteit en
status ontlenen. Het eigen onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf voor de
ondernemer een belangrijk deel zijn positie in de gemeenschap bepaalt. Op een
schaal van 1 tot 5 werd een gemiddelde score bereikt van 3,31. Ruim boven het
gemiddelde van 2,5.

Indien het overgenomen bedrijf een succesvolle organisatie is waar mensen met
plezier werken, betekent verandering van het bedrijf een verandering van de cultuur.
Managers van kopende bedrijven die hier overheen stappen en vanuit een machts-
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positie menen dat ze gedrag kunnen afdwingen plegen niet alleen een ernstige
inbreuk op de integriteit van de organisatie en van haar werknemers, maar brengen
zichzelf op termijn meer schade toe doordat de gevolgen altijd negatief zijn. Het
overnemen van een bedrijf is een proces dat van begin tot het eind doorlopen moet
worden en waar menselijke factoren een belangrijkere rol innemen dan pure ratio-
nele financiële of strategische aspecten. De menselijke factor is bij overnames en bij
integratie geen 'zachte' of een 'irrationele' factor maar een keihard gegeven. Het is
gebaseerd op de meest belangrijke behoefte van mensen: waardering en respect.
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H o o f d s t u k 1 4

Conclusies en nunbevelingen

1.0 Conclusies

De verkoop van een familiebedrijf blijkt een proces te zijn waarbij de aanstaande
verkopers de consequenties vaak niet overzien. Men is geneigd te denken in ratio-
nele termen waarbij voorbij gegaan wordt aan de emotionele en psychologische
aspecten. Bij de verkoop overheerst de idee dat wanneer gekozen wordt voor een
bedrijf als potentiële koper met een uitstekende reputatie, dit een zekerheid is om
de toekomst van het eigen bedrijf te continueren en de werkgelegenheid veilig te
stellen. Het kritisch naar de plannen kijken van de aanstaande koper en hen daaro-
ver doorvragen is voor de meeste verkopers 'not done'. Enerzijds wordt deze hou-
ding veroorzaakt door het verschil in status, het Calimero-gevoel, ten opzichte van
het grotere, professionele, en misschien wel beursgenoteerde, bedrijf. Zij zullen wel
beschikken over management ervaring en capaciteiten om het familiebedrijf te kun-
nen voortzetten. Anderzijds is er bij de verkoop altijd een zekere ambivalentie. De
nadruk wordt meer gelegd op het eigen bedrijf en op het realiseren van de juiste
prijs. Vanuit deze context is het moeilijk om kritisch de kwaliteiten en de bedoelin-
gen van de koper ter discussie te stellen. Toch blijkt uit het onderzoek dat deze
oefening noodzakelijk is wanneer de verkoper echt een positieve voortzetting van
het bedrijf voor ogen heeft. Daarmee wil niet gezegd zijn dat een goede keuze van
het kopende bedrijf een garantie is voor de continuïteit van het bedrijf. Maar het is
een schakel in het hele verkooptraject dat kan bijdragen aan het minimaliseren van
de risico's.

Uit het onderzoek is gebleken dat de gevolgen bij verkoop van een familiebedrijf
vanuit een economisch en een psychologisch perspectief wisselend zijn. Er zijn suc-
cesvolle overnames en overnames die een mislukking blijken te zijn. En als ze al,
vanuit een economisch perspectief gezien, succesvol waren bleken de meeste
organisatorisch en psychologisch een mislukking.

De doelstelling van het onderzoek is geweest om een beeld te geven van de
psychologische aspecten die samenhangen met het proces 'verkoop van een fami-
liebedrijf'. Zowel van de fase die voorafgaat aan de verkoop als de fase na de over-
name. Bij deze benadering zijn economische onderdelen meegenomen omdat ze
niet los kunnen worden gezien van het psychologisch deel. De belevingsaspecten
van de verkoper stond bij deze benadering echter voorop.

Daarnaast zijn nog twee populaties bij de verkoop betrokken: de kopers en de
werknemers. Alle betrokkenen hebben een ander belang en een andere beleving bij
de verkoop. Een belang hebben ze waarschijnlijk met elkaar gemeen: de succesvolle
continuering van het bedrijf na de overname. Met nadruk op 'waarschijnlijk', want
koper en verkoper kunnen een andere agenda hebben.

In Hootdstuk 1 zijn onderzoeksvragen geformuleerd, die in de volgende paragra-
fen beantwoord worden.
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1.1 Is verkoop van het fafniliebedrij f een verstandige beslissing voor de
verkoper?

Het antwoord op deze vraag blijkt heel paradoxaal te zijn omdat ze beantwoordt
kan worden vanuit twee perspectieven: het privé perspectief en het bedrijfsperspec-
tief.

A. Het privé perspectief
Vrijwel alle voormalige eigenaren waren privé zeer tevreden met de verkoop van

het bedrijf, door de financiële onafhankelijkheid die ze daarmee verkregen hebben
en verlost te zijn van de zorg en de spanning, meer tijd te hebben voor de familie,
voor hobby's, reizen enz. Maar vooral door het verkrijgen van autonomie. Zelf kun-
nen bepalen wat te doen met de tijd en niet geleefd te worden door de druk van
het bedrijf. De verkoop, met name het geld dat met de verkoop wordt ontvangen,
wordt door veel voormalige eigenaren gevoeld als een beloning voor al de jaren
van hard werken.

B. Het bedrijfsperspectief

Uit de enquête blijkt dat bij het merendeel van de overgenomen bedrijven de
winst is toegenomen of gelijk gebleven. Vergeleken met andere onderzoeken blijkt
uit het eigen kwantitatieve onderzoek dat ongeveer de helft van de overnames van
familiebedrijven het economisch goed doet. Echter uit het kwalitatieve onderzoek
moet deze vaststelling genuanceerd worden en blijken de economische en organisa-
torische resultaten bij enkele bedrijven anders te zijn dan in de enquête aangegeven.
Deels wordt dit veroorzaakt door het tijdeffect moment van enquête versus moment
van interview en deels doordat als gevolg van de integratie van het overgenomen
bedrijf het zicht op de cijfers ontbreekt. Men heeft dan in de enquête de geconsoli-
deerde cijfers gebruikt.

Uit het kwalitatief onderzoek is verder gebleken dat het overgrote merendeel

van de géinterviewden negatief was over de organisatorische ontwikkelingen in het

bedrijf. Ontevreden is men over de nieuwe aanpak, die als formeel en afstandelijk

wordt beschreven. Men ziet met lede ogen aan hoe bestaande waarden en normen

met voeten worden getreden, waardoor het bedrijf langzaam afglijdt en werknemers

en klanten vertrekken. Dat, wat in vele jaren van inspanning en zorg is opgebouwd,

wordt langzaam afgebroken door een andere wijze van bedrijfsvoering. Deze con-

statering is zuur en moeilijk te accepteren door de voormalige eigenaar. Hiermee is

het meest wezenlijke uit het onderzoek aangestipt: de overname van een familiebe-

drijf, dat vaak een heel specifieke leiderschapsstijl kent en waar sprake is van een
hechte familiale cultuur. De overgang naar een formele en een procesgedreven
cultuur vergt een verandering binnen de organisatie die maar weinige kopende
bedrijven met succes blijken te volbrengen.

1.2 Is verkoop van het faniiliebedrijf een verstandige beslissing voor het
bedrijf en, in breder verband, voor de werknemers?

Zoals eerder geschreven blijkt bij het merendeel van de overgenomen bedrijven
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het directe economische resultaat, in termen van winstontwikkeling, gelijk gebleven
of toegenomen. Op het moment van het onderzoek kende de economische con-
junctuur hoge groeicijfers. Dit effect is niet meegewogen bij de beoordeling van de
resultaten uít het onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat het welbevinden van de werknemers verslech-
terd na de verkoop. Het vrijwillige vertrek van werknemers stijgt en dit effect wordt
groter naarmate de integratie met het kopende bedrijf toeneemt. Ook was er een
significant verband tussen absenteïsme en integratie. Hoe groter de integratie hoe
groter het absenteïsme. Werkdruk en formele structuur nemen meer toe dan af na
de overname. En werksfeer, betrokkenheid, tevredenheid en loyaliteit nemen meer
af dan toe. Kortom in de beleving van de werknemers is er meer sprake van achter-
uitgang dan van verbetering na de overname.

1.3 Is koop van een fatniliebedrijf een verstandige beslissing voor de koper?

Het antwoord op deze vraag wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
voordelen die de koper verwacht in combinatie met de prijs die hij daarvoor moet
betalen. Heeft een strategische koper een hoge prijs voor het bedrijf betaald omdat
hij aanzienlijke kostenbesparingen of een hogere omzet en winst verwacht, dan
moet het overgenomen bedrijf deze extra winst ook realiseren om de betaalde prijs
terug te verdienen. Er moet een relatie zijn tussen de betaalde overnameprijs en de
verwachte kasstroom uit die overname. De relatie tussen deze twee grootheden
moet de koper bepalen.

Het onderzoek toont aan dat de spreiding van economische resultaten sterk fluc-
tueert. Op basis van dit onderzoek kan de toekomstige koper statistisch zijn kansen
en risico berekenen wanneer hij van plan is een familiebedrijf over te nemen. De
belangrijkste les uit dit onderzoek is dat het succes voor een belangrijk deel afhangt
van de manier waarop de koper omgaat met de organisatie en de mensen van het
overgenomen bedrijf. Gebleken is dat het grote aantal veranderingen een negatief
effect heeft op de organisatie en daarmee de werknemers. En wanneer mensen de
veranderingen niet begrijpen of de noodzaak ervan niet inzien, wordt het moeilijk
om daar steun voor te vinden. Het gevolg is een machtsstrijd die uitmondt in verlies
voor beide partijen: werknemers vertrekken of verzetten zich tegen de veranderin-
gen. Het gevolg is teruggang in de resultaten wat weer verlies oplevert voor de
koper.

1.4 Hoe verloopt het proces van de verkoop vanafde besluitvorrning tot en
met de integratiefase?

Deze vraag is behandeld in hoofdstukken 8, 9 10, 11, 12 en 1 3.

2.0 Aanbevelingen voor de verkoper van een farniliebedrijf

In Hoofdstuk 1 Inleiding is de vraag geformuleerd 'welke aanbevelingen kunnen
aan verkoper en koper gedaan worden bij de verkoop respectievelijk koop van het
bedrijf'.
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Tijdens de interviews is deze vraag voorgelegd aan de verkopers met als uit-
gangspunt de eigen ervaringen. Er is een veelvoud van adviezen gekomen, die vaak
overeenkomsten met elkaar vertonen. Deze adviezen, gecombineerd met de eigen
bevindingen vanuit het onderzoek, worden essentieel geacht voor het welslagen
van de koop of verkoop.

A. Aanbevelingen die te maken hebben met het voorbereidingsproces

2. 1 Maak motieven bewust en bespreekbaar
Meestal is er niet één motief om het bedrijf te verkopen maar zijn er meerdere.

ledere directeur-eigenaar heeft zijn pakket van motieven. Motieven kunnen bewust
zijn of onbewust. Ze kunnen realiteitswaarde hebben of een denkbeeld zijn met
onvoldoende bodem.

Belangrijkste reden om over motieven te praten is om duidelijkheid te krijgen in
de keuze van de opvolging: overdracht aan een van de kinderen of andere familie-
leden of verkoop aan derden.

Een manier is door er met collega's over te praten. Collega's die ervaring hebben

met de verkoop van hun bedrijf. Of inet iemand waarmee een goede band bestaat

en die een vertrouwenspersoon is. Of zoek de hulp van een adviseur die ervaring

heeft met de verkoop van een bedrijf. Die in staat is achtergronden of motieven voor

de verkoop bewust en helder te maken. Die misschien heel andere, onbewuste,

motieven boven water kan krijgen. lemand die kan assisteren bij het verkoopproces,

van de beslissingsfase tot en met de integratiefase na de overname. Een adviseur

die tijdens het gehele proces een klankbordfunctie kan vervullen.

2.2 Zorg voor voldoende ernotionele afstand rnet het bedrijf
In hoofdstuk 4 is geschreven over psychologisch eigenaarschap en de mate

waarin de psychologische eigenaar verbonden kan zijn met het bedrijf. Te veel ver-

bondenheid betekent in de praktijk dat het bedrijf niet losgelaten kan worden en
dat de ondernemer er te sterk emotioneel mee bezig is. Het is als je kind dat je op

een gegeven moment los moet laten maar wilt blijven beschermen. De directeur-

eigenaar moet er rijp voor zijn om zijn bedrijf te verkopen. Er is tijd voor nodig om

emotioneel los te komen van het bedrijf. Dat betekent ook loskomen van de zaken

waar hij dagelijks mee bezig is. Het is afkicken van het bedrijf, van de dagelijkse
spanning en van de routinematige dingen. Het is afstand nemen van de sociale
contacten met werknemers, met klanten of inet leveranciers. Het betekent mis-
schien afscheid nemen van maatschappelijke functies.

Een manier om emotioneel afstand te nemen van het bedrijf is door tijdens de
voorbereidingstijd voldoende rust en ruimte te geven aan alle onderdelen van het
proces. Hoe langer en zorgvuldiger die voorbereiding hoe beter de afstand. Het is
emotioneel naar de verkoop toegroeien.
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2.3 Bepaal wie geïnforineerd rnoet worden over de verkoop en op welk
rnoment

Er zijn drie groepen personen die in aanmerking komen om op een gegeven
moment geïnformeerd te worden over de verkoop: de eigen familie, het manage-
ment en het overige personeel. Het is aannemelijk dat de directeur-eigenaar de
plannen voor verkoop met zijn partner bespreekt.

Zijn er kinderen in het bedrijf werkzaam dan ligt het voor de hand de opvolging
met hen te bespreken. Door de dienstbetrekking worden immers impliciet verwach-
tingen gewekt dat ze hun vader ooit zullen opvolgen. Hoewel het geen vanzelfspre-
kendheid is, is het goed deze verwachtingen regelmatig te controleren. Tijdens een
periodiek gesprek kan, naast de evaluatie over de opvolging, ook het functioneren,
de ambities en leerplannen van de kinderen besproken worden. Blijken de kinderen
echter geen ambities te hebben om het bedrijf over te nemen dan ligt het voor de
hand dat de consequenties van een verkoop aan derden met hen besproken wor-
den. De kans dat een dienstverband van hen in het bedrijf gevaar loopt na de over-
name is zeker niet denkbeeldig.

Ook kinderen die niet in het bedrijf werkzaam zijn hebben recht op informatie
over de voorgenomen verkoopplannen. Hun instemming is essentieel voor een
goede verstandhouding. Zijn er andere familieleden in het bedrijf werkzaam dan
moeten ook zij tijdig géinformeerd worden over de plannen, tenzij er andere, geldige
redenen zijn om dit niet te doen.

Ook is het aan te bevelen het managementteam vooraf te informeren en wel om
drie redenen. Een aanstaande koper zal géinteresseerd zijn in de kwaliteit van de
managers die rechtstreeks aan de directeur rapporteren. Daarmee kan hij hun capa-
citeiten beoordelen en inschatten of er bij het team managers een mogelijke opvol-
gingskandidaat aanwezig is. Verder kan een mogelijke koper door de gesprekken
met deze managers vertrouwen en ondersteuning creëren voor een toekomstige
visie en strategie. Een andere reden voor de tijdige informatie van verkoopplannen
is dat leden van het managementteam behulpzaam kunnen zijn bij het verstrekken
van informatie die de koper wil hebben.

Het informeren van de overige leden van het personeel is afhankelijk van de
grootte van het bedrijf en van de persoonlijke band die de directeur-eigenaar heeft
met hen. Is het een groot bedrijf waar de band met de directeur-eigenaar minder
sterk is, dan ligt het meer voor de hand om de informatie pas te geven wanneer
het contract getekend is. Sommige directeuren zijn erg terughoudend in het ver-
strekken van informatie over hun verkoopplannen. Daarmee komt de melding van
de verkoop vervolgens als een volslagen verrassing en kan een negatieve uitwerking
hebben op de relatie met de directeur. Werknemers zouden zich verraden kunnen
voelen, omdat ze invloed noch kennis hebben gehad van de plannen.

Een reden voor de terughoudendheid is vaak dat de directeur-eigenaar niet
zeker is of de verkoop ook doorgaat. Het zoeken naar mogelijke kopers kan een
langdurig proces zijn waarmee soms enkele jaren gemoeid zijn. Daardoor neemt de
onzekerheid of onrust in de organisatie toe. Een te lange onzekerheid kan oorzaak
zijn van een toegenomen rivaliteit binnen het management over de opvolging.
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Informatie aan het management en overig personeel wordt bepaald door de groot-
te van het bedrijf en de band tussen de DGA en de werknemers. Mijn aanbeveling
is om in ieder geval de leden van het managementteam vroegtijdig bij de plannen
te betrekken. Het is nu eenmaal makkelijker om bij de bespreking van de toekomsti-
ge strategie van de onderneming met hen ook de bespreking van het opvolgings-
proces mee te nemen.

Het bekendmaken aan de buitenwereld van de verkoop moet pas gebeuren
wanneer de definitieve handtekeningen gezet zijn en de koopsom is betaald. Enkele
kopers hebben problemen gekend door de verkoop wereldkundig te maken terwijl
het contract nog niet was getekend. De koper maakt dankbaar gebruik van deze
positie om nog met aanvullende eisen te komen. Dit soort ervaringen doet een
zwaar beroep op iemands incasseringsvermogen en vereist veel improvisatie om als-
nog het verkoopproces goed af te ronden.

2.4 Maak een juiste selectie van adviseurs

Er zijn twee criteria bij de selectie van adviseurs. De eerste is de chemie en het
tweede criterium is kwaliteit. Met chemie wordt bedoeld de mate waarin adviseur en
verkoper dezelfde taal spreken. De adviseur hoeft niet persé over dezelfde karakte-
reigenschappen te beschikken als de verkoper, maar de verkoper moet het gevoel
krijgen dat de adviseur hem begrijpt. Deze laatste moet over voldoende inlevings-
vermogen beschikken om er achter te komen wat de achtergronden van de verko-
per zijn en wat bij hem leeft. Het betekent dat hij goed moet kunnen luisteren en
de juiste vragen moet stellen of doorvragen wanneer zaken niet helemaal duidelijk
voor hem zijn. Hij moet in staat zijn signalen op te vangen, die misschien irrelevant
lijken, maar die betekenis kunnen hebben en daardoor waardevoller kunnen zijn
dan gedacht. Hij moet emotioneel contact kunnen leggen, dat wil zeggen dat hij
niet vanuit zijn eigen wereld denkt, maar vanuit de wereld van de verkoper.

Naast de chemie is kwaliteit een vereiste om de materie van de verkoop te kun-
nen hanteren. De fiscalist moet kennis hebben van de fiscale aspecten om de klant
te kunnen adviseren bij de keuze van de juiste fiscale structuur bij de verkoop. De
accountant moet de kennis hebben om de verschillende administratieve en boek-
houdkundige zaken die met de balans te maken hebben te kunnen ontleden en
daarin adviezen te geven. De waarderingsdeskundige moet kennis hebben van de
verschillende methoden om een waardebepaling van het bedrijf te maken. De juri-
dische adviseur moet gespecialiseerd zijn in het opstellen of beoordelen van overna-
mecontracten.

En last but not least, de keuze van de fusie- en overnamebemiddelaar. Zoals al in
Hoofdstuk 9 is gesteld zijn verkopers wisselend tevreden met hun keuze van fusie-
en overnamebemiddelaar. Sommigen waren tevreden met hun bijdrage en anderen
waren ronduit zeer ontevreden. Verkopers laten zich bij hun keuze vaak leiden door
de naam van de fusie- en overnamebemiddelaar. Men heeft de neiging om voor
'het beste' te gaan en daarin speelt de naam en imago van het bureau een belang-
rijke rol. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat wat het beste lijkt niet altijd
het beste is. Verkopers gaan voorbij aan het eerste criterium van de keuze: de che-
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mie. De algemene klacht is dat sommige adviseurs niet dezelfde taal spreken als de
verkoper, wat tijdens de onderhandelingen vaak een lastige situatie creëerde.
Kortom de verkoper moet zich bij het maken van een keuze voor een adviseur laten
leiden door zijn intuïtie bij het criterium chemie en door zijn ratio bij het criterium
kwaliteit.

2.5 Keuze van een persoonlijke coach

Een andere aanbeveling is de keuze van een persoonlijke coach. Uit het onder-
zoek is gebleken dat verkopers zeer tevreden waren bij de keuze van een manage-
ment consultant die fungeerde als vertrouwensman. lemand die het gehele ver-
koopproces van begin tot eind kan begeleiden. Niet alleen het traject voorafgaand
aan de beslissing voor verkoop aan de familie of aan derden, maar ook nadat de
handtekening is gezet en het bedrijf aan de koper wordt overgedragen. lemand die
kan zorgen dat afspraken die met de koper zijn gemaakt worden nagekomen. Deze
persoon kan een uitstekende klankbordfunctie vervullen voor de verkoper, zodat
beslissingen beter genomen kunnen worden. Hij spreekt de taal van de verkoper en
is bekend met de emotionele processen en in staat daar mee om te gaan. Heeft hij
ervaring met fusies en overnames dan is dat een voordeel. Het kan iemand zijn die
een goede relatie is van de verkoper en door zijn capaciteiten en eigenschappen
het vertrouwen geniet. Het moet in ieder geval de persoon zijn die de regie van
het gehele proces in handen houdt en de voortgang bewaakt. Kortom iemand die,
naast alle andere capaciteiten, in ieder geval over voldoende inlevingsvermogen
beschikt.

Met de regie en bewaking van het hele proces wordt bedoeld de fase waarin
de ondernemer een besluit moet nemen voor het opvolgingsproces tot en met de
integratiefase, waarbij hij de organisatie kan begeleiden en voor opvang kan zorgen
wanneer werknemers in nood komen of behoefte hebben aan mentale ondersteu-
ning.

2.6 Maak Iret bedrijf verkoopklaar
Veel géinterviewden kwamen met de aanbeveling om meer tijd te besteden aan

het voorbereidingsproces. Zelf hebben zij ervaren te snel met de verkoop te zijn
gestart en te weinig aandacht besteedt aan het verkoopklaar maken van het bedrijf.
De verkoop van een bedrijf is geen proces dat begint met het bellen van een fusie-
en overnamebemiddelaar, die vervolgens op zoek gaat naar een koper. De verkoop
van een bedrijf begint bij de zorgvuldige overwegingen over de motieven voor de
verkoop, over de (emotionele) waarde van het bedrijf en hoe de verkoper zijn eigen
positie ziet na de overname. Het begint met het maken van strategische keuzes
naar aanleiding van marktkennis of analyses van eigen sterkten en zwakten en die
daarmee de match bepalen met een toekomstige koper.

Het verkoopklaar maken betekent ook dat alle administratieve zaken van econo-
mische, fiscale of juridische aard op orde moeten zijn. Kopers hebben een hekel aan
verrassingen. Het leidt tot conflicten en verstoren het vertrouwen. In Hoofdstuk 8
en 9 zijn deze processen besproken en ze vormen tesamen de ingrediënten voor



een gedegen voorbereidingsproces. Zijn deze processen op orde dan is verkoper in
staat zijn eigen positie te versterken en zelf het initiatief te houden.
B. Aanbevelingen die te tnaken hebben rnet het verkoopproces

2. 7 Stel eigen voorwaardert

Maak expliciet onder welke voorwaarden het bedrijf verkocht kan worden. Veel
eigenaren willen niet dat hun werknemers de dupe worden van de verkoop. Voor
hen is behoud van werkgelegenheid een belangrijke voorwaarde.

Een andere voorwaarde kan zijn dat het bedrijf financieel niet uitgehold wordt.
Wanneer het bedrijf beschikt over voldoende liquiditeiten, waarbij de financiering
geheel met eigen middelen gedaan wordt, is het bedrijf voor de koper een interes-
sante bruid. Vaak kan zo een gedeelte van de overnamesom, door terugbrengen
van het balanstotaal, terugverdiend worden. Dit vindt plaats door uitkering van de
liquiditeiten en door aangaan van leasecontracten van de activa die op de balans
staan. Het gevolg is een bedrijf dat financieel is uitgekleed, waardoor financiële
slagkracht en flexibiliteit verdwenen is. Over zaken als het instandhouden van de
balans, of te voeren dividendpolitiek zijn met de koper afspraken te maken. Maak
een lijst met allerlei voorwaarden of wensen die essentieel zijn bij het opstellen van
een verkoopovereenkomst.

Z.8 Verzatnel zo veel mogelijk informatie over het kopende bedrijf
Wanneer de toekomstige verkoper zich goed heeft voorbereid op de aanstaande

verkoop van zijn bedrijf zal hij a) voldoende kennis hebben van de eigen motieven
en verwachtingen, b) inzicht hebben in de sterke en zwakke kanten van zijn bedrijf
en c) weten welke type koper het beste bij zijn bedrijf past. Uitgaande van deze
gegevens moet bij een eerste contact met een potentiële koper voldoende informa-
tie verzameld worden zodat een oordeel kan worden gevormd of het eigen bedrijf
past bij de achtergronden van de koper. De eerste gegevens zijn te vinden in het
jaarrapport, dat inzage biedt over de financiële situatie van het bedrijf maar ook
over de structuur of de activiteiten van de onderneming. Daarnaast is documenta-
tiemateriaal van het bedrijf zoals brochures enz. een uitstekende bron om meer
over het bedrijf te leren. Behalve deze schriftelijke informatie is het raadzaam om
meer te weten te komen over de achtergronden van de koper, zoals de motieven
voor de koop en de doelstellingen van de koper. Is er een strategisch plan voor de
toekomst en in hoeverre past de overname in dat plan? Hoe ziet de koper de toe-
komstige ontwikkelingen van de markt en hoe passen deze binnen de aankoop?
Welke veranderingen wil de koper doorvoeren wanneer de aankoop is afgerond en
in hoeverre wordt het bedrijf gèintegreerd met het kopende bedrijf? Moeten er
werknemers worden ontslagen en is er een sociaal plan voorzien wanneer dit het
geval is? Hoe wil de koper dat er na de aankoop gerapporteerd wordt en hoeveel
tijd zal met deze rapportage gemoeid zijn? Indien het bedrijf zelfstandig blijft voort-
bestaan, blijft dan de vestigingsplaats en de naam behouden? De verkoper moet
zich realiseren dat de koper misschien niet alle plannen of ideeën wil delen omdat
hij daarmee zijn onderhandelingspositie onderuit haalt. Het kan immers de doelstel-
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ling zijn het bedrijf voor een zo laag mogelijke prijs te kopen. Het is aan de betrok-
kenen tijdens de eerste contacten alert te zijn op dubbele agenda's. Dat kan door
zoveel mogelijk vragen te stellen en zoveel mogelijk aan de weet te komen over de
motieven en plannen die de koper heeft. Praat ook met andere mensen uit de orga-
nisatie. Zij kunnen vaak een ander licht doen schijnen op de strategie van het
bedrijf. Of praat met collega's die hun bedrijf in het verleden aan dezelfde koper
hebben verkocht. Hun ervaringen kunnen doorslaggevend zijn bij de beeldvorming.

2. 9 Bepaa! tevorerl wie de leiding heeft tijdens de onderhandelingen
Geef adviseurs duidelijke rollen en een taakverdeling. Houd zelf de regie in han-

den tijdens de onderhandelingen. De meest intensieve onderhandelingen hebben
betrekking op het due dilligence rapport en over de juridische aspecten, waaronder
de garanties. Sommige verkopers gaven de voorkeur zelf niet de onderhandelingen
te willen voeren door hun emotionele betrokkenheid en de zware belasting die
onderhandelingssessies vaak hebben. Anderen stellen zich op het standpunt dat zij
van de hoed en de rand willen weten en zien zichzelf het beste in staat het eigen
bedrijf te verkopen. Is de verkoper mentaal in staat is de intensieve onderhandelingen
te doorstaan, dan verdient dit de voorkeur. Overigens zijn emoties tijdens de onder-
handelingen niet altijd verkeerd, soms kan het doorslaggevend werken om in woede
uitspraken te doen en grenzen aan te geven. Onderhandelingen zijn nu eenmaal
geen klinische processen, maar kenmerken zich door het aftasten en opzoeken van
de grenzen van de tegenpartij en daar zijn emoties een onderdeel van. Ze kunnen
een uitdrukking zijn van de waarden en normen waar partijen voor staan. Over-
treding van die norm betekent het overtreden van de grens, van datgene wat voor
de ander als ontoelaatbaar wordt gezien en dit roept per saldo altijd emoties op.

Heeft de verkoper echter het gevoel dat zijn emoties te hoog oplopen en versto-
rend werken op het proces, dan kan hij beter wegblijven en de onderhandelingen
overlaten aan een vertrouwenspersoon. lemand die zijn taal spreekt en geacht mag
worden voor zijn belangen op te komen.

2.10 Reken de verkoopprijs direct af geen betalingen achteraf
Maak afspraken dat de verkoopprijs direct bij de ondertekening van de overeen-

komst ontvangen wordt. Geen achteraf betalingen op basis van toekomstige winsten
of kasstromen. Eis boter bij de vis. Overeenkomsten om een gedeelte van de ver-
koopprijs op termijn te ontvangen, de zogenaamde 'earn out' constructies, blijken
niet te werken. Het eigen onderzoek heeft aangetoond dat er veel veranderingen
na een overname plaatsvinden. Veranderingen die een negatieve invloed kunnen
hebben op de winstontwikkeling van het bedrijf en die buiten de invloedsfeer van
de verkoper liggen maar wel invloed hebben op een eventuele nabetaling op basis
van de winst. Achteraf is het voor een verkoper zeer wrang te moeten ervaren dat
een redelijke verkoopprijs niet ontvangen wordt door toedoen van een ander.

Vanzelfsprekend zal de koper wijzen op het feit dat de verkoopprijs bepaald
wordt door toekomstige projecties van winst of kasstroom. Dus verkoper, loop niet
in de valkuil van de eigen verkoopargumenten. Wanneer de waardebepaling van
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het bedrijf uitgevoerd is op basis van gebruikelijke normen is er geen reden om
daarvoor garanties af te geven en betaling te laten plaatsvinden op termijn. Verkoop
onder het motto 'opbrengsten uit het verleden bieden geen garantie voor de toe-
komst'. Het is vervolgens aan de koper om de betaalde prijs na de overname terug
te verdienen. Indien hij maatregelen neemt na de overname die een negatieve
invloed hebben op de winst, dan is het zijn verantwoordelijkheid en risico. De ver-
koper heeft in het verleden de basis gelegd voor een succesvol bedrijf. Alle ontwik-
kelingen die na de overname plaatsvinden zijn het gevolg van de verandering van
het eigendom. Een reden om af te wijken van directe betalingen bij de verkoop is
bij een MBO of MBI wanneer financiering van de koopprijs door de aanstaande
eigenaar niet mogelijk is. Meestal zijn banken wel bereid om een gedeelte van de
koopprijs te financieren maar niet totaal. In dat geval zou de verkoper moeten
bepalen of hij bereid is een aanvullende financiering te verstrekken. Het zal van zijn
geloof in het toekomstige management afhangen of daar risico's aan vast kleven.
Een earn out constructie op basis van winsten in de komende jaren moet in ieder
geval vermeden worden.

C. Aanbevelingen die te maken hebben rnet de fase na de overna~ne

2.11 Een dienstverband na de verkoop
Het onderzoek heeft laten zien dat de meeste verkopers nog in dienst willen blij-

ven na de verkoop. Ook het merendeel van de kopers wil nog dat de directeur-
eigenaar bij het bedrijf blijft na de overname. Maar het onderzoek laat ook zien dat
betrokkenheid en tevredenheid bij veel voormalige eigenaren afneemt doordat ze
het niet eens zijn met het nieuwe beleid. Soms mondt dit uit in confrontaties
gevolgd door een conflict. Irritaties, frustraties of een conflict krijgen hiermee de
functie van een rouwverwerkingsproces. Het vergroot de emotionele afstand met het
bedrijf en is vervolgens voor de voormalige eigenaar een legitimatie om afscheid te
nemen van zijn oude bedrijf. Maar honderd procent zal hij nooit loskomen van het
bedrijf, een mate van psychologisch eigenaarschap blijft altijd bestaan. Zeker wan-
neer het bedrijf door de vestiging en de naam nog herkenbaar is in de omgeving.

Zoals het onderzoek heeft laten zien, verandert bij de verkoop veel in het bedrijf.
De verkoper die nog in dienst wil blijven bij het bedrijf moet zich dit realiseren en
afvragen of hij in staat is om te gaan met deze veranderingen. Zeker wanneer het
nut van de veranderingen niet altijd wordt ingezien. Onderzoek heeft aangetoond
dat veranderingen die worden opgelegd en niet zelf geïnitieerd, weerstand oproe-
pen en stress veroorzaken (Dirks et al., 1996). De voormalige eigenaar kan het ge-
voel krijgen dat hij het in het verleden niet goed gehandeld heeft en verzet zich er
tegen. Het werken voor een baas, na jarenlang zelf aan de touwtjes te hebben
getrokken, is voor de meeste ondernemers moeilijk. De verkoop heeft hem een flinke
zak met geld opgeleverd, waardoor zijn positie nog onafhankelijker is geworden dan
deze al was. Het zal van de houding van de nieuwe eigenaar afhangen of hij geac-
cepteerd wordt of niet. De chemie tussen de karakters van koper en de verkoper
bepaalt of de voormalige eigenaar een dienstverband met het bedrijf moet aangaan.
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En dat het op personen aankomt, bleek uit enkele interviews; de verandering van
baas betekende voor de voormalige eigenaar tevens zijn afscheid van het bedrijf.

Aanbeveling voor de verkoper is om niet langer als directeur aan te blijven dan
voor een goede overdracht van alle zaken noodzakelijk is. Een dienstverband als
commissaris of adviseur kan voor beide partijen nuttig zijn. Het creëert voor de ver-
koper nog een vorm van betrokkenheid wat voor de afbouw van de emotionele
band met het bedrijf belangrijk kan zijn. En de koper kan er profijt van hebben door
beroep te kunnen doen van zijn kennis en contacten maar weet wel dat daarmee
invloed beperkt is hetgeen ook frustraties kan oproepen.

2.12 Kom !os van het ritme en de spanningert

Verandering van levensstijl was een belangrijk motief om het bedrijf te verkopen.
310~o Van de verkopers had dit motief als argument. Daarnaast heeft 320~o van de
verkopers ervaren dat het bedrijf een zware last werd. Deze motieven bepalen de
invulling van de vrije tijd na de verkoop. Wil de voormalige eigenaar nog een
dienstverband met het bedrijf of heeft hij andere hobby's of ambities om zijn leven
verder in te vullen? Is hij in staat te leven zonder het bedrijf. Een ding is tijdens de
interviews duidelijk geworden: de kans dat de voormalige eigenaar in een gat valt is
klein. De meeste voormalige eigenaren zijn vrij snel weer verwikkeld in allerlei acti-
viteiten. Het advies is om het in het begin wat rustiger aan te doen.

Onbewust is er bij veel verkopers de neiging om actief bezig te zijn, alsof inen
juist bang is om in een gat te vallen. Er ontstaat een soort schuldgevoel wanneer
men een keer niets doet. Van dit gevoel moet de voormalige eigenaar afkomen en
dat kan door inlassing van een rustperiode. Om af te kicken van de dagelijkse span-
ning en onrust die het werkzame leven zo gekenmerkt heeft. Er moet een ander
ritme komen en die omschakeling heeft tijd nodig. Een gevaar, dat verbonden is
met de onrust na de verkoop, is de neiging het ontvangen geld meteen te investeren
in nieuwe avonturen. Daarmee wordt weer dezelfde stress gecreëerd als voorheen
en blijft het oude levenspatroon in stand. Was het nooit de bedoeling om de
levensstijl te veranderen, dan is dat een bewuste keus die iedere verkoper voor
zichzelf moet maken.

2.13 Kies voor de koper, niet voor het geld

"Geld is niet het belangrijkste bij de verkoop maar de keuze van de koper" is een uit-
spraak van een aantal verkopers tijdens de interviews. De zorg voor het bedrijf, de
zorg voor de werknemers en de zekerheid dat werkgelegenheid gegarandeerd
wordt is een belangrijk onderdeel geweest bij de verkoop, zo bleek uit eigen onder-
zoek. Om dit te realiseren gaat het niet om schriftelijke garanties van die werkgele-
genheid, maar is de keuze van de koper essentiëler. Het gaat om de continuïteit van
het bedrijf en de inschatting welke koper deze continuïteit het best kan garanderen.
Niet in termen van papieren overeenkomsten maar in termen van waardetoevoe-
ging. Papier is nutteloos wanneer het bedrijf door foutief management teloor gaat.
De sterke werknemers, die kansen op de arbeidsmarkt hebben, vertrekken vrijwillig,
zoals is gebleken en de zwakkeren blijven verbitterd achter.
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"Niets is meer confronterend dan op een zaterdagmiddag één van de 'slachtoffers'
van de verkoop in een drukke winkelstraat tegen te komen, terwijl jij volop je zakken
hebt gevuld", zoals een verkoper het opmerkte. Voel je als verkoper de zorg voor je
personeel, handel daar dan ook naar. Kies voor een koper die past bij het bedrijf.
Die toegevoegde waarde kan brengen en daarmee continuïteit in het bedrijf.

2.14 Zorg tijdig voor een goede opvolger
Begin tijdens de voorbereiding op het verkoopproces al na te denken hoe de op-

volging moet geschieden. Veel overnames mislukken doordat de opvolger niet in
staat is grip te krijgen op het bedrijf en er een nieuwe wending aan te geven. In
hoofdstuk 13 is hierover geschreven. Uiteraard is het aan de koper om te beslissen
wie de voormalige eigenaar op termijn gaat opvolgen. Wordt het bedrijf na de
overname een filiaal van het kopende bedrijf waar geen directie meer gewenst is,
of blijft het bedrijf zelfstandig doorgaan, geleid door een opvolger als directeur?

Wanneer het bedrijf zelfstandig blijft doorgaan mag verwacht worden dat de
opvolger van een directeur-eigenaar een moeilijke tijd tegemoet gaat. De vaak
persoonsgebonden relatie die de voormalige eigenaar met zijn werknemers had is
door een opvolger niet te evenaren. Hij zal een psychische drempel moeten nemen
waarbij ieder negatief voorval wordt uitgelegd als een bevestiging van zijn negatie-
ve instelling (attributie theorie!). Opvolging in een familiebedrijf is een lastig proces
aangezien de voormalige eigenaar nog steeds gezien wordt als de (psychologisch)
eigenaar. Deze volgt langs de zijlijn de verrichtingen van zijn opvolger met argus-
ogen.

Het verwerven van psychologisch eigenaarschap betekent respect krijgen van
het personeel, door het creëren van een nieuw elan aan het bedrijf. Door de pro-
cessen op te sporen die voor verbetering vatbaar zijn. Door de negatieve aspecten,
die iedere organisatie kent, te veranderen in positieve. De zwakke kanten te leren
kennen lukt alleen maar door medewerking van het bestaande management.
Daarmee kan de opvolger krediet krijgen en punten scoren. Want scoren in de
beginfase is essentieel bij opvolging. Zo is wel eens gesteld dat de eerste honderd
dagen voor een nieuwe manager essentieel zijn voor de acceptatie binnen en bui-
ten de onderneming. Binnen die honderd dagen moet een manager zich bewijzen.
Dat kan alleen door het bestaande management serieus te nemen en te betrekken
bij de ontwikkeling van een nieuwe visie en plannen. Niet zijn plannen, maar de
plannen van het bedrijf.

De verkoper moet tijdens het contact met de potentiële koper duidelijkheid
vragen over de opvolging. Welke ideeën of plannen heeft de koper hierover. Deze
vraag staat los van de vraag of de verkoper na de overname nog in dienst wil blij-
ven. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit dienstverband meestal vroegtijdig
beëindigd wordt, waardoor leemte kan ontstaan in de opvolging.

3.0 Aanbevelingen voor de koper van een fainiliebedrijf

In de literatuur is voldoende informatie aanwezig om de toekomstige koper te
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helpen bij de realisatie van een overname. Vrijwel alle informatie is gebaseerd op
bedrijfskundige, financiële en juridische aspecten van de overname. Bij de aanbeve-
lingen, die hieronder gedaan worden, ligt het accent meer de psychologische en
menselijke aspecten bij een overname, die tot op heden onderbelicht zijn gebleken.

A. AarTbevelingen die te maken hebben rnet de besluitvorrning

3.1 Maak een strategisch plan voor het eigen bedrijf waaruit de groei door
overnarne van een familiebedrij f duidelijk blijkt

Overnemen is geen modeverschijnsel, waaraan je moet meedoen om in onder-
nemerskringen serieus te worden genomen. De overname van een (familiebedrijf)
moet passen in het eigen strategische groeiplan van de onderneming. Zoals hier-
boven geschreven biedt de literatuur voldoende informatie bij de opzet van een
dergelijk plan.

3.2. Zorg voor rnanagementkwaliteiten bij een overname
De overname van een bedrijf legt een groot beslag op de tijd van veel mana-

gers. Daarnaast dienen de managers die hiervoor worden vrijgemaakt te beschikken
over de nodige kwaliteit om niet alleen de onderhandelingen tot een goed einde te
brengen maar ook de nieuwe organisatie op een juiste manier te integreren in de
eigen organisatie. Indien het bedrijf niet over de juiste managers beschikt om de
overname te realiseren of er is geen tijd beschikbaar dan heeft een overname alles
in zich om te mislukken. Zoals in hoofdstuk 10 geschreven moet het eigen bedrijf
zelf gezond zijn en vrij zijn van problemen. De ervaring is dat management zich
vaak meer richt op het afronden van een deal en dat de integratiefase, waar de uit-
eindelijke doelstellingen gerealiseerd moeten worden, onvoldoende aandacht krijgt.

B. Aanbevelingen die te rnaken hebben met het koopproces

3.3 Inforrnatie over het te kopen bedrijf
Uiteraard is informatie over de markt, het product en de economie van het bedrijf

essentieel bij de beoordeling. Daarnaast zijn twee aspecten essentieel bij de beoor-
deling:
a. de werknemers
b. de cultuur van de organisatie

Leer door gesprekken met het management en met sleutelfiguren in de organi-
satie de zwakke en de sterke punten van het bedrijf kennen. Beoordeel of deze per-
sonen bij het bedrijf blijven na de overname en wissel denkbeelden uit over het toe-
komstig strategisch beleid van de onderneming. Daarmee worden verrassingen
nadien voorkomen. Maak een analyse van de cultuur van de organisatie en vergelijk
deze cultuur met het eigen bedrijf. Zijn de verschillen te groot dan mag verwacht
worden dat dit aanleiding kan worden voor toekomstige conflicten.
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3.4 Maak een tijdelijk dienstverband met de verkoper
De meeste teleurstellingen ontstaan doordat de voormalige verkoper te lang bij

het bedrijf is gebleven na de overname. Indien de koper het idee heeft dat de conti-
nuïteit gegarandeerd is wanneer de voormalige eigenaar nog een dienstverband als
directeur heeft komt men bedrogen uit. Het doorgaan van de voormalige eigenaar
eindigt vaak in een conflict en vroegtijdig vertrek. Met als gevolg een enorme teleur-
stelling en frustraties voor beide partijen. Beter is een snelle overgang van de leiding
aan een opvolger waarbij de voormalige eigenaar een aantal maanden in een functie
naast de opvolger komt te staan. Na die tijd kan met de voormalige eigenaar een
dienstverband als adviseur besproken worden wanneer dit het bedrijf ten goede komt.

3.5 Zorg voor een opvolger
Een groot aantal mislukkingen is te wijten doordat het bedrijf geen juiste opvol-

ger voor de voormalige directeur had. Een koper, die een bedrijf wil overnemen,
moet zich tevoren realiseren welke persoon hij capabel acht om de plaats van de
vertrekkende voormalige eigenaar in te vullen. Het moet een manager zijn die in
staat is het veranderingsproces te begeleiden en gestalte te geven. lemand met vol-
doende capaciteit om het psychologisch eigenaarschap van de voormalige eigenaar
over te nemen. Dus niet iemand die vanachter zijn bureau zorgt dat bedrijfsproces-
sen vlekkeloos zullen verlopen. Maar iemand met visie, overtuigingkracht, leider-
schapskwaliteiten en iemand die dicht bij de mensen staat.

C. Aanbevelingen die te maken hebben met het integratieproces

3.6 Toon respect en waardering

De koop van een familiebedrijf zal meestal gedaan zijn omdat het bedrijf wat
betreft product en markt een interessante bruid was voor het kopende bedrijf. Het
succes van het bedrijf is echter een combinatie van veel factoren waarbij de kwa-
liteit van de organisatie sterk bepalend is. Toon respect en waardering voor de
organisatie voor haar prestaties in het verleden. Daarmee wordt het positieve zelf-
beeld van de werknemers bevestigd, wat hard nodig is door de veranderingen die
de organisatie van het overgenomen bedrijf ondergaat. Zoals eerder geschreven
heeft onzekerheid als neveneffect dat de werknemers zich terugtrekken in hun posi-
ties en meer intern gericht raken dan extern. De werknemer zal argwanend zijn ten
opzichte van de nieuwe machthebbers en de perceptie raakt verstoord. Een positief
zelfbeeld maakt dat de gerichtheid open wordt en beter toegankelijk voor verande-
ringen.

3.7 Ga op basis van gelijkwaardigheid met elkaar orn
Zoals geschreven in hoofdstuk 11 hebben de werknemers van het kopende

bedrijf de neiging een overwinnaarsyndroom te ontwikkelen. Zij vertonen daarbij
een superieur gedrag ten opzichte van de werknemers van het overgenomen
bedrijf. Immers hun administratieve systemen worden bij het overgenomen bedrijf
doorgevoerd. Dat maakt dat er geen sprake meer is van gelijkwaardigheid en de
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werknemers van het overgenomen bedrijf zich minderwaardig behandelt voelen in
de contacten met de werknemers van het kopende bedrijf. Dit gevoel is een aan-
tasting van het zelfbeeld en de reactie vindt op twee manieren plaats: a) terugtrek-
king, waaronder vrijwillig vertrek b) vechten, door middel van het blokkeren van
allerlei veranderingen of maatregelen die de koper wil doorvoeren. In die situatie
ontstaat er een 'wij' en 'zij' gevoel dat versterkt wordt en tot openlijke conflicten
kan leiden. Een koper die met een zekere arrogantie en dominantie de overgeno-
men organisatie tegemoet treedt en de werknemers tracht te onderwerpen aan zijn
wil, kan rekenen op weerstand en is zeker niet in staat zijn overnamedoelstellingen
te bereiken. Zorg als koper dat je op basis van gelijkwaardigheid met de verkoper
en het bedrijf omgaat en waak ervoor dat de eigen werknemers het 'overwinnaar-
syndroom' ontwikkelen.

3.8 Zorg dat veranderingsprocessen breed gedragen worden
Zoals geschreven kan acceptatie van veranderingen alleen gebeuren wanneer

a) de werknemer meegewerkt heeft aan de plannen voor de veranderingen en
b) wanneer de noodzaak voor veranderingen wordt ingezien. Dat betekent dat de
koper moet zorgen dat veranderingen niet opgelegd worden maar breed worden
gedragen in de organisatie. Alleen dan kunnen de veranderingen doorgang vinden.
Het betekent ook dat de koper het bedrijf niet aan haar lot moet overlaten maar
zorgen voor hulp bij het oplossen van allerlei administratieve problemen die het
gevolg zijn van de veranderingen. Zeker wanneer er sprake is van een vergaande
integratie zal de overgang voor de organisatie het grootst zijn, zo is uit het onder-
zoek gebleken.

3.9 Zet een controlesysteem op dat acceptabel is
Sommige verkopers, zeker degenen die technisch of verkoop gericht zijn, heb-

ben een broertje dood aan papieren rondslomp. De teleurstelling bij dit type ver-
kopers is groot wanneer blijkt dat het hele papierwerk eerder is toegenomen dan
afgenomen. En sommige kopers overdonderen het gekochte bedrijf inet formulie-
ren en procedures waarvan de noodzaak niet wordt ingezien. Sommige kopers heb-
ben de neiging 'controlefreaks' te worden uit angst bedonderd te worden. En
natuurlijk doen de berichten over fraude bij dochterbedrijven deze tendens geen
goed. Zoals hierboven geschreven is het van belang dat organisatie van het over-
genomen bedrijf de noodzaak van het controlesysteem begrijpen. Niet dat ze op-
gezadeld worden met allerlei formulieren die niet gebruikt worden of waarvan de
relevantie ver te zoeken is.

4.0 Epiloog en toekornstig onderzoek

In hoofdstuk 1 is het familiebedrijf geduid als een driecirkelsysteem bestaande
uit drie subsystemen: de familie, het bedrijf en het eigendom. In een systeem heeft
de verandering van een deel van het systeem invloed op de andere delen. Bij de
verkoop van een familiebedrijf is sprake van wijziging van het eigendom. Deze ver-
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andering heeft invloed op de andere delen: de familie en het bedrijf. Het onderzoek
heeft laten zien dat de relatie die de ondernemer voorheen met zijn familie had,
verandert. Veel verkopers hopen na de verkoop meer tijd met de familie door te

brengen. Als de ondernemer na de verkoop nog doorgaat als directeur ervaart hij
dat zijn invloed op het bedrijf verandert. En de meesten ervaren deze veranderin-
gen als negatief. En zien dat de veranderingen vaak negatieve consequenties heb-
ben voor het bedrijf. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de psycholo-
gische en belevingsaspecten bij de verkoop van een familiebedrijf. Het economische
deel is gebruikt als een omlijsting van het psychologische deel. Daarbij is het onder-
zoek specifiek gericht op de voormalige directeuren-eigenaren. De informatie van
kopers en werknemers is gebruikt ter ondersteuning van het onderzoek. Getracht is
een compleet beeld te creëren van de overname van een familiebedrijf door gebruik
van kwantitatief onderzoek door middel van enquêtes, en door kwalitatief onderzoek
door middel van interviews.

Het onderzoek heeft een aantal (dynamische) processen blootgelegd die zich
voordoen tijdens het verkoopproces en na de overname. Een beter inzicht in die
processen zou een completer beeld kunnen opleveren van de oorzaken waarom dat
zoveel overnames mislukken en kan bijdragen aan de adviezen voor het welslagen
van een overname. Om die reden zou het zinvol zijn om vanuit een psychologische
discipline bij een aantal bedrijven een longitudinaal onderzoek te doen van het
verkoopproces en van de integratie na de verkoop. Zowel gericht op de belevings-
aspecten van de verkoper, de koper en de organisatie ofwel de werknemers.
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B i j I a g e A

Onderzoek naar de psychologische en economische aspecten
bij verkoop van een farniliebedrijf

Vragerrlijst voor de verkoper vnn het familiebedrijf

Drs. Maarten A.J.M. van de Kirnmenade
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Inleiding

Het onderzoek naar de effecten bij verkoop van een familiebedrijf bestaat uit twee delen:
een onderzoek door middel van een schriftelijke enquëte (vragenlijsten) en een onderzoek door
middel van een persoonlijk interview.
De vragenlijsten worden naar de twee partijen gezonden die direct betrokken zijn geweest
bij de verkoop van het familiebedrijf: de verkopende en de kopende partij. Daarnaast worden
enkele personeelsleden (7) gevraagd mee te werken aan een telefonische enquête die onge-
veer 5 minuten tijd in beslag neemt.
Voor u ligt de vragenlijst voor de verkoper.

Doel van het onderzoek

De belangrijkste factoren die we willen weten zijn :
~ welk percentage van de overname van familiebedrijven is succesvol als gevolg van toene-

mende economische resultaten;
~ welke psychologische effecten spelen een rol bij de overname van een familiebedrijf;
~ welke verwachtingen hebben kopende en verkopende partijen ten aanzien van de over-

name;
~ welke motieven zijn het belangrijkst bij het besluit het familiebedrijf te verkopen.

Aanwijzingen voor het invullen van de vragenljst

~ De vragenlijst moet worden ingevuld door degene die direct betrokken is geweest bij
de onderhandelingen inzake van verkoop van het bedrijf;

~ uw anonimiteit met betrekking tot het invullen van de vragenlijst is gewaarborgd en
de ingevulde vragenlijsten zijn door niemand anders in te zien dan door mij en mijn
collega's. Alleen de uitkomsten zullen verwerkt worden tot een rapport; waaraan uw
naam of dat van uw bedrijf niet zal worden gekoppeld;

~ indien de vraag beantwoord moet worden met slechts één antwoordmogelijkheid,
dan wordt dit aangegeven door middel van een "'J";

~ indien de vraag beantwoord kan worden met meerdere antwoordmogelijkheden,
dan wordt dit aangegeven door middel van een "~~";

~ u wordt verzocht de door u gekozen categorie aan te kruisen;
~ invulling van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Naam bedrijf

Uw naam

Functie

Telefoonnummer

Heeft u vragen ten aanzien van het onderzoek dan kunt u deze stellen via het telefoon-
nummer 0032-1 4-451 21 9 (Drs. Maarten van de Kimmenade)
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A. Algernene informntie omtrent het verkochte bedrijf

1. In welke categorie bedrijfstak kunt u uw bedrijf indelen
kies de meest voor de hand liggende
O industrie O handel J informatie-communicatie technologie
O bouw J transport J andere dienstverlening

2. In welk jaar is het bedrijf opgericht
19 .................

3. Welke generatie van de familie had de leiding van het bedrijf voorafgaande
aan de verkoop
O 1 e generatie ~~ 2e generatie O 3e generatie ~~4e generatie

4. Hoeveel had het bedrijf ten tijde van de verkoop
...................werknemers (op basis van voltijds dienstverband)

5. Uit hoeveel organisatielagen bestaat het bedrijf
hiermee wordt bedoeld het aantal niveaus in de organisatie bv. een organisatie met een
directieniveau, managementniveau, niveau van chefs en niveau werkvloer, heeft 4 lagen
O 2 lagen O 3 lagen O 4 lagen O~ 4 lagen

6. Hoeveel leden van de familie waren (mede)eigenaar van het bedrijf
.....................familieleden

7. Indien meerdere familieleden eigenaar waren, wat voor relatie hebben zij
meerdere antwoorden mogelijk
0 man en vrouw 0 ouder(s) en kinderen 0 broer(s) en~of zussen
0 neven en~of nichten ~ ooms en~of tantes 0 grootouders, ouders,

kinderen

8. Hoeveel leden van de familie waren in het bedrijf werkzaam ten tijde van
de verkoop
. ....... . .. .. . .. . . .. . fam i I ieleden

9. Wat was de omzet van het bedrijf ( in miljoenen guldens) ten tijde van de
verkoop
J ~ 10 '~ 10 - 25 ~ 25 - 50 O SO - 100 ~~ 100

10. Hoeveel o~o van deze omzet werd in het eigen land gerealiseerd
.................o~o
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11. Hoe was de omzetontwikkeling gemiddeld in de drie jaren voorafgaande aan
de verkoop
J sterk gedaald (gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)
O gedaald (gemiddeld 5- 25 0~o per jaar)
O constant gebleven (gemiddeld ~ 5 0~o per jaar)
~ gestegen (gemiddeld 5- 25 0~o per jaar)
~ sterk gestegen (gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)

12. Wat was de netto winst (winst vóór vennootschapsbelasting) in o~o van de
omzet ten tijde van de verkoop van het bedrijf
O c 3 0~0 ~ 3- 5 0~o O 5- 10 0~0 ) 10 - 15 0~0 :~ ~ 15 0~0

13. Hoe was de winstontwikkeling gemiddeld in de drie jaren voorafgaande aan de
verkoop
;-~ sterk gedaald (gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)
O gedaald (gemiddeld 5- 25 0~o per jaar)
O constant gebleven (gemiddeld ~ S o~o per jaar)
O gestegen (gemiddeld S- 25 0~o per jaar)
O sterk gestegen (gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)

14. Wat was het balanstotaal in het jaar voorafgaande aan de verkoop
(in miljoenen guldens)
O ~ 10 J 10 - 25 ~ 25 - 50 J 0- 100 ~~ 100

15. Wat was het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal,
ten tijde van de verkoop
] c 200~0 ~ 20 - 40 0~0 ~ 40 - 60 0~o J 60 - 80 0~o J~ 80 0~0

16. Wat was de frequentie van de financiële rapportage (Balans, Winst en Verlies
rekening) vóór de overname
O wekelijks '~ maandelijks ~ 2-maandelijks '~ per kwartaal J per jaar

17. Wat is de hoogst voltooide opleiding van de directeur-grootaandeelhouder
O Basisondenvijs (Lagere School) ~ MBO (Middelb. Beroeps Onderwijs)
O LBO (LTS, Huishoudschool) O HBO (Hoger Beroeps Onderwijs)
O Mavo~Mulo J WO (Wetenschappelijk Onderwijs)
~ Middelbaar Onderwijs

(Havo, Atheneum,Gymnasium)

18. Wat was de leeftijd van de directeur-grootaandeelhouder(s) ten tijde van de verkoop
............................................jaar

19. In welk jaar is het bedrijf verkocht
19................
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B. Motieven voor de verkoop van het bedrijf

20. Geef de belangrijkheid van een motief voor de verkoop van het bedrijf aan
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

speelde speelde speelde speelde speelde
absoluut enigszins een een red. een belangrijke
geen rol een rol matige rol rol rol

~ geen (geschikte) opvolging binnen de familie 1 2 3 4 5
~ verandering van levensstijl: zoals ander werk 1 2 3 4 5

meer vrije tijd enz.
~ strategische keuze, (bv. zelfstandig 1 2 3 4 5

voortbestaan was niet meer mogelijk)
~ een niet te weigeren bod voor de verkoop 1 2 3 4 5

van het bedrijf
~ vergroting van het persoonlijke vermogen 1 2 3 4 5
~ risicospreiding van het vermogen

(niet alle eieren in één mandje)
~ gezondheidsproblemen of de angst daarvoor 1 2 3 4 5
~ middel om familieproblemen te beëindigen 1 2 3 4 5
~ het bedrijf werd een te zware last 1 2 3 4 5
~ het bedrijf gaf geen uitdaging meer 1 2 3 4 5

21. Indien u bij vraag 20 geantwoord heeft dat "geen (geschikte) opvolging binnen de
familie" een rol heeft gespeeld (- 3, 4 of 5) bij het motief om het familiebedrijf te
verkopen, wat was hiervoor de reden
meerdere antwoorden mogelijk
0 te jonge leeftijd van de kinderen 0 kinderen waren niet gekwalificeerd
0 geen interesse van de kinderen 0 geen kinderen
0 niet wenselijk dat kinderen bedrijf overnamen
0 niet financierbaar door de kinderen
~ anderszins ............................................................................................

22. Indien u bij vraag 20 geantwoord heeft dat "een strategische keuze bepalend was"
(- 3, 4 of 5) bij het motief om het familiebedrijf te verkopen, wat was hiervoor de
reden meerdere antwoorden mogelijk
0 te hoge ontwikkelingskosten ~ einde levenscyclus product
0 te gering marktaandeel 0 te hoge marketing kosten
0 een verzadigd marktaandeel ~~ te hoge productiekosten
0 concurrentie van grotere bedrijven

23. Was u bekend met de motieven van de kopende partij om uw bedrijf te kopen
O ja ~ gedeeltelijk ~ nee

indien u vraag 23 geantwoord heeft met "nee" ga dan door met vraag 25
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24. Welke motieven om uw bedrijf te kopen had de kopende partij volgens u

omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid
speelde speelde speelde speelde speelde

absoluut enigszins een een red. een belangrijke
geen rol een rol matige rol rol rol

~ realiseren van groei in omzet en winst 1 2 3 4 5
~ strategische redenen: vergroting marktpositie 1 2 3 4 5
~ strategische redenen: verkrijging technologie 1 2 3 4 5
~ strategische redenen: verkrijging positie in een

nieuwe markt 1 2 3 4 5
~ behalen van schaalvoordelen door het beter 1 2 3 4 5

benutten van systemen en technieken (bv inkoop)1 2 3 4 5

~ andere motieven ......................................................................................

C. Eigenaarschap en Uerwachtingen

Geef aan met welke van de navolgende uitspraken u bij de vragen 25 t~m 29 "mee eens" bent
of "mee oneens" De uitspraken hebben betrekking op het moment dat u nog directeur-grootaan-
deelhouder van het bedrijf was. Leest u de vragen tevoren eerst door voor u antwoordt.

25. "Ik voel een hoge mate van persoonlijk eigenaarschap van deze organisatie"
O mee eens

26. "Dit is mijn bedrijf"
~ mee eens

~~ mee oneens

O mee oneens
27. "Ik voel dat deze organisatie ons bedrijf is"

O mee eens
28. "Ik voel dat dit mijn bedrijf is"

~ mee eens
29. "Dit is ons bedrijf"

~ mee eens

J mee oneens

~ mee oneens

mee oneens

30. Welke emotionele waarde had het bedrijf voor u
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

geen weinig enige redelijke gro[e
waarde waarde waarde waarde waarde

~ het bedrijf was de belangrijkste 1 2 3 4 5
invulling in mijn leven

~ het bedrijf bepaalde voor een belangrijk deel 1 2 3 4 5
mijn positie in de gemeenschap

~ het bedrijf was een verlengstuk van mijzelf 1 2 3 4 5
~ het bedrijf was qua inkomstenbron belangrijk

voor het in stand houden van mijn levensstijl 1 2 3 4 5
~ het bedrijf behoort bij de familie 1 2 3 4 S
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31. Welke synergie verwachtte u van de overname
meerdere antwoorden mogelijk
0 vergroting van de omzet ~ vergroting marktpositie
] vergroten van de technologische kennis 7 ontwikkeling van nieuwe producten
0 andere ...............................................................................................

32. Wat voor andere verwachtingen had u omtrent de status van het bedrijf na de verkoop
meerdere antwoorden mogelijk
U het zelfstandig kunnen blijven opereren U het in stand houden van de naam

in de markt ;1 behoud van werkgelegenheid
Cl behoud van de plaats van vestiging CJ het kunnen blijven werken in het
C7 een integratie met het bedrijf van de bedrijf

kopende partij
0 een beursgang (eventueel op termijn)
0 andere ............................................................................................

33. Was u vóórafgaand aan het tekenen van de verkoopovereenkomst bekend met de
veranderingen die de koper wilde doorvoeren
O ja ~ gedeeltelijk ~ nee

indien u vraag 33 geantwoord heeft met "nee" ga dan door met vraag 35

34. Welke veranderingen waren deze volgens u
meerdere antwoorden mogelijk
0 geen veranderingen U in de organisatiestructuur
0 administratieve 0 productie en~of inkoop
U verkoop en~of marketing 0 logistiek en~of distributie
0 anderszins .............................................................................................

35. Op welke terreinen verwachte u direct na de overname problemen
0 bij de financiële rapportage 0 met het personeel
~~ veranderingen van de cultuur ~ met klanten
0 met leveranciers
0 andere ..................................................................................................
O geen

36. Wat voor verwachtingen had u omtrent uw tijdsinvulling na de overname
meerdere antwoorden mogelijk
0 meer tijd te hebben voor de familie (partner, kinderen, kleinkinderen enz.)
~~ meer tijd te hebben voor hobby's
~ meer te kunnen reizen en wat van de wereld te zien
~ een nieuwe uitdaging aan te gaan door middel van ander werk of studeren
] anderszins ......................................................................
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37. Wilde de kopende partij dat u nog betrokken bleef bij het bedrijf na de overname

J ja, als directeur, adviseur, of commissaris
J nee
J ik mocht dit zelf bepalen

38. Wilde u nog betrokken blijven bij het bedrijf
~ ik wilde geen betrokkenheid O ik wilde betrokken zijn als adviseur
~ ik wilde betrokken zijn als directeur O ik wilde betrokken zijn in een
J ik wilde betrokken zijn als commissaris speciale functie of project
O anderszins .........................................................................................

39. Indien u bij vraag 37 en 38 geantwoord heeft dat u nog betrokken wilde blijven bij

het bedrijf, welke termijn is vervolgens afgesproken met de koper
~ een termijn van 1 jaar ~ er is geen termijn afgesproken

~ en termijn van 3 jaar ~ voor onbepaalde tijd

O een termijn van 5 jaar
O voor bepaalde tijd, namelijk ..................................................................

D. Het verkoopproces

40. Is bij de voorbereiding op de verkoop een waardering van het bedrijf gemaakt
rJ ja ~ nee

Indien u vraag 40 met "nee" geantwoord heeft ga dan door met vraag 42

41. Welke waarderingsmethode is voor de waardebepaling van het bedrijf gebruikt

O koers~winst verhouding ~) een factor maal de omzet

O rentabiliteitswaarde ~ intrinsieke waarde

J vergelijking met eerdere transactie J methode gebaseerd op kasstroom

in de branche
O anderszins ..............................................................................................

42. Welke externe adviseurs zijn betrokken geweest bij het verkoopproces en de

onderhandelingen en bij welke fase van het verkoopproces zijn zij actief geweest

meerdere antwoorden moqelijk
voor- 1 e onder-- duezoeken contractbereiding contact handelingen diligence

] "huis"accountant ~ 0 0 -1 O 7

0 "huis"belastingadviseur ~ ~ 0 ~ ~ ~
0 "huis"advocaat :7 7 ~ 0 ~ J
0 "huis"bankier ~ [7 ~ ~ ~ J

0 gespecialiseerde advocaat 7 ) ~ ~ -3 J
0 fusie- en overnamespecialist 0 ~ ~ 7 ~ ~
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:.l gespecialiseerde bank 0 0 0 0 J J
~ management consultant ~ 7 0 0 ~ ]

0 andere ........................... ~ .7 ~ ~ ~ ~

43. In welke mate was u tevreden over hun bijdrage en invloed op het verkoopproces
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

on[evrerden
on[evreden neu[raal tevreden

tev eden

~"huis"accountant 1 2 3 4 5
~"huis"belastingadviseur 1 2 3 4 5
~"huis"advocaat 1 2 3 4 5
~"huis"bankier 1 2 3 4 5
~ gespecialiseerde advocaat 1 2 3 4 5
~ fusie- en overnamespecialist 1 2 3 4 5
~ gespecialiseerde bank 1 2 3 4 5
~ management consultant 1 2 3 4 5

~ andere ........................... 1 2 3 4 5

44. Hoe is het contact tot stand gekomen met de kopende partij
O via een bemiddelaar ~ via de huisbank
O via onze vaste accountant ~ via de commissaris
O de koper heeft ons rechtstreeks benaderd ~~ wijzelf hebben de koper benaderd
O door anderen nl . ......................................................................................

45. Als er andere personen betrokken waren bij de onderhandelingen, welke personen
waren dit
meerdere antwoorden mogelijk
0 echtgeno(o)t(e) of levenspartner
0 familieleden namelijk ..................................................................................
O leden van het management nl ......................................................................

46. Op welk moment is het voltallige personeel geïnformeerd omtrent de plannen voor
verkoop
~~ vóóraf bij de plannen voor verkoop
O op het moment van het verschijnen van een serieuze koper
~ op het moment van een getekende intentieverklaring met de koper

O op het moment van het ondertekenen van het definitieve verkoopovereenkomst
O na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst

47. Op welk moment is het topmanagement geïnformeerd omtrent de plannen voor verkoop
~ vóóraf bij de plannen voor verkoop
7 op het moment van het verschijnen van een serieuze koper
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O op het moment van een getekende intentieverklaring met de koper
J op het moment van het ondertekenen van het definitieve verkoopovereenkomst
~ na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst

48. Op welk moment zijn de naaste familieleden géinformeerd omtrent de plannen voor
verkoop
J vóóraf bij de plannen voor verkoop
:~ op het moment van het verschijnen van een serieuze koper
O op het moment van een getekende intentieverklaring met de koper
J op het moment van ondertekenen van het definitieve verkoopovereenkomst
~ na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst

49. Welke aanvullende eisen heeft u tijdens de onderhandelingen gehonoreerd gekregen
meerdere an[woorden mogelijk
7 behoud van werkgelegenheid ~ behoud van de naam van het bedrijf
0 behoud van zelfstandigheid O wijze van bedrijfsvoering
0 behoud van vestigingsplaats ~~l in stand houden liquiditeit

50. Op welke manier is de verkoopprijs ontvangen
O in contanten
O in aandelen van de kopende partij
O in contanten en in aandelen van de kopende partij

51. Is de verkoopprijs in één keer ontvangen
O ja ~ nee, in delen verspreid ~ nee, verspreid en afhankelijk van de resultaten

52. Indien u de verkoopprijs in contanten hebt ontvangen, hoe heeft u deze gelden belegd
meerdere antwoorden mogelijk
L] effecten . ...........o~o :.I onroerend goed ............o~o

0 onderneming(en) ............o~0 0 overdracht aan de kinderen ............o~o

0 aanvulling pensioen ............o~0 0 anderszins ...................................o~o

53. Hoeveel tijd hebben de onderhandelingen in beslag genomen (van eerste kontakt tot
ondertekening van de overeenkomst)
~ ...................... weken ~ ...................... maanden

E. De effecten na de verkoop

organisntorisch

54. Hoe was de informatie aan het voltallig personeel omtrent de verkoop direct na de
overname
~ onvolledig ~ gebrekkig ~ matig ~ voldoende ~ volledig
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55. Wie heeft de informatie omtrent de verkoop aan het personeel bekend gemaakt
~ uzelf als verkopende partij ~ de kopende partij ~ gezamenlijk

56. Wie heeft de verkoop aan de klanten en leveranciers bekend gemaakt
~ uzelf als verkopende partij ~ de kopende partij J gezamenlijk

57. Welke organisatorische veranderingen hebben er plaats gevonden in de afdeling
financiële administratie
meerdere antwoorden mogelijk
J aanstelling van een controller~financieel directeur
] veranderingen van de administratie met betrekking tot de rapportage
0 verandering van het computersysteem
~ andere .................................................................................................

58. Welke functies zijn binnen het bedrijf vervangen
meerdere antwoorden mogelijk
0 controller~financieel directeur 0 productiemanager~directeur
0 algemeen directeur 0 verkoopmanager~directeur
0 andere ...............................................................................................

59. Heeft er een integratie met het bedrijf van de kopende partij plaatsgevonden
~ geen integratie

O enkele zaken zijn geïntegreerd
O alle bedrijfsonderdelen zijn geïntegreerd met de kopende partij

60. Is de naam van het bedrijf veranderd na de overname
'~ ja ~ nee c"~ gedeeltelijk bijv. door samenvoeging of toevoeging

61. Wat is de frequentie van de financiële rapportage van het bedrijf na de overname
aankruisen indien van toepassing

ontevreden ontevreden neutraal tevreden
tevreden

~ Balans, Winst fVerlies rekening ;~ ~ ~ O J
~ Verkooprapporten O ~ ~ '~ ~
~ Debiteurenoverzichten O ~ ~ ~ ~
~ andere .............................. O :~ ~ J ~

62. Bent u nog betrokken bij het bedrijf
~ ja J gedeeltelijk nee

indien u de vorige vraag met "nee" heeft geantwoord, ga dan verder met vraag 65
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63. Hoe is deze betrokkenheid bij het bedrijf
) een gelijk gebleven functie als directeur ~ en functie als adviseur
O een functie als commissaris
J anderszins .......................................................................................

64. Indien er een periode is afgesproken voor deze functie, welke periode
~ onbepaalde tijd ~ periode van .......... jaar

65. Heeft u als voormalig directeur-grootaandeelhouder nog aandelen bij het verkochte
bedrijf
7 ja '~ nee

66. Zo ja, voor welk percentage van het oorspronkelijke aandelenpakket
.............o~o

economisch

de volgende vragen 67 tot en met 73 alleen beantwoorden als het overgenomen bedrijf als zelf-
standige eenheid is blijven voortbestaan

67. Hoe was de ontwikkeling van de omzet na de overname
~ sterk afgenomen ~ afgenomen J gelijk gebleven 7 toegenomen "~ sterk toegenomen

68. Hoe was de ontwikkeling van de netto winst (voor vennootschapsbelasting) na de
~~ sterk afgenomen ~ afgenomen '~ gelijk gebleven ~ toegenomen '~ sterk toegenomen

69. Hoe was de ontwikkeling van de technologische kennis na de overname
~~ sterk afgenomen ~ afgenomen "~ gelijk gebleven ':~ toegenomen ~ sterk toegenomen

70. Hoe was de ontwikkeling van nieuwe producten na de overname
~ sterk afgenomen '~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen ~ sterk toegenomen

71. Hoe was de ontwikkeling van nieuwe markten na de overname
!~ sterk afgenomen ~:~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen '~ sterk toegenomen

72. Hoe was de ontwikkeling van de liquiditeit na de overname (met liquiditeit wordt
bedoeld de hoeveelheid geld in kas of op de bank)
~ sterk afgenomen ~ afgenomen '~ gelijk gebleven ':~ toegenomen .:~ sterk toegenomen

73. Hoe is de ontwikkeling van de activa (gebouwen, wagenpark, machines e.d in eigendom.)
geweest na de overname
~ sterk afgenomen "~ afgenomen J gelijk gebleven ~ toegenomen '~ sterk toegenomen
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psychologisch

74. Zijn er gedwongen ontslagen geweest na de overname
O geen ~ weinig ~ enkele ~ veel J heel veel

75. Zijn er mensen uit eigen beweging vertrokken na de overname
~ geen ~ weinig ~ enkele i~ veel ~ heel veel

indien de vragen 74 en 75 beiden met "geen" zijn beantwoord ga dan verder met vraag 77

76. Betrof dit managers of inensen van de werkvloer
J managers :~ mensen van de werkvloer J beiden

77. Hoe was de ontwikkeling van het absentèisme (ziekteverzuim en ander verzuim)
na de overname
~ sterk afgenomen cJ afgenomen :~ gelijk gebleven ) toegenomen O sterk toegenomen

De volgende vragen kunnen slechts door u beantwoord worden indien u nog actief betrokken bent
bij het bedrijf,. indien u niet meer betrokken bent, ga dan door naar vraag 88

78. Hoe ervaart u uw huidige betrokkenheid ten aanzien van het bedrijf
O sterk afgenomen ~~ afgenomen ~J gelijk gebleven J toegenomen J sterk toegenomen

79. Indien u de vorige vraag geantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

80. Hoe ervaart u uw huidige tevredenheid met het werk binnen het verkochte bedrijf
O sterk afgenomen '~ afgenomen J gelijk gebleven J toegenomen ~ sterk toegenomen

81. Indien u de vorige vraag geantwoord heeft met "(sterk) afgenomen of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

82. Hoe ervaart u momenteel de huidige werkdruk binnen het bedrijf
J sterk afgenomen ~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen ~ sterk toegenomen

83. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven
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84. Hoe ervaart u momenteel de inzet en betrokkenheid van het personeel

85. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

86. Hoe ervaart u momenteel de effectiviteit van de organisatie (met effectiviteit wordt
bedoeld de overeenkomst tussen begrootte plannen en behaalde plannen, zoals bv.
omzet en winst)
~ sterk afgenomen ~ afgenomen ,:~ gelijk gebleven '~ toegenomen '~ sterk toegenomen

87. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

88. Hoe was uw relatie met het personeel kort na de overname
J sterk verslechterd J verslechterd J gelijk gebleven ~'~ verbeterd O sterk verbeterd

89. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) verslechterd" of "(sterk)

verbeterd", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

90. Indien de verwachtingen van de verkoop niet zijn uitgekomen, welke maatregelen

hadden, achteraf gezien, genomen moeten worden om de overname beter te laten

verlopen

91. Zoals in de inleiding medegedeeld zouden wij graag een aantal personeelsleden

(ca 7 personen) mondeling of telefonisch een aantal vragen willen stellen. Deze enquête

zal niet meer dan 5 minuten tijd in beslag nemen. Heeft u hiertegen bezwaar?
J ja ~ nee

92. Heeft u belangstelling voor toezending van de publicatie van het onderzoek ?
~ ja ~ nee

Bedankt voor uw medewerking !
Drs. Maarten A.J.M. van de Kimmenade
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B i j I a g e B

Onderzoek naar de psychologische en econornische aspecten
hiJ verkoop van een farniliebedrijf

Vragenlijst voor de koper van het faniiliehedrijf

Urs. Maarten A.J.M. van de Kimnienade
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Inleiding

Het onderzoek naar de effecten bij verkoop van een familiebedrijf bestaat uit twee delen:
een onderzoek door middel van een schriftelijke enquëte (vragenlijsten) en een onderzoek door
middel van een persoonlijk interview.
De vragenlijsten worden naar de twee partijen gezonden die direct betrokken zijn geweest
bij de verkoop van het familiebedrijf: de verkopende en de kopende partij. Daarnaast worden
enkele personeelsleden (7) gevraagd mee te werken aan een telefonische enquéte die onge-
veer 5 minuten tijd in beslag neemt.
Voor u ligt de vragenlijst voor de verkoper.

Doel van het onderzoek

De belangrijkste factoren die we willen weten zijn :
~ welk percentage van de overname van familiebedrijven is succesvol als gevolg van toene-

mende economische resultaten;
~ welke psychologische effecten spelen een rol bij de overname van een familiebedrijf;
~ welke verwachtingen hebben kopende en verkopende partijen ten aanzien van de over-

name;
~ welke motieven zijn het belangrijkst bij het besluit het familiebedrijf te verkopen.

Aanwijzingen voor het invullen van de vragenljst

~ De vragenlijst moet worden ingevuld door degene die direct betrokken is geweest bij
de onderhandelingen inzake van verkoop van het bedrijf;

~ uw anonimiteit met betrekking tot het invullen van de vragenlijst is gewaarborgd en
de ingevulde vragenlijsten zijn door niemand anders in te zien dan door mij en mijn
collega's. Alleen de uitkomsten zullen venverkt worden tot een rapport; waaraan uw
naam of dat van uw bedrijf niet zal worden gekoppeld;

~ indien de vraag beantwoord moet worden met slechts één antwoordmogelijkheid,
dan wordt dit aangegeven door middel van een "'~";

~ indien de vraag beantwoord kan worden met meerdere antwoordmogelijkheden,
dan wordt dit aangegeven door middel van een "0";

~ u wordt verzocht de door u gekozen categorie aan te kruisen;
~ invulling van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Naam bedrijf

Uw naam

Functie

Telefoonnummer

Heeft u vragen ten aanzien van het onderzoek dan kunt u deze stellen via het telefoon-
nummer 0032-1 4-451 21 9 (Drs. Maarten van de Kimmenade)
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A. Algemene irr forrnatie onrtrent jiet kopende bedrijf

1. In welke categorie bedrijfstak kunt u uw bedrijf indelen
kies de meest voor de hand liggende
~ industrie ) handel J informatie-communicatie technologie
~ bouw J transport ~ andere dienstverlening

2. In welk jaar is het bedrijf opgericht
19.................

3. Wat is de aard van het bedrijf :
:~ familiebedrijf
O beursgenoteerd bedrijf
J participatiemaatschappij
O anderszins :....................................

4. Hoeveel werknemers heeft het bedrijf
...................werknemers

5. Hoe is de structuur van het bedrijf:
O een enkel bedrijf
7 een groep bedrijven met verschillende activiteiten
J een groep bedrijven met dezelfde activiteiten

6. Was dit de eerste overname of heeft uw bedrijf in het verleden meerdere bedrijven
overgenomen
~ 1 e overname 7 2e - 4e overname
~ ~ 5 overnames

7. In welke omzetcategorie kunt u het bedrijf indelen ( in miljoenen guldens)
~~J ~ 10 `) 10 - 25 ~:7 25 - 50 O 50 - 100 ~J ~ 100

8. Hoe was de omzetontwikkeling gemiddeld gedurende drie jaren voorafgaande
aan de overname van het familiebedrijf
'~ sterk gedaald (gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)
O gedaald (gemiddeld 5- 25 0~o per jaar)
O constant gebleven (gemiddeld ~ 5 0~o per jaar)
O gestegen (gemiddeld 5- 25 0~o per jaar)
O sterk gestegen ( gemiddeld ~ 25 0~o per jaar)

9. Wat was de netto winst ( winst vóór vennootschapsbelasting) in o~o van de omzet
voorafgaand aan de koop van het familiebedrijf
~ c 3 oro J 3- S o~o ) 5- 10 0~0 ) 10 - 15 0~o O 1 1 S o~o
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10. Hoe was de winstontwikkeling gemiddeld gedurende drie jaren voorafgaande aan de
overname van het familiebedrijf
!:~
~
~
J
)

sterk gedaald (gemiddeld ~ 2S o~o per jaar)
gedaald ( gemiddeld S - 2S o~o per jaar)
constant gebleven (gemiddeld ~ 5 0~o per jaar)
gestegen (gemiddeld S - 2S o~o per jaar)
sterk gestegen ( gemiddeld ~ 2S o~o per jaar)

B. Motieven voor de koop vnrt het bedrijf

11. Geef de belangrijkheid van een motief voor de koop van het familiebedrijf aan
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

speelde speelde speelde speelde speelde
absoluu[ enigszins een een red. een belangrijke
geen rol een rol matige rol rol rol

~ realiseren van groei in omzet en winst 1 2 3 4 5
~ strategische redenen: vergroting marktpositie 1 2 3 4 S
~ strategische redenen: verkrijging technologie 1 2 3 4 S
~ strategische redenen: verkrijging positie in een

nieuwe markt 1 2 3 4 S
~ behalen van schaalvoordelen door het beter

benutten van systemen en technieken 1 2 3 4 5

12. Was u bekend met de motieven van de verkoper om het bedrijf te verkopen
O ja ~ gedeeltelijk ~ nee

Indien u vraag 12 geantwoord heeft met nee, ga dan door naar vraag 14

13. Welke motieven om het bedrijf te verkopen waren dit volgens u
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

speelde speelde speelde speelde speelde
absoluut enigszins een een red. een belangrijke
geen rol een rol matige rol rol rol

~ realiseren van groei in omzet en winst 1 2 3 4 S
~ geen (geschikte) opvolging binnen de familie 1 2 3 4 S
~ verandering van levensstijl: zoals ander werk,

meer vrije tijd enz. 1 2 3 4 S

~ strategische keuze, (bv. zelfstandig
voortbestaan was niet meer mogelijk) 1 2 3 4 S

~ een niet te weigeren bod voor de verkoop
van het bedrijf 1 2 3 4 S

~ vergroting van het persoonlijke vermogen 1 2 3 4 S
~ risicospreiding van het vermogen 1 2 3 4 S

(niet alle eieren in één mandje)
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speelde speelde speelde speelde speelde
absoluut enigszins een een red. een belangrijke
geen rol een rol matige rol rol rol

~ gezondheidsproblemen of de angst daarvoor 1 2 3 4 5
~ middel om familieproblemen te beëindigen 1 2 3 4 5
~ het bedrijf werd een te zware last 1 2 3 4 5
~ het bedrijf gaf geen uitdaging meer 1 2 3 4 5

C. Uerw~chtirrgen van de koop

14. Welke plannen had u met het bedrijf na de overname
meerdere antwoorden mogelijk
0 zelfstandigheid, laten voor wat het was
0 behoud van de plaats van vestiging
0 integratie met andere onderdelen binnen uw organisatie
0 een beursgang (eventueel samen met andere onderdelen van uw bedrijf)
0 in stand houden van de naam
0 behoud van werkgelegenheid
0 anderszins .............................................................................................

15. In welke afdeling wilde u veranderingen doorvoeren
meerdere antwoorden mogelijk
0 in de afdeling administratie ~ in de afdeling productie
0 in de afdeling verkoop
0 anderszins .............................................................................................

16. Op welke terreinen verwachtte u problemen
meerdere antwoorden mogelijk
0 bij de financiële rapportage 0 personele zaken
0 veranderingen van de cultuur 0 klanten
0 met leveranciers
~ andere .................................................................................................
O geen

D. Het koopproces

17. Bent u persoonlijk betrokken geweest bij de onderhandelingen omtrent de verkoop
~ geen betrokkenheid . ~ gedeeltelijk betrokken
~ volledig betrokken

18. Welke externe adviseurs zijn betrokken geweest bij het koopproces en de
onderhandelingen

343



meerdere antwoorden mogelijk

contract

0 "huis"accountant ~ ~ 0 7 0 ~
~ "huis"belastingadviseur ~ 0 ~ ~ 0 ~
:J "huis"advocaat ~ ~ ~ ~ ~ ~
7"huis"bankíer J ~ O O :-1 7
0 gespecialiseerde advocaat ~ ~ ~ ~~ 7 ~
!7 fusie- en overnamespecialist 0 ~ ~ U 7 ~
0 gespecialiseerde bank ~7 ~ 0 0 J :]
~ management consultant 0 ~ :.] 0 J J

voor- le onder-- duezoekenbereiding contact handelingen diligence

J andere ........................... 0 0 J ~ 0 0

19. In welke mate was u tevreden over hun bijdrage en invloed op het overnameproces
omcirkel een cijfer bij iedere antwoordmogelijkheid

~ "huis"accountant
~ "huis"belastingadviseur
~ "huis"advocaat
~ "huis"bankier
~ gespecialiseerde advocaat
~ fusie- en overnamespecialist
~ gespecialiseerde bank
~ management consultant

~ andere ...........................

ontevrerden ontevreden neutraal [evreden tevreden

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 S

1 2 3 4 5

20. Welke interne functionarissen zijn actief betrokken geweest bij de onderhandelingen
meerdere antwoorden mogelijk
0 algemeen directeur U divisiedirecteur~manager
7 financieel directeur J directie-secretaris
~J ontroller ~J commissaris
0 anderen ..............................................................................................

21. Hoe groot was hun invloed op het verloop van de onderhandelingen
~ zeer gering ~ gering ~ matig ~ groot ~ zeer groot

22. Is er een persoonlijk contract gemaakt met de voormalige directeur-eigenaar in de vorm
van een management- of arbeidsovereenkomst
J nee
J ja, een functie als adviseur
O ja, een gelijk gebleven functie als directeur 7 ja, een functie als commissaris
J anderszins .......................................................................................
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23. Welke waarderingsmethode is voor de waardebepaling van het bedrijf gebruikt
O koers~winst verhouding .~ een factor maal de omzet
O rentabiliteitswaarde J intrinsieke waarde
O vergelijking met eerdere O discounted cashflow methode

transactie in de branche
O anderszins .....................................................................................

24. Op welke manier is de koopprijs betaald
O in contanten '~ in aandelen van ons bedrijf
O in contanten en in aandelen van ons bedrijf

25. Was de verkoopprijs afhankelijk van toekomstige resultaten
J geheel ~~ gedeeltelijk ~ helemaal niet

26. Is de overname gefinancierd met extern kapitaal
O nee ~ gedeeltelijk ~ helemaal

E. De effecten na de koop

organisatorisch
De volgende vragen hebben allen betrekking op het overgenomen bedrijf

27. Hoe was de informatie aan het voltallig personeel van het bedrijf omtrent de overname
en de gevolgen daarvan
O onvolledig O gebrekkig O matig O voldoende O volledig

28. Wie heeft de informatie omtrent de overname aan het personeel bekend gemaakt
O uzelf als kopende partij ~ de verkopende partij J gezamenlijk

29. Wie heeft de overname aan de klanten en leveranciers van het bedrijf bekend gemaakt
O uzelf als kopende partij J de verkopende partij :~ gezamenlijk

30. Welke organisatorische veranderingen hebben er plaats gevonden in afdeling financiële
administratie van het bedrijf
meerdere antwoorden mogelijk
0 aanstelling van een controller~financieel directeur
0 veranderingen van de administratie met betrekking tot de rapportage
O verandering van het computersysteem
~ andere .................................................................................................
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31. Welke functies zijn binnen het bedrijf vervangen
meerdere antwoorden mogelijk
~ algemeen directeur 7 controller~financieel directeur
~ productiemanager~directeur ~ verkoopmanager~directeur
0 andere ...........................................................

32. Heeft er een integratie (samengaan) van het bedrijf inet ander bedrijven binnen uw
organisatie plaatsgevonden
.~ geen integratie
7 enkele zaken zijn geïntegreerd
~7 alle bedrijfsonderdelen zijn géintegreerd met andere bedrijven binnen de groep

33. Is de naam van het bedrijf veranderd na de overname
O ja J nee '~ gedeeltelijk bijv. door samenvoeging of toevoeging

34. Wat is de frequentie van de financiële rapportage van het bedrijf na de overname
aankruisen indien van toepassing

wekelijks maandelijks per kwartaal jaarlijks

~ balans, winst fverlies rekening J O O ~7
~ verkooprapporten O O O O
~ debiteurenoverzichten ~J O O O
~ andere ............................... ~ O O 7

35. Hoe vaak bezoekt u of iemand van uw organisatie het bedrijf
minimaal 1 keer per:
O week 7 maand O twee maanden O kwartaal O jaar

36. Hoe vaak ontmoet u of iemand van uw organisatie de huidige directeur van het bedrijf
minimaal 1 keer per:
~:~ week :~ maand ~ twee maanden '~ kwartaal ~~ jaar

37. Is de voormalige directeur-grootaandeelhouder nog betrokken bij het bedrijf
O ja i-~ gedeeltelijk ~J nee

indien u de vorige vraag met "nee" heeft beantwoord, ga dan verder met vraag 40

38. Hoe is deze betrokkenheid
~ een gelijk gebleven functie als directeur J een functie als adviseur

~~ een functie als commissaris
J anderszins .......................................................................................

39. Indien er een periode is afgesproken voor deze functie, voor welke periode
J onbepaalde tijd ~ periode van ......... jaar
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40. Heeft de voormalig directeur-grootaandeelhouder nog aandelen bij het bedrijf
J ja J nee

41. Zo ja, voor welk percentage van het oorspronkelijke aandelenpakket
.........o~o

econo~nisch

De volgende vragen hebben allen betrekking op het overgenomen bedrijf

42. Hoe was de ontwikkeling van de omzet na de overname
O sterk afgenomen ~~ afgenomen :~ gelijk gebleven J toegenomen c~ sterk toegenomen

43. Hoe was de ontwikkeling van de winst na de overname
O sterk afgenomen "~ afgenomen c"~ gelijk gebleven O toegenomen ~'~ sterk toegenomen

44. Hoe was de ontwikkeling van de (technologische) kennis na de overname
~J sterk afgenomen ~) afgenomen ~') gelijk gebleven O toegenomen O sterk toegenomen

45. Hoe was de ontwikkeling van nieuwe producten na de overname
O sterk afgenomen O afgenomen ,~ gelijk gebleven O toegenomen i~ sterk toegenomen

46. Hoe was de ontwikkeling van nieuwe markten na de overname
O sterk afgenomen O afgenomen O gelijk gebleven O toegenomen ~) sterk toegenomen

47. Hoe was de ontwikkeling van de liquiditeit na de overname (met liquiditeit wordt
bedoeld de hoeveelheid geld in kas of op de bank)
O sterk afgenomen O afgenomen O gelijk gebleven O toegenomen O sterk toegenomen

48. Hoe is de ontwikkeling van de activa (gebouwen, wagenpark, machines e.d.)
O sterk afgenomen ,J afgenomen ~ gelijk gebleven O toegenomen J sterk toegenomen

psychologisch

De volgende vragen hebben allen betrekking op het overgenomen bedrijf

49. Zijn er gedwongen ontslagen geweest na de overname
O geen J weinig ~~ enkele ~ veel ~ heel veel

50. Zijn er mensen uit eigen beweging vertrokken na de overname
~ geen ~ weinig ) enkele J veel '~ heel veel

indien de vragen 49 en 50 beiden met "geen" zijn beantwoord ga dan verder met vraag 51
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S1. Betrof dit managers of inensen van de werkvloer
~ managers ~ mensen van de werkvloer
~ beiden

52. Hoe is het absentéisme ( ziekteverzuim en ander verzuim) momenteel in het bedrijf
~ sterk afgenomen ~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen ~ sterk toegenomen

53. Hoe ervaart u de inzet en betrokkenheid van het personeel
~ sterk afgenomen ~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen ~ sterk toegenomen

54. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

S5. Hoe ervaart u de effectiviteit van het overgenomen bedrijf (met effectiviteit wordt
bedoeld de overeenkomst tussen begrote plannen en gerealiseerde plannen, inclusief
omzet en winst)
~ sterk afgenomen '~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen ~ sterk toegenomen

56. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(sterk) afgenomen" of "(sterk)
toegenomen", welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

De volgende vraag 57 en 58 enkel beantwoorden als de voormalige directeur-eigenaar nog
betrokken is bij het bedrijf

57. Hoe ervaart u de inzet en betrokkenheid van de voormalige directeur-eigenaar van het
overgenomen bedrijf
~ heel slecht J slecht ~ redelijk ~ goed ~ heel goed

58. Indien u de vorige vraag beantwoord heeft met "(heel) slecht" of "(heel) goed",
welke oorzaak kunt u hiervoor aangeven

59. Hoe ervaart u de acceptatie van uw bedrijf binnen het overgenomen bedrijf
~ heel slecht J slecht J redelijk ~ goed ~ heel goed

60. Hoe ervaart u de werkdruk binnen het bedrijf
~ heel laag ~ laag ~ redelijk ~ hoog ~ heel hoog
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61. Zijn de verwachtingen die u had van de koop van het bedrijf uitgekomen
~ ja ~ gedeeltelijk 7 nee

62. Indien de vorige vraag geantwoord heeft met "gedeeltelijk" of "nee", wat voor
maatregelen hadden, achteraf gezien, genomen moeten worden om de overname
beter te laten verlopen
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

63. Zoals in de inleiding medegedeeld zouden wij graag een aantal personeelsleden
(ca 7 personen ) mondeling of telefonisch een aantal vragen willen stellen.
Deze enquête zal per persoon niet meer dan 5 minuten tijd in beslag nemen.
Heeft u hiertegen bezwaar ?
O ja ~~ nee

64. Heeft u belangstelling voor toezending van de publicatie van het onderzoek ?
O ja O nee

Bedankt voor uw medewerking !
Drs. Maarten A.J.M. van de Kimmenade

349



B i j I a g e C

Onderzoek naar de psychologische en econornische aspecten
bij verkoop van een farniliebedrijf

Vragenlijst voor het personeel van het voormalige familiehedrijf

L~rs. Maarten A.J.M. van de Kimmenade
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Irttroductie

Het bedrijf waar u werkt is in het recente verleden door een ander bedrijf overgenomen.
Deze overname zal waarschijnlijk een aantal veranderingen met zich mee gebracht hebben.
De bedoeling van dit onderzoek is kennis te nemen van die veranderingen en welke effecten
dit heeft gegeven op de organisatie, dat wil zeggen op de mensen die er werken.

Werkte u bij het bedrijf voordat de verkoop plaats vond ?

Wilt u aan dit onderzoek meedoen en bereid een aantal vragen te beantwoorden ?

Alvast bedankt voor uw medewerking !
Drs. Maarten A.J.M. van de Kimmenade
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Vragenlijst personeel

1. Hoe lang werkt u al bij het bedrijf
.................... jaar

2. Wat is uw leeftijd
..................... jaar

3. Wat is uw functie

4. Hebt u een idee waarom het bedrijf verkocht is
...............................................................................................................
...............................................................................................................

5. Wanneer bent u op de hoogte gebracht van de verkoop
~ voorafgaand aan de definitieve verkoop ~J na de ondertekening van de verkoop

6. Wie heeft de informatie omtrent de verkoop van het bedrijf aan het personeel bekend
gemaakt
O de voormalige eigenaar O de nieuwe eigenaar
O beiden

7. Wat vond u van de informatie aan het personeel omtrent de verkoop van het bedrijf
O onvolledig 7 matig 'J volledig

8. Wat verwacht u van de werkgelegenheid op middellange en lange termijn na deze ver-
koop, zal deze
'7 afnemen ~ gelijk blijven ~ toenemen

Nu worden u een aantal vragen stellen die allen beantwoord kunnen worden met "afgenomen-
gelijk gebleven of toegenomen". U dient een van deze drie antwoordmogelijkheden te kiezen.

9. Hoe is de formele structuur geworden na de verkoop, dat wil zeggen zijn het aantal
regels
) afgenomen O gelijk gebleven ~ toegenomen

10. Hoe is de werksfeer t.o.v. vóór de verkoop, is deze
' afgenomen O gelijk gebleven J toegenomen

11. Hoe ervaart u de werkdruk na de verkoop, is deze
~ afgenomen 7 gelijk gebleven ~ toegenomen
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12. Hoe ervaart u uw huidige betrokkenheid na de verkoop, is deze
J afgenomen ~ gelijk gebleven J toegenomen

13. Hoe ervaart u uw tevredenheid met het werk en de werkomstandigheden na de
verkoop, zijn deze
O afgenomen ~~ gelijk gebleven O toegenomen

14. Hoe is uw belangstelling voor ander werk buiten het bedrijf na de verkoop, is deze
:~ afgenomen J gelijk gebleven O toegenomen

15. Hoe is uw gevoel van loyaliteit na de verkoop t.o.v. het bedrijf, is deze
~ afgenomen ~ gelijk gebleven ~ toegenomen

16. Hoe is de afstand met de bazen of de managers na de verkoop, is deze
~ afgenomen ~ gelijk gebleven J toegenomen

17. Wat was een belangrijke reden om bij het bedrijf te werken voordat het bedrijf verkocht
werd
meerdere antwoorden mogelijk
O de aard van het werk
O het werken met collega's
O de stijl van leidinggeven
) de hoogte van het loon
O de band met de voormalige eigenaar
O andere redenen ......................................................................................

18. Welke veranderingen die hebben plaatsgevonden na de verkoop heeft u als positief
ervaren
...............................................................................................................
...............................................................................................................

19. Welke veranderingen die hebben plaatsgevonden na de verkoop heeft u als negatief
ervaren
...............................................................................................................
...............................................................................................................

20. Zou u nog iets willen zeggen wat te maken heeft met de verkoop van het bedrijf
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bedankt voor uw medewerking !
Drs. Maarten A.J.M. van de Kimmenade
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interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren
geschiedenis
motieven verkoop interview
bewustwordings fase
adviseurs
relatie met de adviseurs
vertrouwensrelatie
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

moment van
ondertekening contract

periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien
opmerkingen
synergie

interview nr
interview datum

B i j I a g e D

Interviews verkopers

1
5-9-2000
S3
1969
Industrie
1980
10-25
40
S-l 00~0
Toegenomen
Bod~vergroting pers.vermogen
Zelf
Technisch
Bedachtzaam, georganiseerd, harde werker

Nvt
Durven met overstap naar eigen bedrijf
1 e project binnen door snelle reactie voor offerte
Financiële onafhankelijkheid
Koper kwam naar hem toe
Vroeg kennis om raad, die vervolgens een bod deed
Goed contact en open relatie met huisbank, was een

Duurden lang. Na druk werd snel beslist, maar contract nam
veel tijd in beslag. Amerikanen zegden toe dat alles bij het
oude zou blijven

Alles glijdt van je af, want de onderhandelingen waren
spannend. Het was heel ontspannend, want er was toch
een gevoel van kwetsbaarheid vóór die tijd
Ze kwamen hun belofte na dat niets veranderd werd
Alleen wijzigingen in de financiele administratie.
Maandelijkse VS~W rekening.- contract van 5 jaar.
Na 4,S jaar als adviseur voor 1 jaar daarna als commissaris
Goed nagaan of verkoopprijs correct is. - meerdere bedrij-
ven tegen elkaar uitspelen

Onbekend

2
14-11-2000

355



leeftijd ~jr verk
oprichting

bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief
verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

43
Vanaf 1848. A. H. L. vanaf ca 1960. Verkocht. A. L. van
1977 door overname
dienstverlening- automobiel, automotive, verzekeringen.
1997
~100
74
5-l00~0
Toegenomen

Strategische keuze~niet te weigeren bod
Familie, A door overname
Leider
Teamleider, stimulerend, energiek, gedreven,samen-
werkend, georganiseerd
Sterke binding, stimulerend, open cultuur, duidelijkheid
Oud familiebedrijf. Er is een sterke familieband.
Nieuwe weg ingeslagen door operationele leasing.
Nieuwe formule in Nederland, sterke positie opgebouwd,
het beter doen dan een ander, meer doen dan de klant
venvacht. Open cultuur binnen bedrijf. De klant is koning.
Niet resultaat maar procesgericht
Met rijtuigen in 1848. In 1960 A. L. H. door de Gruijter,
vanuit Amerika.ln 1972 A. H. verkocht aan ABN-Amro.
In 1977 A L. van Eindh. dealer. In 1983 SOo~o naar NMB.
In 1989 aandelenpakket naar van Lanschot.
Grote cultuurverschillen bij beide banken
Kapitaalbehoefte. In Nederland sterke positie maar inter-
nationaal niet aanwezig. G.E. zocht vestiging in
Nederland
Leasebedrijven hebben grote behoefte aan kapitaal. Besef
groeide dat keuzes gemaakt moeten worden: alleen in
Nederlandse markt of doorgroei naar andere markten.
G.E. was al in andere landen operationeel behalve Nederland.
Als G.E in Nederland concurend bedrijf overnamen zou dít
de positie van A. aantasten dachten L en het man.team.
Accountant
Goed

Personeel géinformeerd na intentie. Ze hielden het geheim
Oriënterend gesprek. Intentieverklaring werd gemaakt op
één A-4 tje, een voorkant en achterkant. Voorkant: wilsover-

eenstemming. Achterkant: de puntjes op de i zoals : controle

en toestemming aandeelhouders. Betrokkenheid nieuwe
manager was er vanaf het begin. G.E. is meester in aquisities.
Ze zetten een heel team op je bedrijf. 2e fase: due dilligence;
een beoordeling en tegelijkertijd een plan door de toekomsti-
ge manager. Dan juridische traject, wat het langst duurt.
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moment van
ondertekening contract
periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf
invulling nadien
opmerkingen

synergie
interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
naam bedrijf
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel

relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

Nieuwe manager start direct. Jij staat er naast. Er is een
integratiemanager die alles coordineert en begeleidt, hij
zorgt voor de cultuurverandering en een goede interne
communicatie. Maar als die fase voorbij is wordt alles toch
anders. Nieuwe manager vaart een eigen koers. Passeert
eigen personeel. Zet vriendjes op posities. 85 à 900~0
Personeel loopt weg. De cultuur verandert totaal.
Klanten vertrekken. Dat doet pijn

Ondanks stijging omzet en winst na verkoop is bijna het vol-
tallige personeel niet meer in dienst. De andere aanpak stelt
oude eigenaar teleur. Continuiteitsgedachte is een illusie, als
je de organisatie ziet vanuit het personeels criterium.
Kochten een markt om verder te kunnen groeien
3
16-1 1-2000
49
T. Bv
1918
Textielindustrie
1992
25-50
400
5-l 00~0
Gelijk gebleven
Niet te weigeren bod, vergroting van het pers. vermogen
Zelf
Leider, commercieel
Stimulerend, motiverend, charismatisch, natuurlijk
overwicht, rustig, stress-bestenig, gedreven, harde werker,
houdt van uitdagingen
Loyaal, prettige omgang, vindt ontspannen sfeer heel
belangrijk
Nvt
Goed selecteren van mensen, inspireren en motiveren,
sterke binding aangaan met management team, teambou-
wer, midden tussen mensen staan, zelf de grote
klanten bedienen
MBO van T. Reorganisatie van T. Uitkoop van laatste twee
aandeelhouders en verkoop van het pakket aan groep.
Verkoop aan beursgenoteerd bedrijf en directeur van gehele
groep. Reoganisatie van totale concern. Verkoop aan Ten
Cate.
Positieverbetering, vermogensverbetering
Na vakantie een brief van accountant dat Braat Beheer
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een overname wil doen. Besef groeide dat alleen door con-
centraties overlevingskansen zijn in de textiel. Na overname
door Braat kwam later Induna in beeld. Deze deal kwam niet
rond. Vervolgens gesprek met Ten Cate.

adviseurs De MBO van T. verliep via advocaten.Aankoop van
aandelenpakket via vermogensbeheerder. Verkoop T. via
zelfde vermogensbeheerder.

relatie met de adviseurs Slechte ervaringen met adviseurs. Ze vragen te veel voor wat
ze doen. Kwaliteit is vaak slecht. Deal met T.C. kostte meer
dan FI 1 mio. "Te veel havikken die er gigantisch aan willen
verdienen. Ze pakken allemaal de hoofdprijs"

periode na de verkoop Enschede probeerde hun cultuur over te brengen naar N.
Dat werkt niet. Verschillende bedrijven met verschillende
producten hebben een andere cultuur. Sluiting van Nuenen
en overbrenging naar Enschede kostte de helft hun baan.
Veel huilende mensen aan de telefoon. Heel veel tragiek.
"De mensen die ik om me heen heb verzameld horen en
passen bij mij".

adviezen voor verkoop bedrijf Cultuurverschil is het grootste probleem. Er wordt veel geld
uitgegeven aan waarderingen en financiele rapporten maar
nooit aan het cultuuraspect. In het begin is het tempo van
onderhandelingen te traag. Later speelt je dit parten.
Waardering van de prijs goed doen.

invulling nadien
opmerkingen

synergie

In textielindustrie bestond vooral uit productgeoriënteerde
bedrijven. Doordat ze niet marktgericht waren draaiden ze
steeds slechter en moesten ze het afleggen tegen de produ-
centen uit lage lonen landen. Daardoor vonden concentraties
plaats. De overname van T. heeft de aandeelhouders resultaat
gebracht maar de organisatie niets. T. is opgegaan in een
groter geheel. De organisatie is verplaatst. De merknaam
bestaat nog wel maar organistie niet meer. En de meeste
mensen zijn vertrokken.
De textielindustrie is van Nederland verschoven naar lage
lonen landen. De organisaties in Nederland zijn vaak marke-
ting organisaties. De overnames zijn naar mijn idee meer
ingegeven uit persoonlijke doelstellingen van bestuursvoor-
zitters om te groeien dan dat zorgvuldig is gekeken naar
synergievoordelen. Ook de verkoop van T. kwam voort uit het
maken van snelle winst voor de aandeelhouders (groep van
beleggers). In 5 jaar van waarde FI 5,8 mio naar FI 21,8 mio.

interview nr 4
interview datum 16-1 1-2000
leeftijd ~jr verk 51 en S5
oprichting 1968
bedrijfstak Bouw
jaar verkoop 1998
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omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen
moment van
ondertekening contract
periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf
invulling nadien

opmerkingen
synergie

25-50
130
S-l 00~0
Toegenomen
Niet te weigeren bod, vergroting van het pers. vermogen
Zelf~overgenomen
Commercieel~technisch
Harde werker. Praktisch, georganiseerd
Geeft mensen de ruimte
Sterke familieband. Ondernemende familie, niet gebonden
aan één bedrijt. Beschermt de kinderen.
Persoonlijke contacten met klanten. Betrouwbaar. Doet wat
hij beloofd. Harde werker. Het totale servicepakket.
Overname van oud bedrijf R. (SOo~o). Directe reorganisatie
bleek noodzakelijk. Na 3 jaar resterende aandelen gekocht.
Nog steeds goede relatie met vorige eigenaar. Broer komt er
7-8 jaar later bij. Bedrijf opgebouwd van 50 naar 125 man.
Zoons komen in het bedrijf. Zoon broer krijgt ongeval. Broer
krijgt darmkanker en heupproblemen; wil verkopen. Overleg
met zoons (2 van Th.): verkoop.
Gezondsheidsproblemen broer. Bedrijf was te groot
voor de kinderen
Broer kwam in de problemen door ongeluk van zoon en zijn
gezondheid: kankergezwel. Broer wil verkopen. Overleg vind
plaats met eigen zonen. Beiden werken al in het bedrijf.
De oudste 10 jr, de jongste 3 jr. Men beseft wat men opge-
bouwd heeft maar zijn onzeker over de toekomst. Nu ver-
kopen betekent zekerheid door financiële onafhankelijkheid.
Dus besluit de familie om aan derden te verkopen. En daarna
een bedrijf te kopen voor de zonen wat kleiner is en makkelij-
ker te controleren.
ING corporate finance en ING huisbank.
Goed contact

Niet betrokken. Personeel was verrast.
Zijn goed verlopen

Andere aanpak. Goede en slechte kanten. Pas twee jaar
geleden.
Zorg dat je daarna iets te doen hebt en zinvol bezig bent
Van alles te doen. Pandje van m'n dochter in Utrecht
verbouwd. Bemoei me met m'n zoon die bedrijf heeft in
meubelbranche.
Overname goed verlopen tot dusver.
Er is geen synergie met het bedrijf van koper. Alleen gekocht
uit beleggings motieven.
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interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel

relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs

betrokkenheid personeel
bij verkoop

5
21-11-2000
SO
1932
Bouw
1998
10-25
SO
~ 30~0
Gelijk gebleven
Strategische reden, geen geschikte opvolging binnen familie
Familie
Technisch
Creativiteit omzetten in praktijk. Hobbyist die kikt op het
project, geld verdienen was daarbij minder belangrijk.
Academisch. Zendingsdrang
Door missie sterke motivatie van mensen. Door innovatie en
technisch talent wilden mensen graag voor hem werken
Veel steun van vader gehad. "Ik heb nu een ander bedrijf dan
mijn vader heeft gehad".
Creativiteit en technisch talent om denken om te zetten in
concrete resultaten. Marktleider in speciaal segment van de
bouw: hydrauliek, heffen van bruggen, viaducten, gebouwen
HTS opleiding. Werken in het bedrijf van vader, 1972.
Andere koers, innovatie met hydrauliek. Gekocht van vader
in 198S.Kantoor aan huis.
Persoonlijke motieven, het bedrijf werd te groot
en te zware last.
Directeurschap boeide de B. niet; hij was liever met projecten
en ontwikkeling bezig. De zorg voor het bedrijf werd te
groot, een hectisch bedrijf waar vaak dacht en nacht en in
de weekenden gewerkt moest worden. Er stonden voor de
toekomst grote uitbreidingen te wachten in de infrastructuur.
Zocht liever samengaan met een grote partner. De kinderen
waren nog te jong. de B. wilde niet tot 70e blijven werken
zoals vader het gedaan had.
Huisaccountant, DtT Corporate Finance; advocaten.
Goed contact met huisaccountant: "de accountant is zo'n
beetje onze huisdokter". "Over corporate finance niet posi-
tief: over de dir. (M.V.) had ik grenzeloos vertrouwen. Maar
ze sturen een stel hurkedurkers op je af, jonge adviseurs in
een strak pak. Je hebt ze nodig maar de echte zaak moet je
zelf doen". "dat ligt ook aan de tegenpartij. Bij TBI hadden
we te maken met mensen waar je mee kon praten".
Advocaten idem, die zoeken problemen waar ze vervolgens
een oplossing voor bedenken, en dat kost dan weer geld".

360



onderhandelingen

moment van
ondertekening contract

periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
keuze
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

Bedongen geen directeur meer te zijn: "Heb ik nu 25 jaar
gedaan, het was nooit m'n grootste hobby". Ben nu betrok-
ken als adviseur, voor 5 jaar.

Er komen echte menselijke reacties los. Het was een typische
dag:de laatste werkdag van 't jaar 18 dec. 's Morgens de
notaris, 's middags een borrel met het personeel en de
volgende dag zouden we op vakantie gaan. "Maar het is
fijn dat je dat met je vrouw kunt beleven, dat je steun hebt.
"Ik kan me voorstellen dat de overgang altijd een beetje
spanning geeft". De voormalige bedrijfsleider is nu directeur.
TBI kon geen goede vervanger vinden: "Het valt me op dat
de cultuur niet meer hetzelfde is". Ik voel me prettig met het
werk wat ik nu doe. Het ergste wat je kan overkomen is wan-
neer je niet meer werkt". Of ik doorga na S jaar weet ik niet.
Dat is nu nog te kort. "Er komt een heleboel geld op je bank-
rekening, je hebt het gevoel dat je heel rijk bent, maar ik ben
ervan overtuigd dat ik er armer op geworden ben. Ik heb nu
aandelen terwijl ik vroeger stalen balken had, gereedschap
om mee te werken".
Neem een functie als adviseur. Informeer wie je krijgt als
directeur. En wie je contactpersoon is bij de koper. Kun je
daarmee overweg? Zorg bij de onderhandelingen voor alter-
natieven. Wees ook niet te inhalerig met geld; het moet ook
voor de koper haalbaar zijn. Als het in de nieuwe opzet goed
gaat geeft het toch meer lol dan meer geld te vangen.
Wil als adviseur betrokken blijven. Lezingen doen. Nieuwe
dingen bedenken.
Motieven verkoop kloppen niet.0ok tevredenheid adviseurs
stemt niet overeen.
Door aansluiting met grotere bedrijf kan er synergie zijn.

6
21-11-2003
47
1923
Transport
1994
~10
33
10-15 0~0
Toegenomen
Geen (geschikte) opvolging, strategische

Familie, 3e generatie
Organisatorisch-com mercieel
Harde werker, sterk dienstverlenend, stimulerend door zelf
het voorbeeld te geven
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relatie met personeel Open, stimulerend, het voorbeeld van 's morgens vroeg tot
's avonds laat

relatie met de familie Sterke familieband.
succesfactoren Zelf altijd op de boeg, altijd bereikbaar voor klanten, het

voorbeeld te zijn voor je personeel
geschiedenis Op 18-19 jaar in het bedrijf gekomen. Er waren vader en 2

ooms. Broers en neven kwamen in het bedrijf. Te druk met
familieleden. Hij kreeg leiding, dat ging van zelf. Anderen als
chauffeur of uitvoering. In goed overleg anderen uitgekocht
(1984). Nadien moeilijke periode, gereorganiseerd, ontslag
van mensen. Daarna beter. Dag en nacht bezig samen met
vrouw.

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs

relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

"Het overkwam me. Ik was er totaal niet op voorbereid.
Moest nadenken over situatie. Dan moet je voor de spiegel
staan. M'n eerste reaktie was , ik heb geen interesse kom
over 10 jaar maar terug. Maar ik realiseerde me ook m'n
kwetsbare positie: ik was altijd bijna dag en nacht bezig
geweest met het bedrijf. We hadden alleen transport; enkele
klanten; geen opslag; we zaten in het Noorden van Nederland
waar weinig activiteiten zijn. Met verkoop bestond een hoop
op continuiteit en spreiding van het werk.
Alleen accountant voor financiele zaken. "ik heb toen eigen-
lijk teveel alleen gedaan". Te weinig informatie ingewonnen.
Geen

Niet tevoren ingelicht.
"Ik zou aanblijven als directeur". Investeringen in opslag.
Door samenwerking met andere transportbedrijven binnen
de groep zou betere spreiding van activiteiten komen.

moment van
ondertekening contract "Niet ervaren als een enorme stap. Heeft te maken met het

gevoel dat ik deel uitmaakte van een groter geheel. Had
niet het gevoel dit bedrijf is van mij" (was meer familie
aangelegenheid).

periode na de verkoop "Was voor het personeel toch behoorlijk ingrijpend. Er zijn
mensen die het accepteren zo van er verandert toch niets.
Anderen hebben angst voor veranderingen" Vervolgens bou-
wen aan opslagcap." Maar van samenwerking met andere
collega's kwam niets terecht. We moesten voor het eigen
bedrijf zorgen, voor eigen rendement. Van synergie was geen
sprake. In dat resultaat ben ik in teleurgesteld". "!998 was
een zwaar jaar; boekhouder weg, implementatie van nieuwe
automatisering; níeuwbouw. "Ik was volledig kapot, uitgeput
en gaf aan dat het niet meer kon". Er kwam een interim
directeur en daarmee een andere manier van denken. Maar
mensen klopten toch bij mij aan. Het personeelsbestand
werd uitgebreid, de boekhouder kreeg een assistent. Ergens

362



adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete

oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie

anders nog iemand er bij enz". Je ziet dat er dingen niet
goed gaan; het gaat nu niet goed met het bedrijf, klanten-
verlies, en dat is toch jammer. Daarom ben ik er mee gestopt".
Het is een rouwproces.
Neem voldoende tijd voor de voorbereiding. Je moet er tijdig
over nadenken. Niet alleen voor de organisatorische of
fiscale consequenties maar ook voor het emotionele deel.
"Wanneer je er langer mee bezig bent, je een planning hebt
uitgezet, ben je daar voor je gevoel ook zover mee". Je eigen
motieven voor de verkoop moeten overeenstemmen met de
koper.
Het is ongeloofelijk wat er op je af komt. Ik was er wel bang
voor in het begin om niets te doen te hebben. Bemoei me af
en toe met m'n zoon die eigen rijder is.
De ontwikkeling van de gang van zaken komt niet overeen
met de ontwikkeling zoals in de enquete genoemd. Hij is heel
sterk teleurgesteld in de verkoop. Had een heel positief beeld
en daarmee verwachtingen van de situatie na de verkoop.
Dit geeft hij overigens niet aan in de enquete (vult niets in).
S gaf aan dat de verkoop voor hem te snel kwam en hij daar-
door niet genoeg (mentaal) voorbereid was. S heeft nog
door een rouwproces:
afstand nemen van het bedrijf.
Ondanks de verwchtingen is van synergie geen sprake
gebleken.

7
22-1 1-2000
64
1965
Industrie
1996
25-50
220
10-15 0~0
Afgenomen
Geen (geschikte) opvolging, verandering van
levensstijl, bedrijf werd een zware last
Overgenomen~ zelf
Technisch~ commercieel
Harde werker, gedreven, innovatief, blijft bezig met ontwik-
kelingen, goed georganiseerd.

Meubelmaken zat in het bloed. Zoon in de zaak: idee dat hij
alleen hem kon opleiden. Hij voelde zich de kroonprins, was
niet tactisch of diplomatiek. Had veel weerstand in bedrijf.
Was een fout hem op die manier binnen te halen."Als een
zoon instapt op de top van zijn vaders kunnen is dat voor



succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs

betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen
moment van
ondertekening contract
periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien
opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk

hem een bijna onmogelijke taak".
Plezier in het werk. Werk is alles voor hem. Blijven ontwikke-
len, altijd bezig zijn met vernieuwen. De grote klanten zelf
doen. Kwaliteit leveren. Goed segment van de markt gekozen.
Opleiding meubelmaker. Gezl, Meester, Leeraar. Bedrijfsleider
geworden bij meubelfabriek. Succesvolle omkeer naar winst.
l00~o aandeel in meubelfabriek (32 jr). Bedrijf goed, groei.
Door externe faillissement MBO samen met LIOF en collega.
Na 2 jaar LIOF uitgekocht en BR 750~0. Veel reizen en hard
werken. Goede winsten. Export 800~0. Zoon in de zaak, geen
succes. Idee voor verkoop via MBO aan Techn. Dir. en Financ.
Leeftijd en geen opvolgingsmogelijk bij de kinderen.
Leeftijd speelt een belangrijke rol. Geen capaciteiten bij
kinderen (zoon) aanwezig. Fiscale klimaat in Ned. was nooit
interessant om dividend uit te keren want 800~o naar fiscus.
Op een gegeven moment wilde R gewoon cashen. "Ik wilde
niet te vroeg verkopen, want wat moet je doen. Je geeft je
speelgoed weg, je visitekaartje, je neemt afstand van je secre-
taresse en moet voortaan alles zelf doen en je wordt een
anoniem burger".Gesprek accountant. Lang over gedacht.
Besluit verkoop via MBO.
Alleen accountant en commissaris
Commissaris speelde dubbele rol. Ook met andere partij.
Hij was niet onafhankelijk.

Bedrijf aan het management team verkocht.
Prijs overeengekomen. 5,5 x de winst. Langzaam afbouwen.

"Ik ben tevreden met de verkoop. Mijn vrouw heeft er meer
moeite mee. Het leven wordt anders maar ik kijk terug op
een fijne tijd. Ik heb met plezier gewerkt. lets opgebouwd;
goed verdiend en goed gebeurd".
Verkoop niet te snel, denk er goed over na. Informeer goed
over de fiscale en financiele consequenties. Denk er ook goed
over na hoe je er zelf uit komt. En ben discreet met de plan-
nen naar je omgeving anders kun je niet meer terug.Praat
ook met de mensen die ooit verkocht hebben. Haal er een
onafhankelijke adviseur bij. Zorg dat je nadien nog een stuk
betrokkenheid houdt. Bouw het langzaam af.
Golfen. Vakantiehuis in Spanje. Vaak op vakantie.
Bedrijf gaat door met dezelfde mensen. R. geeft aan dat
omzet en winst zijn afgenomen.
Geen sprake van synergie door zelfstandig voortbestaan(MBO)

8
23-1 1-2000
58
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oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs

relatie met de adviseurs

betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

1968
Handel
1998
~ 100
260
3-S oIo
Toegenomen
Verandering levensstijl, risicospreiding vermogen.
Overgenomen~ zelf
Commercieel~organisatorisch
Commercieel sterk, goed georganiseerd, weet mensen te
bewegen, ambitieus, besluitvaardig. Hecht sterk aan uiterlijk.
Open relatie, verlangt veel van mensen. Delegeert goed.
Open relatie. Bespreekt zaken met vrouw en kinderen,ook de
verkoop.
Inkoop en verkoop, snel handelen. Goed kunnen delegeren,
mensen de ruimte geven.
In 1968 directeur geworden van nieuw bedrijf. Verkoop aan
niet traditionele kanalen, de supermarkten. ( eigenaren De V.
en enkele groothandelaren).Moeizame start, hoge venvach-
tingen kwamen niet uit.Grote verliezen bij Amerika avontuur.
Eigen vermogen naar nul. MBO samen met management
team. K 600~0.
Spreiding van het vermogen. Kinderen wilden niet in het
bedrijf.
In 1992 was het een goed bedrijf. We hadden het idee om
groter te groeien. Alles wat verdiend werd ging in het bedrijf.
Het werd steeds groter. Met de kinderen gepraat. Zoon heeft
al een eigen bedrijf. Schoonzoon zit als financiele man in het
bedrijf. De meisjes wilden niet in het bedrijf. Besloten orn te
verkopen aan een derde.
Eerst zelf gezocht naar koper. Potentiele kandidaat haakte af.
Adviesbureau voor de branche. Persoonlijke kennis van K,
een vennoot van Coopers Lybrand. En advocaat voor de
contracten.
Adviesbureau kende de branche en bracht de koper.
Accountant maakte het financiele verhaal. Vennoot Coopers
deed de onderhandelingen. Advocaat ronde contract af.
Vennoot Coopers had hij niet kunnen missen.

Met management team afspraken gemaakt (zij hadden nog
400~0) Volledig vertrouwen.
Onderhandelingen met Amerikaans bedrijf duurde lang. Een
nieuw contact met Alpinvest. Bijna rond toen Amerikanen
weer belden en wilden kopen. Na noemen van de prijs was
deal binnen 2 dagen akkoord. Daarna due dilligence en
contract.
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moment van
ondertekening contrad
periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop

enquete
fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel

Opluchting. Gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid.
Moet leren minder zuinig te zijn. Het was moeilijk een
directeur te vinden die roer overnam. Eindelijk gevonden, via
hetzelfde adviesbureau. "Om een baas te krijgen vond ik ver-
schrikkelijk moeilijk. Vooral de Amerikanen want ze hebben
de ballen verstand van de handel. Als het mee zit hoor je ze
niet, als het tegen zit krijg je een of andere hotemetoot aan
de telefoon. De vice-president komt een aantal keer per
jaar". "Rapportage is nu per maand, vóór de l0e v.d. maand.
Dacht in het begin dat lukt nooit, maar nu gaat dat prima".
"Er is ook een nieuw computersysteem ingevoerd, waar ik in
het begin wel de pest over had maar nu ben ik er gelukkig
mee".
Je huiswerk goed maken: waarom is je bedrijf uniek; en de
cijfers goed op een rijtje zetten. Ook zorgen dat rechtszaken
geregeld zijn anders worden daar misschien weer te grote
voorzieningen voor getroffen: kopers tlebben een hekel aan
lijken in de kast. Maak een goed strategisch plan voor de toe-
komst.
Gevraagd als voorzitter van de Holland Export Groep. Bezig
met aandelentransacties wat ongeveer dezelfde voldoening
geeft als koop en verkoop van bloemen.
Verkoop is nog maar zo kort geleden geschiedt. Wat als
bedrijf verder gaat zonder K. ? Interview vond plaats op
kantoor van het bedrijf, was daardoor wat formeler van aard.
Feiten kwamen meer voor het voetlicht dan het gevoel.
Geen sprake van synergie door zelfstandig voortbestaan.

9
23-11-2000
46
1923
Andere dienstverlening
1997
~10
35
5-10 0~0
Niet ingevuld
Bedrijf werd te zware last~ gaf geen uitdaging meer.~ niet te
weigeren bod, vergroting pers. Vermogen oprichting

Grootvaderbegonnen
Commercieel~organisatorisch
Commercieel, intellígent, harde werker, alles zelf doen, klant
goed bedienen
F heeft moeite met leidinggeven. Is slecht in het delegeren.
Meent alles zelf te moeten doen, daarom is bedrijf een last
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geworden. Maar zit tussen de mensen. Er is een sterke bin-
ding.

relatie met de familie Echt fam.bedrijf. Verschillende familieleden waren in het
bedrijf werkzaam. Het bedrijf kwam op de eerste plaats dan
pas de familie.

succesfactoren Service naar klanten. Sterke binding met klanten. Doen wat
je beloofd. Er voor staan.

geschiedenis Bedrijf, wasserij, opgericht door grootvader. Had 5 dochters
en dat waren goedkope arbeidskrachten. Vader kwam in de
zaak, voor de oorlog. Nam bedrijf over in omstreeks 'S0
jeren. Financieel in 1973. Startte met verhuur van handdoek-
automaten. F. kwam in het bedrijf maar wilde niet wasserij.
Deze werd verkocht. F. deed verkoop. Na overlijden van
vader het bedrijf gekocht. Was contractueel zo geregeld.
Handoekautomaten was een groeimarkt.

motieven verkoop interview De concurentie was zwaar. We hadden geen landelijke dek-
king. Er zijn twee groten in de markt : Hokatex en CWS.
Tussen no. 2 en 3 in de markt was een enorm gat. Bedrijf
was zware last.

bewustwordings fase Concurentie was zwaar. Stress met personeel. F. was al eens
benaderd voor overname. Altijd afgehouden. Toen eens op
doorgegaan. Maar potentiele koper werd zelf overgenomen.
Daardoor verloor F. een grote klant. Dat gaf een klap aan het
bedrijf. Het was er een zware tijd. Reorganisatie, mensen ont-
slaan. Daarna ging het weer goed. Maar F realiseerde zijn
kwetsbaarheid. F. ging nadenken over verkoop. Mee door-
gaan met het bedrijf of inee stoppen. "Ik had mezelf bewe-
zen bij de reorganisatie, het was weer winstgevend". Gesprek
met adviseur.

adviseurs Zelfstandig adviseur FStO.
relatie met de adviseurs Relatie met adviseur was erg goed. Hij heeft het hele proces

begeleidt.
betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

Pas bij due dilligence aan adminstrateur en accountant
bekend gemaakt. Daarna aan het personeel toen contract
bijna rond was.
Tijdsdruk was groot. Koper wilde per 1 juli overnemen.
Daardoor bekend maken aan het personeel. Contract zou
later getekent worden. Dat was fout. Het tekenen werd als-
maar uitgesteld. Was zenuwslopend. Uiteindelijk een grens
getrokken. Morgen om 8.00 uur tekenen anders gaat het
niet meer door.

moment van
ondertekening contract Het was een heerlijk gevoel. Direct de bank gebeld of het

geld er was. En heel rustig naar huis gereden. Er valt veel
spanning van je af, want je groeit naar de verkoop toe.

periode na de verkoop "~e hebt meer vrijheid want je agenda is leeg. Je moet toch
nog veel zaken afhandelen, maar je hebt niet meer de stress
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adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

van je personeel". "Het bedrijf is samengevoegd met het
bedrijf van de kopec Er is nu een nieuwe manager, die de hele
dag achter z'n computer zit en geen aandacht aan de mensen
geeft". "vroeger zeiden de mensen, we doen het voor jou, wat
ik verkeerd vond. Ik hield ze voor dat ze het voor zich doen.
Maar er was saamhorigheid. Je hielp elkaar. je stond voor het-
zelfde doel. Die samenwerking is nu verdwenen. Er is geen
betrokkenheid meer. leder werkt voor zich".
Maak de overname voor de buitenwereld niet eerder bekend
dan het contract getekend is. Richt de structuur van het
bedrijf zo in dat het verkoopbaar is. Probeer emotioneel
afstand te nemen van het bedrijf bij de verkoop. Dat is erg
moeilijk. "Het is als bij je kinderen die je op een gegeven
moment moet loslaten".
"Ben inmiddels gemeente raadslid. Was dit al een jaar voor
verkoop. Dat heeft zeker invloed gehad op de verkoop. Je
beseft dat er meer op de wereld is dan je bedrijf ".
Binnen de markt waarin F. opereerde heeft hij een aardig
bedrijf opgebouwd. Hij was geen type voor verdere uitbouw.
Concurentie was hevig. Het waren ten opzichte van hem
grote jongens in de markt. Ziet overigens met lede ogen aan
dat de cultuur binnen het bedrijf verandert is.
Er heeft een integratie plaatsgevonden met andere vestigin-
gen van de koper. Er is sprake van een kostenbesparing bij
het transport en eventueel andere zaken. Synergie is
daardoorgoed.

10
27-11-2000
63
1969
Handel
1994
25-50
45
~ 15 0~0

Sterk toegenomen
Geen geschikte opvolging
Zelf
Commercieel~technisch~organisatorisch
Inventief, creatief, stimulerend, enthousiast, gevoel van de
markt, doorzettingsvermogen, innemend.
Open relatie, stimulerend, teambouwer.
Nvt
Inventief te zijn. Anders te zijn dan normaal gebruikelijk was.
"Ik deed dingen die tegengesteld waren aan wat gebruikelijk
en wet was in de verschillende landen".Een team bouwen dat
er voor gaat. Open met je personeel. Mensen uit het land
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geschiedenis

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs

relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

aannemen waar je wilt verkopen
Winkel overgenomen van familie. Inkoopcombinatie. Zelf
importeren. Ontwikkelen van nieuw product. Zoeken naar
juiste test. In alle landen introduceren.

Hersenvliesontsteking riep vragen binnen het bedrijf op over
de continuïteit van het bedrijf. Men was ongerust geworden
hoe het zou moeten als van de L. weg zou vallen. "Ik was
inmiddels op leeftijd. Er was geen sprake van opvolging bij
mijn 2 dochters". "Gesproken met FbtO adviseur (Bailen).
Die maakte een voorstel voor verkoop".
Contact met FbtO specialist, met financieel fiscale adviseur.
Met advocaat (Brauw en Blackstone)
Goede ervaringen met alle drie.

Goed geinformeerd omtrent stand van zaken.
Contact werd afgeblazen door overlijden vader van koper.
Nadien weer opgepakt. Veel werk, due dilligence. Uiteindelijk
rond.

moment van
ondertekening contract Het was een enorm kanvei, het was een soort bevrijding.
periode na de verkoop "2 jaar als directeur. Management team nam het over. De

Canadezen hebben meer van ons geleerd dan andersom.
Omzet sterk gegroeid naar 115 mio.nu doordat de Canadezen
ons product op de Noord-Amerikaanse markt konden afzet-
ten". Een haljaar na het interview opnieuw met vdl. gespro-
ken. Hij bericht dat het management verkeerde beslissingen
heeft genomen ten aanzien van de ontwikkeling van bepaal-
de markten en nagelaten heeft de bestaande markten goed
te blijven bedienen. Bedrijf draait nu met verlies. Hij was
tevoren al niet gelukkig met zijn opvolger en had dit de
koper gemeld. Deze heeft er niets mee gedaan, maar nu is
dit toch gebleken.

adviezen voor verkoop bedrijf Zorg voor de juiste adviseurs. Kijk niet naar de centen, maar
of ze goed werk verrichten.

invulling nadien "Ik ga veel met m'n vrouw naar Frankrijk. Heb daar een mooi
huis. Veel lezen en dingen bezichtingen".

opmerkingen Personeel gaf aan dat werksfeer nu veel formeler is: "we
waren vroeger een naam, nu een nummer". De verhoudin-
gen tussen koper en verkoper zijn anders dan wat normaal
voorkomt. Er is geen hierarchie koper-verkoper. Organisatie
van M. staat sterk vanwege hun leveranties aan kopende par-
tij. Koper heeft M. nodig. Personeel vindt het achteraf jam-
mer dat ze geen MBO hebben kunnen doen.

synergie De synergie was perfect. Canadezen brachten het product
van M. Op hun markten in Amerika en Canada met als
gevolg een geweldige omzetstijging (van 35 naar 115 Mio)
voor M.
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interview nr
interview datum
leeftijd Ijr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop
enquete

oprichting fam.lzelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel

relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs

11
29-11-2000
48
1937
Industrie
1997
10-25
45
5-10 0~0
Afgenomen

Geen geschikte opvolgingl verandering van levensstijllrisico-
spreiding van vermogenl bedrijf werd te zware lastlbedrijf
gaf geen uitdaging meer.
Familielvader
Commercieelltechnischlorganisatorisch
Commerciele feeling, brutaal, goede onderhandelaar, hard,
direct, controlerend.
Open, direct, sterk controlerend, patriarchaal. Strak in leiding
geven. Management team vooraf géinformeerd
Conflicterende situatie met vader, continue gevecht, gelijke
karakters. Na overname van vader pas de vader leren ken-
nen. Over en weer respect. Indirecte motivator.
Commercieel gevoel. Handig in zaken doen. Ontwikkeling
van nieuwe producten.
Vader in 1937 begonnen met schoolmeubelen. Vader oude
stempel, hard werken, huis boven de zaak. 8 jaar kostschool
(frustratie). Met 18 jaar in het bedrijf. Avondstudie. Groot-
vader in bedrijf.Zus ook in bedrijf, oogappel van vader, mee-
gaander dan K. 3 x weggelopen van huis en zaak. Door
confrontaties en resultaat in bedrijf ineer respect. Dagelijkse
leiding toen vader 60 werd. Moeilijke tijd. Na 2 jaar weer op
goede weg.
Gevoel van kwetsbaarheid, nieuw product ziekenhuis bed
was succes. Meer verdienen. Alles hebben. Houdstermij op
Curacao. Nadenken over verkoop.
Op 47 jaar krijgt K. het gevoel dat het bedrijf te zwaar wordt.
Er zijn meer risico's, het is spannender, zwaarder. Hij begon
de betrekkelijkheid van de dingen te zien. Gesprek met doch-
ter, wilde niet in het bedrijf. Veel gesprekken met vrouw en
kinderen. Veel over nagedacht. Bang voor de leegte nadien.
2 contacten geweest die dat proces op gang hebben gebracht
maar uiteindelijk toch resulteren in nee tegen verkoop.
Continuïteit, de zorg voor de mensen was belangrijkste fac-
tor bij de verkoop. Wilde niet dat mensen in de kou zouden
staan. Uiteindelijk toch besloten tot verkoop.
Merchant afd. van ABN-AMRO. Nadien andere bank.
Accountant.
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relatie met de adviseurs ABN-Amro gaf lijst met mogelijke namen. Vond dat geen
invulling. Tijdens diner contact met andere bankdirecteur, die
kwam met een kandidaat. Dat werd niets.

betrokkenheid personeel
bij verkoop Management team vooraf geïnformeerd over plannen.
onderhandelingen Er waren 2 contacten. Een prive-persoon die voor zoon kocht

en V. Uiteindelijk gekozen voor V. die meer garanties gaf
voor continuiteit. Due dilligence vond plaats en uiteindelijk
het contract. Afspraak was nog twee jaar aan te blijven als
directeur tot 1-1-1999.

moment van
ondertekening contract Getekend in april 1997 met terugwerkende kracht vanaf 1 jan.

"Ik belde m'n vrouw op en vertelde haar dat ik aan V. ver-
kocht had. Ik heb vervolgens tien minuten zitten janken, iets
wat ik niet snel deed, maar de afgelopen periode was heel
zwaar. Je bent bezig je bedrijf te verkopen, afscheid te nemen
en anderszijds tevens gewoon door te gaan met dat bedrijf .
Vervolgens de duurste sigaar opgestoken die ik kon vinden
en m'n vrouw weer gebeld en haar gevraagd of de kinderen
vanavond thuis konden zijn. Daarna het management team
bijeen geroepen en hun de beslissing meegedeeld".

periode na de verkoop "Nog 2 jaar aangebleven als directeur. In tussentijd eigen
man uit het bedrijf opgeleid tot alg.directeur. Het vertrek na
2 jaar was emotioneel: ""Ik had al tegen iedereen gezegd, K
gaat weg en doet gewoon de deur dicht en daar hoeft nie-
mand bij te zijn. 's Middags een lunch gehad met M.T. en
van iedereen afscheid genomen en bedankt. Veel bla, bla,
bla, bla. Mijn opvolger begint in de hal nog een verhaal naar
mij af te steken. Ik zeg hem, jongen bewaar je verhaal, deze
jongen zit vol en is weg. Het was 14.00 u en ik was klaar met
m'n werk. Ik hoefde de deur niet op slot te doen die heb ik
gewoon dicht laten vallen. In de auto gestapt en een gigan-
tisch dot gas gegeven, met tranen in m'n ogen. Alles aan de
auto piepte of kraakte. Ik ben op een gegeven moment
gestopt bij een benzinestation en gezegd wat ben ik eigenlijk
'n lul, waarvoor doe ik dit. Ik rijd me dadelijk nog te barsten.
Ik heb getankt, een goede sigaar opgestoken, het schuitdak
opengedraaid, ook al was het december en koud en ben heel
rustig naar huis gereden"."Na enige tijd was m'n opvolger
overspannen en vroeg men mij terug te komen, totdat ze
een nieuwe directeur hadden. Ook de 2e directeur vertrok
na verloop van tijd. Ze vroegen mij weer. Toen heb ik gezegd
alleen als adviseur, ik moest loskomen van het bedrijf. Ze
hebben nu een interim directeur. M'n tempo is veranderd, je
krijgt na verloop van tijd meer rust in je leven. je ziet dat de
dingen nu anders lopen, het is niet meer zoals in mijn tijd.
De touwtjes worden losser; het gaat allemaal te makkelijk nu"

adviezen voor verkoop bedrijf Wanneer je zoon of dochter in de zaak zit moet je dat goed
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invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop

enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel

relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

met hen bespreken. Er zijn bij hen venvachtingen voor de
toekomst gewekt. De verkoop is afhankelijk van de levensfase
waarin je zit. Zorg dat je na de verkoop een andere invulling
aan je leven geeft. Accepteer dat je opvolger het anders
doet. Ga bij de keuze van de koper na wat zijn verwachtin-
gen zijn over de fase nadien.
"Ik ben nu nog betrokken als adviseur. Ik ben van hard wer-
ken niet in een leeg gat gevallen en heb nog het gevoel iets
toe te voegen aan het bedrijf. Het is ook prettig dat de men-
sen mij nog herkennen".
V. meldt dat realiseren van groei in omzet en winst voor hen

het belangrijkste koopmotief is. Verkoper meldt dat omzet en

winst zijn afgenomen na de overname.
Koop is puur gedaan uit beleggingsmotieven. Er is bij de

overname geen sprake van synergie.

12
30-11-2000
44
1981
Transport
1990
10-25
30
c 3 oro

Sterk afgenomen
Risicospreiding van vermogen~ verandering van levensstijl~

strategische keuze~niet te weigeren bod~vergroting van

persoonlijke vermogen~gezondheisproblemen of angst daar-
voor~ te zware last

Vanuit familiebedrijf in de transport~ maar zelf opgericht
Technisch
Inventief, over de grenzen heen gaan, creatief, denken in
oplossingen ipv methodes. Te weinig denken in financieel
resultaat.
Open, door enthousiasme stimulerend, sterk bindend, kijken

naar de goede dingen ipv fouten
Sterke binding met familie traditie
Inventief, altijd bezig, hobbyist, houdt van z'n werk, tot

geweldige vindingen in staat. Doorzettingsvermogen.
Vader had transport bedrijf samen met 4 broers (zwaar trans-

port). 5 jongens en 6 meisjes. S was middelste. Jongens

moesten de kost verdienen dus leren, meisjes rouwden.Mulo,

HTS, TU Eindhoven en Delft. Fam.bedr. Verkocht aan M.
Vader had evenwichtsstoornissen. Neef wilde hem niet aan-
nemen, na zijn vertrek belde Goedkoop. 6 jr. gewerkt. Daar-
na zelf begonnen met ing.bureau en vervolgens ook uitvoe-
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ring. Speciale projecten en vest. in Dld, Engeland, Spanje,
USA, Australie. Verkocht aan Australisch bedr: Brempols.
Kon niet ovenveg met nieuwe cultuur. 4 jr. Thuis en vervol-
gens nieuw bedrijf opgezet samen met M. Nieuwe kraan
ontwikkelt. SOo~o belang verkocht aan N. Nieuwe eigenaar:
v. S., schrootboeren, andere mentaliteit, geen interessen voor
engineering, was kostenpost. Gevolg conflict en nu thuis.

motieven verkoop interview Na opbouw ontstond gevoel van kwetsbaarheid na voorval
bij een project.

bewustwordings fase Bedrijf was technisch sterk, niet financieel. S wilde van admi-
nistratieve en financiele rompslomp af. Kwetsbaarheid bij
grote projecten bleek na probleem in Luxor, Egypte. Pijler
van brug stortte in. Grote claim en juridische rompslomp.
Keuze was of terug gaan naar kleinere projecten of op zoek
naar financieel sterke partner. Brempols was een rijke club en
zochten overnames. Zij hadden net een transportbedrijf en
een hijsbedrijf gekocht. Ons bedrijf zou een goede aanvulling
zijn.lk zag in de combinatie een kleine organisatie. Gesprek
met hen volgde.

adviseurs Gesprek met Brempols. Accountant Paardekoper en Hoffman
in de arm genomen.

relatie met de adviseurs "We hebben geen goede adviseurs in de arm genomen die
verstand hebben van een overname". Dat heeft ons 30-400~0
van de verkoopprijs gescheeld.

betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

moment van
ondertekening contract
periode na de verkoop

"Er waren veel stille reserves. Ik had altijd snel afgeschreven.
Daardoor was de feitelijke boekhoudkundige winst en eigen
vermogen laag. Alles zat in materiaal en equipment"."Maar ik
wilde van de financiele zorgen en rompslomp af en de ver-
koop door laten gaan. Het werk is m'n hobby de rest is bal-
last. Dat heeft me 30-400~o in de prijs gescheeld"

"Het werkelijke verhaal na de verkoop was anders. Wanneer
ik vond dat we links af moesten wilden zij rechts af. Maar ik
was de oude eigenaar dus had niets meer te vertellen. Nieuwe
ontwikkelingen zagen ze niet zitten. Ze waren een investe-
ringsclub die geld wilden zien". "Op een keer kwam de grote
baas uit Australie. Het eerste wat hij vroeg toen hij binnen
kwam waren de boeken. Ik gaf hem de fotoboeken van de
projecten die we hebben uitgevoerd, en van het equipment.
Maar hij moest de cijfers hebben. Wat we deden interesseer-
de hem níet; clean: alleen cijfers". "Bij de maandelijkse rap-
portering vroegen ze vaak de meest vreemde dingen. Dat
kostte enorm veel tijd. Ik dacht dat ik er van af was maar nee
ik kreeg nog meer op m'n bord. Ik kwam niet meer aan m'n
vakgebied toe". "Ik had een contract van 5 jaar. Na een jaar
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adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichtíng fam.~zelf
orientatie van de ondernemer

eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

van spanningen zeiden ze tegen me: S blijf jij maar tijn thuis
zitten, begin vooral niet opnieuw anders krijg je een boete
aan je broek". „Dus 4 jaar thuis gezeten, ik was 45 jaar. Ik
had een idee voor een grote kraan die in containers past en
op een glijmechanisme. Die heb ik na 4 jaar gebouwd. In een
nieuw bedrijf samen met M. (Millenium wheel in London
enz.)."
Haal een goede adviseur er bij. lemand die bij je past. De
meeste mensen die een eigen bedrijf hebben opgericht zijn
vakgericht en hebben geen benul van cijfers en balansen.
En als je iets verkoopt: direct afrekenen. Geen earning outs.
Want als situaties veranderen (doorverkoop) heb je andere
situaties en mensen en krijg je hommeles.
Na 2e bedrijf te heben opgericht en weer verkocht zit S nu
thuis. Hij zit nog steeds boordevol ideeën. Maar S is ook ouder
geworden en het zal moeite kosten nog iets op te starten.
Twee maal heeft S zijn bedrijf verkocht. Het is een verhaal
van hoop en desillusies.
Totaal geen synergie bij verkoop. Uitgangspunten voor de
koper waren rendement op géinvesteerd vermogen. Dus
presteren en cashen is hun adagium!!

13
1-12-2000
54
1984
Ict
1999
25-50
82
1 15 oro
Toegenomen
Strategisch~risicospreiding~te zware last~geen uitdaging
Zelf
Eerst technisch later commercieel daarna organisatorisch.
Vond het commerciele traject het leukste.
Goede commerciele vaardigheden, betrouwbaar, zorgzaam.
Open, betrokken, alles open bespreken
Zijn vrouw is sterk bij het bedrijf betrokken. Ze heeft er
gewerkt en heeft bij G een belangrijke invloed.
De betrokkenheid van de mensen. De markt zien in de ict die
in opkomst kwam. Klanten goed bedienen, hun problemen
oplossen.
Na HBS toekomst in de automatisering. Opleiding bij Philips.
Baan bij Olivetti. De beginfase van de automatisering. Eerst
technische functie. Troubleshooter. Later commercieel. De
overgang was moeilijk maar werd na beginperiode beter en
aantrekkelijker.ln '82 kwamen eerste pc's op de markt. Moment
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om voor zichzelf te beginnen. Begonnen met partner. Juiste
keuze van besturingssysteem: MS Dos. Spannende tijd, extra
hypotheek. Veel geduld, pas na half jaar iets verkocht. Van
toen af groei en succes. Dealer van IBM, HP, Compaq en de
software Exact. In 1999 22-23 mio en 80-85 man personeel.
In 1998 stapten 6 belangrijke mensen op. Winst daalde naar
nul. Zag kwetsbaarheid. Reden voor verkoop.

motieven verkoop interview Gevoel van kwetsbaarheid. Bedrijf werd zwaardere last.
Concurentie die heviger werd. Lagere marges.

bewustwordings fase "Nadat 6 belangrijke mensen opstapten en naar een concu-
rent vertrokken zakte winst in en daalde naar nul. Ik voelde
dat de kwetsbaarheid van het bedrijf en van mijn persoon-
lijke positie. Alles wat je in 17 jaar hebt opgebouwd kan ín
een keer verdwijnen. In eerste instantie begin je een bedrijf
voor de kostwinning. )e krijgt een bepaald levensniveau en
merkt vervolgens dat je dat ineens kwijt kunt raken. Aan de
andere zijde besef je dat het bedrijf veel geld waard is; dat je
dan niet meer hoeft te werken, dat je fiancieel onafhankelijke
kunt worden". "Aan de andere kant was ook de markt aan
het veranderen. De marges stonden onder druk, de concu-
rentie werd heviger. Ik heb er met m'n zoon over gesproken
die in het bedrijf werkte. Hij zag het niet zitten om het
bedrijf over te nemen. Hij wilde iets zelf opbouwen.

adviseurs Corporate finance van ABN-Amro. Nadien de C.F afdeling
van Price W.C. Mijn eigen fiscalist was uiteindelijk de beste
onderhandelaar voor mij.

relatie met de adviseurs Slechte ervaringen met corporate finance adviseurs. Ze ken-
nen de business niet, hebben geen affiniteit en band met het
bedrijf. Hebben geen weerwoord op argumenten van de
tegenpartij. Eigen fiscalist heeft de deal rondgemaakt. Nadien
discussies over fee. Kreeg van 2 kanten een rekening fiscalist
van PWC en cf van PWC. Na veel discussies is dit pas rond
gekomen.

betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

Tevoren met m'n mensen de verkoopplannen besproken.
Ze waren betrokken met de keuze van de partner. Die zagen
ook in dat het strategisch steeds moeilijker werd en dat een
keuze voor strategische partner de juiste oplossing was.
Door inschakeling van cf lagen onderhandelingen met koper
stil. Uiteindelijk fiscalist die aanzwengelt. Due Dilligence gaf
nog hele discussie over prijs: voorraden, boekingsmethoden
van onderhoudscontracten. Na moeizame onderhandeling
eindelijk rond.

moment van
ondertekening contract Door de wrevel tevoren eindelijk door de bocht. "Het deed

me emotioneel niet zoveel, dat komt waarschijnlijk door het
lange getouwtrek. Contract getekend met champagne bij
koper. ledereen was tevreden".
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periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete

oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

"Ik was direct weg na de verkoop, m'n boeltje gepakt en
vertrokken". "Het voormalige bedrijf draait nu nog maar net
winst, ze zijn in een groter geheel opgegaan, R. heeft weer
doorverkocht samen met eigen onderneming aan N., een
part.mij van Mees Pierson. Het heet nu A. Er werken 650
man. De markt is veranderd". "Ik kan tevreden terug kijken
op de verkoop. Mijn zorg was dat de mensen konden door-
werken en niet de dupe zouden worden van een verkoop.
Ze zijn ook gelukkig in de nieuwe situatie. Ik ben erelid van
de personeelsvereniging".
Zorg voor continuiteit en dat het personeel kan blijven
werken.Zorg bij de onderhandelingen dat je een onderhan-
delaar hebt die jouw taal spreekt en voor jouw zaak op komt.
Beleggingen en golfen. "Mijn vrouw heeft meer moeite met
de verkoop gehad dan ik. Zij had een grotere emotionele
band met het bedrijf dan ik.
Met het oude bedrijf gaat het financieel slechter; de enquete
geeft dat niet aan. Komt omdat het in een groter geheel is
opgegaan waarbij de totale omzet en resultaat van de groep
groter is geworden maar niet voor het individuele bedrijf.
Door opgaan van de organisatie in een groter geheel is de
synergie goed. Door de algemene verlaging van de marges is
de winstgevendheid van het originele bedrijf verminderd. Ze
zitten nog op dezelfde lokatie en opereren zelfstandig in hun
markt.

14
14-12-2000
58
1958
Industrie
1988
10-25
74
~ 15 oro
Sterk afgenomen
Geen geschikte opvolging~ een niet te weigeren bod voor de
verkoop van het bedrijf
Zelf
Technisch~commercieel
Koopman~ betrouwbaar~ sociaal vaardig~ weet de dingen
heel basaal, heel gewoon te houden
Open, betrokken, stimulerend
Familieman~ sterke binding
Koopman, handig, commercieel inzicht, persoonlijke omgang
met mensen zowel personeel als klanten
Vader slager, 9 kinderen waarvan uiteindelijk 3 broers slager.
Broer had vraag naar zoutarme vleeswaren. Dit product ont-
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motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs

relatie met de adviseurs
was een persoonlijke band met hem.
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adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien
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synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop

wikkelt, uitgebouwd, maar broer was niet commercieel.
Bedrijf deed het niet goed. N. had inmiddels succesvolle sla-
gerij. Broer kwam te overlijden. N. nam uiteindelijk het
bedrijf over. Dit winstgevend gemaakt en uitgebouwd. Na
dip weer succesvol.
Koper kwam naar hem toe. Geen opvolging bij kinderen
mogelijk.
In 1 e instantie geen idee voor verkoop. Koper kwam naar hem
toe (dochter A.H). Enkele gesprekken gehad. Door moord op
broer van Albert Hein lagen gesprekken stil. Na enige tijd weer
opnieuw contact. Accountant in de arm genomen.
Accountant was aanvankelijk enige adviseur. Later bij
contracten ook een advocaat.
Goed, accountant kende het bedrijf ook goed en er

Niet
De koper deed een bod. N heeft nooit een berekening laten
maken van de waarde. Accountant zat bij onderhandelin-
gen.N zou nog aanblijven als directeur en als adviseur bij M.
W. (vleesfabriek van A.).

Geen of weinig emotie
Na verkoop kwam de organisatie in een formele en admi-
nistratief gedreven organisatie met andere wetten.
Betrokkenheid van het personeel nam af. Het ziekteverzuim
steeg van oorspronkelijk 20~o naar 120~0. Omzet daalde sterk
en winst daalde zeer sterk. Een nieuw product van N. dat
zou zorgen voor extra inkomsten werd getorpedeerd om
administratieve redenen (men wilde geen extra voorraden).
Dat was reden voor N. om uit het bedrijf te stappen.
leder bedrijf is anders en iedere overname is anders. Men kan
niet vergelijken zegt N.
Golf, bridge
Entrepreneurschap en een flexibele, betrokken organisatie is
kapot gemaakte door een bureaucratische cultuur.
Wel sprake van een synergie maar er is geen gebruik van
gemaakt door te starre regels.

15
15-12-2000
59
1966
Bouw
1997
~10
25
5-l00~0
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belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
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relatie met de familie
succesfactoren
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motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs

betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

moment van
ondertekening contract

periode na de verkoop

Afgenomen
Geen geschikte opvolging familiewerandering van levenstijl
MBO
Administratief~commercieel~technisch
Betrouwbaar, harde werker, goed georganiseerd, kent z'n
beperkingen
Open, betrouwbare baas, iemand waar je van op aan kunt,
eist goed werk
Nvt
Goed contact met klanten, afspraken nakomen, goed werk
voor redelijke prijs
Op 24 jr leeftijd begonnen in de administratie bij 2 broers
met bouwbedrijf. Na 3 jr gingen de broers uit elkaar. Mee-
gegaan met wegenbouwer. Na 5 jr ingekocht, het was toen
een moeilijke periode, bedrijf in een dip. Nadien weer
gezond. Na 10 jr. aandelen overgenomen van compagnon
die psychische problemen had. Het bedrijf was gezond.
Geen opvolging. Leeftijd.
Zoon wilde niet in bedrijf, zag het na 6 mnd voor gezien.
Wilde verder in de administratieve richting. Is accountant
geworden. Vader maakte te veel uren, van half 6 tot 'savonds
zeven uur. Dat schrok af. B. was altijd van plan geweest met
60-65 jaar te stoppen.
Een bemiddelaar in de arm genomen.
Zeer goede ervaringen met adviseur. Ook met bank (ABN
Amro) die financiering rond maakte. Rabo deed niets.

4 man vonden het niets dat B weg ging en vertrokken ook.
2 van hen zijn weer terug gekomen
Adviseur kwam met aanvankelijk 7 á 8 kandidaten. Bleven
2 over. B werd tel. benaderd door 2 jonge mannen die uit-
voerder waren bij een collega bedrijf. Adviseur heeft deze
mannen verder begeleidt. Bij financieríng heeft 6. nog een
bemiddelende rol gespeeld bij de bank. Na financiering was
contract snel rond. B wilde niet de hoogste prijs maar het
voortbestaan van het bedrijf in de huidige vorm zonder
nadelige consequenties voor het personeel.

"Het was een bevrijdend gevoel. Ik had al die jaren te veel
hooi op m'n vork genomen. Heb het eindstadium bereikt".

"Zou eerst nog een tijd als directeur blijven, maar heb beslo-
ten als adviseur nog een jaar betrokken te blijven. Geen ver-
goeding, want ik wilde de vrijheid hebben er mee te stop-
pen. Ben uiteindelijk 1 1 ~2 jaar gebleven. Heb acquisitie ge-
daan, nog meegewerkt veranderingen door te voeren. De
staf is uitgebreid, nieuwe ideeën, ze zijn op de goede weg".
"Ik kom nu nog 2 keer in de week op het bedrijf. Ga samen
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met ze naar de voetbalclub waar het bedrijf sponsor van is".
"Alle vorige opdrachtgevers zijn nu nog klant". B is tevreden
met de verkoop. De naam van het bedrijf is hetzelfde geble-
ven.
Gekozen was voor een "earn out"constructie waarbij de laat-
ste 2 jaar en het 1 e nieuwe jaar gemiddeld werden. Ooor de
nieuwe aanpak en nieuwe investeringen was het eerste jaar
minder dan de vorigen. Ik wilde hen dat niet verwijten en
geen juridische harrewar want het gaat goed met het bedrijf,
maar ik raad verkopers aan de verkoopprijs af te maken zon-
der earn out constructies'.
Actief bij de voetbalclub, ik speel nog steeds. Daarnaast ver-
vul ik daar wat werkzaamheden. Doe wat met onroerend
goed. Het bedrijf huurt nog van mij het onroerend goed.
Door MBI en goede begeleiding van B. gaat het goed met
het bedrijf. Er is een sfeer van onderling vertrouwen. B heeft
in zijn woonplaats z'n status behouden. Hij wordt door de
nieuwe eigenaars gerespecteerd. Hij heeft niet het onderste
uit de kan gehaald en zelfs bij een slechte verkoopconstructie
gekozen voor de goede relatie ipv voor het geld.
Er is geen sprake van synergie ivm MBI en voortzetting
bestaande bedrijf.

16
18-12-2000
63
1960
Bouw
1999
25-50
75
3-5 0~0
Gelijk gebleven
Geen geschikte opvolging familie~ bedrijf werd te zware last
Familie, 4e generatie
Organisatorisch-commercieel
Heel gedreven, stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen,
goede koopman, handig, snelle beslisser
Direct, stimulerend, beschermend, stelt hoge eisen, mens
tussen de mensen, betrokken
Zijn vrouw weet nauwelijks iets over het bedrijf of wat hij
doet. Ze hebben 2 verschillende (emotionele) werelden. "'t is
het beste dat ge niks weet, ik ben altijd voor jouw op stap en
ik zorg dat jullie niets tekort komen en voor de rest hoef de
nergens van te weten"
Goede onderhandelaar. Bepaald heel sterk de richting. Zijn
mensen volgen hem. Weet goed te delegere, staat dicht bij
de mensen. Een goed contact met klanten.
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geschiedenis v.T was 4e generatie in de bouw. Vader werd ziek en v.T
startte op 22 jr in het bedrijf. Op 24 jr bedrijf gekocht. Was
toen timmerman. Armoedige tijd. Na 5 jr. ging v.T. in de pro-
jectontwikkeling, de handelskant werd meer ontwikkelt. In
1967 is het pas goed begonnen door bouw van 17 won.
Daarna overal. Tenerife, Belgie, frankrijk. Moeilijke periode in
1980 door crisis. Daarna weer beter. Heeft goede mensen
om zich heen verzameld. Zeer gezond bedrijf.

motieven verkoop interview Plan om op 60 jaar te stoppen. Zoons wilden niet in het
bedrijf.

bewustwordings fase Altijd het plan gehad om op bepaalde leeftijd te verkopen.
Zoons wilden niet. Hadden andere ambities.Hij heeft het
bedrijf zeer gezond gemaakt. Er was een goede orderporte-
feuille, ze hadden veel bouwlocaties. Liet hier en daar vallen
wel eens te willen stoppen.

adviseurs Bemiddelaar ingeschakeld. Wertheim en Partners uit Houten.
Daarnaast een goede accountant gehad.

relatie met de adviseurs goede ervaringen met adviseurs. Had hen l00~o van de ver-
koopprijs beloofd.

betrokkenheid personeel
bij verkoop Directe staf was op de hoogte.
onderhandelingen Een aantal gesprekken gehad met van W. Zij vonden dat be-

drijf te veel afhankelijk was van v.T. Adviseur heeft 50 bedrij-
ven geselekteerd.Er waren 20 reacties. Zelf veel geschrapt om-
dat de cultuur van het bedrijf hem niet aanstond. Maandags
werd v.T. gebeld door een bedrijf dat graag wilde kopen.
Vrijdags gesprek en rond gekomen. Nadien due dilligence en
vervolgens contract. De laatste discussies waren het moei-
lijkst. Het venijn zat in de staart Ze wilden veel garanties.

moment van
ondertekening contract "Ik denk dat ik geen gelukkiger moment in m'n leven heb

gehad". "Ik was er 10 jaar mee bezig geweest en er helemaal
naar toe gegroeid". "Ik wilde niet meer op m'n knieën voor al
die ambtelijke instanties".

periode na de verkoop "Het was een heel gezond bedrijf. In 40 jaar nooit iemand
weg gegaan. Nu zit er een directeur die vanuit z'n bureau
het bedrijf regelt. Hij staat te ver van de mensen af. Was
vroeger m'n beste medewerker. Nu is de sfeer helemaal weg.
De werkvoorraad slinkt. Het bedrijf brokkelt af. 2 uitvoerders
overspannen. De beste projectleider vertrokken. Calculator
pas weg. Het bedrijf is aan het afbrokkelen. Dat doet pijn
omdat het de 4e generatie was. Ik zeg niet dat het bedrijf
kapot gaat, maar ik wil ze over 3-4 jaar nog wel eens zien.
Met de huidige direteur gaat het nooit". "Het gaat nu te
makkelijk, er wordt niet meer zo op de investeringen en
kosten gelet". "Maar al zouden ze me een miljoen vragen
dan zou ik het niet meer terug willen". Ik zou het ook niet
meer kunnen, ik kan niet meer op m'n knieën". "Maar ik ben
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nu een gelukkig en tevreden mens".
"Je moet echt beseffen dat je aan verkoop toe bent". "Je
moet er naar toe groeien en zelf het moment kiezen".
"Bepaal zelf je prijs, het is jouw bedrijf". "Het bedrijf hangt
aan 'n persoon, het duurt heel lang voordat de werknemers
aan een ander gewend zijn". "Kies goede adviseurs, kijk niet
naar het geld". "geld is niet het belangrijkste bij de verkoop
maar de keuze van de kopero~oo. "Zorg voor een invulling,
voor een hobby, na die tijd".
"Ik heb een hobby filmen. Eigen studio in een appartement
beneden me. Zit daar veel te prutsen". "Ben daarnaast nog
veel in het maatschappelijk leven betrokken. Wordt nog over-
al voor gevraagd".
Winst was gelijk gebleven maar bedrijf is aan een afgang
begonnen.
Ondanks dat er sprake was van overname door een ander
bouwbedrijf is er geen sprake van synergie. Er wordt door de
bedrijven gezamelijk geen waarde toegevoegd. Het bedrijf
van v.T. draait volledig zelfstandig.

17
20-12-2000
50
1926
Transport
1998
10-25
65
~ 3ol0

Geen antwoord
Gezondheidsproblemen of de angst daarvoor. Het bedrijf
werd een te zware last.
MBO samen met collega.
Organisatorisch~commercieel
Open persoonlijkheid, 'n harde werker, inventief, let op
details, kostenbewust.
Open, stimulerend, mens manager, stelt hoge eisen, samen-
werkend.
Vrouw werkte mee in het bedrijf op administratie. Zij had
meer problemen met verkoop en afstand nemen van het
bedrijf dan hij.
Klantgericht- de klant was koning, mens gericht, stelt hoge
eisen aan personeel en betrekt ze bij de successen. Werkte
met een goed team mensen. Was heel kostenbewust.
Op 15 jr.begonnen met werken. 10 weken op zee geweest,
maar afgekeurd vanwege de ogen. Als loopjongen bij zuivel-
fabriek. Daarna op correspondentieafdeling. Na militaire
dienst terug bij het bedrijf maar in de expeditie als chef.

381



Vervolgens bij transportbedrijf B. en weer later bij H. Deed
administratie, retourvrachten en eigenlijk alles. Het werd een
ander bedrijf. De functie als directeur heeft vdó. geweigerd.
Er kwam een andere directeur, gaf veel problemen. Directeur
weg en vdó directeur. Bedrijf groeide. Samen met een colle-
ga deed hij een MBO. Na verloop collega uitgekocht. vdB
hield niet van directeurschap. Liever planning, direct bij en
tussen de mensen. Werd overspannen, burnout, lang thuis.
Na verloop van tijd weer werken. Een nieuw bedrijf gekocht:
D. Transport. Maar problemen met gezondheid hielden aan.

motieven verkoop interview Gezondheidsproblemen.
bewustwordings fase H. groot gemaakt in afvaltransport. Hield alles zelf bij. Wel

goede financiele man gevonden. Maar door te hard werken
burn out. Lang thuis geweest. Beter worden ging langzaam.
D. transport kwam te koop. vdB kocht dit en ging er weer
vol tegenaan. Met 2 vestigingen 160 man personeel en 95
auto's. Maar gezondheidsproblemen kwamen terug. Zijn
vrouw bleef in het bedrijf werken, maar besloten werd te ver-
kopen. Zoon had niet de ambities of capaciteiten. De finan-
ciele man heeft het verkoopproces geleid.

adviseurs Bemiddelaar voor fusie en overname.
relatie met de adviseurs Goed
betrokkenheid personeel
bij verkoop Directe staf was op de hoogte.
onderhandelingen Financ.directeur huurt bemiddelaar in en ze maken een bid-

book. Er is veel belangstelling vanuit de afvalwereld. Er blij-
ven uiteindelijk 2 kandidaten over voor afvalpoot: Watco en
Essent. Contract met Watco getekent na due dilligence. Er
waren geen grote problemen. Voor de transportpoot werd
een ander bedrijf gezocht: Dit werd H. uit Almere. Achteraf
wat problemen met onduidelijke afspraken.

moment van
ondertekening contract vdB :"het moment van ondertekening voelde lekker, je had

een mooi bedrag op de bank".Vrouw: aan een kant voelde ik
een opluchting, aan de andere kant had ik er toch wat moei-
te mee. Ik had al die tijd door gewerkt, terwijl m'n man door
de ziekte al lang thuis was".

periode na de verkoop "Het is nu heel anders. De financ.dir. had veel moeite met de
veranderingen die doorgevoerd werden en was het met som-
mige veranderingen niet eens. Met als gevolg conflicten. Hij
zit nu overspannen thuis". "Nadien zegt Watco tegen vdó.
dat hij (financdir.) gelijk had en dat ze fout gehandeld heb-
ben". "Transportbedrijf D. is al weer verkocht. De man uit
Almere kon het niet aan. Hij had een andere voorstelling van
het bedrijf. Het is nu verkocht aan m'n oude werkgever B.".

adviezen voor verkoop bedrijf "Zorg voor een goede bemíddelaar. Zet alle afspraken goed
op papier, want achteraf komen er toch weer misverstanden.
Persoonlijk: je moet zelf klaar zijn voor de verkoop. Ik zelf zou
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motieven verkoop interview

bewustwordings fase

nooit voor een nieuwe baas kunnen werken".
"Ik voel me heel happy met m'n nieuwe situatie. We wonen
hier heerlijk. Ik heb nu tijd voor andere dingen. Heb meer
sociale contacten in de buurt. Begeleid m'n zoon met z'n
bedrijf. Doe de adminstratie voor hem.
Winstgevendheid naar beneden. Problemen in de organisa-
tie. Veranderingen komen hard aan. De overname van de
transportpoot was helemaal een probleem
Synergie komt niet uit. Men heeft marktaandeel gekocht. De
overname van de transportpoot heeft alleen verlies opgeleverd.

18
20-12-2000
32,37,67
1948
HandeI~ICT
1997
~ 100

300

~ 30~0

Toegenomen

Strategische keuze~niet te weigeren bod~risicospreiding van
vermogen
Familie
Organisatorisch~financieel
Analytisch, weloverwogen, stabiel, gedegen, academisch
Een bestuurder, betrokken.
Sterke familieband. Groot respect voor vader, had een sterke
band met hem. "Meer vriend dan vader".
juiste strategische keuzes gemaakt. Vader had juiste manier
van omgaan met personeel, gaf ze veel ruimte, selekteerde
talentvolle mensen.
Vader begonnen bij winkel in kantoorartikelen in binnenstad.
Zaak in 1972 overgenomen. Winkel daarnaast gekocht: een
boekhandel. Vervolgens weer pand daarnaast gekocht. Uit-
breiding met kantoormeubelen. Nu compleet pakket. Ver-
huizing naar ind.terrein. Andere benadering: verkopers die
bedrijven benaderen ipv. afwachten in winkel. Begin '80, IBM
begon met pc's. Dealerschap. Jaarlijkse groei van 200~0. R in
bedrijf, eerst verkoop later financieel en logistiek. vernames,
groei naar 300 man en 120 mio. 4 business units: machines,
artikelen, meubilair en automatisering.
Angst voor marktontwikkelingen; men had het idee dat de
markt zou veranderen en dat alleen de groteren zouden
overblijven.
Men hoorde van ontwikkelingen in USA over consolidatie in
kantoorinrichtingsbranche etc. B. T. had soortgelijke plannen.
Wilde handelspoot versterken. Gevoel ontstond bij man.team



of sterker groeien of verkopen. Groei kost geld. Besloten om
aansluiting te zoeken bij grote partij. Telefoontje van K van
BT. Dat viel in goede aarde. BT had inmiddels miljarden
omzet in USA en ca 600 mio in Dld door overname van fam.
Bedrijven in deze sector. De synergie zat in de effiency slag
die door de bedrijven zelf gedaan moest worden. BT zou
voor het geld zorgen voor uitbreidingen!!

adviseurs Corporate finance van DfT en advocatenkantoor Caron en
Stevens, gespecialiseerd in FtO.

relatie met de adviseurs Corporate Finance van DtT alleen gebruikt in pre-fase, niet
bij onderhandelingen. Advocatenkantoor alleen bij juridische
afronding. Tevreden over beide adviseurs.

betrokkenheid personeel
bij verkoop Management team was op de hoogte en eens met de partner.
onderhandelingen R. deed zelf een waardebepaling van het bedrijf op verschil-

lende manieren. R. en P. van BT deden samen onderhande-
lingen. Beiden moesten terug naar achterban. R naar vader.
"Het was een bizondere tijd omdat we met de billen bloot
moesten en onze financ.rapportage anders is dan van beurs-
genoteerd bedrijf. Vanaf 1 e begin was duidelijk dat deal zou
rondkomen. Wel veel onderhandelingstactieken, boeken
dicht en opgestapt. Het ís een soort paringsdans. Een proces
wat tijd nodig heeft". "Het bedrijf verkoop je 3 x: de 1 e keer
wordt de prijs overeengekomen, de 2e keer onderhandel je
nav. het due dilligence rapport over finan.en econ. aspecten
en de 3e keer over de jurid. zaken en de garanties.

moment van
ondertekening contract Contract getekent op 5-1-1997. Geen bijzondere gevoelens,

we waren er naar toe gegroeid en wilden ook graag. We
zagen een mooie toekomst voor ons.

periode na de verkoop "1 e jaar druk met integratie, andere rapportage enz. De cul-
tuur was gelukkig hetzelfde, handelsbedrijf. Met bestuurs-
voorzitter K. konden we goed opschieten. In het 2e jaar gin-
gen we op acquisitiepad. We groeiden naar 600 man en 250
mio omzet. Daarna kwam de integratie van de hele groep.
Met centraal magazijn, één catalogus, één naam: C. E. (was
net overgenomen in USA). "Die periode van acquisities was
ook de leukste periode, we leerden veel. We konden ons
goed inleven in de problemen van de verkopende partijen
omdat we hetzelfde ervaren hadden. Met BT hadden we
afgesproken dat ze zich daar niet mee zouden bemoeien".
"Maar nu na 3 jaar ben ik opgestapt. Het was allemaal goed
gegaan, in een goede steer: er stond een groot bedrijf. Maar
op het hoofdkantoor van BT ín Amsterdam veranderde ook
veel. Steeds meer functies kwamen er. Een directeur Marketing,
een directeur Logistiek. En een directeur die verantwoordelijk
voor ons was. Ze gingen zich meer en meer met onze
bedrijfsprocessen bemoeien. Ik moest me steeds meer bezig
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houden met het masseren van de maandcijfers en was niet
meer bezig met het echte ondernemen. Ons management
team was het vaak niet eens met de beslissingen die BT nam.
Er was een formele sfeer onstaan, het avontuurlijke was er
uit. Meer politiek en afstandelijker. Ik heb drie jaar met veel
plezier gewerkt, er veel van geleerd maar ik had zo iets van
'beter een jaar te vroeg vertrokken dan een dag te laat
"Zorg zelf voor de nodige financiele kennis om in de onder-
handelingen weerwoord te geven. Bereid je goed voor. Zorg
dat je goed inzicht hebt in de activa op de balans zodat er
nadien geen verrassingen komen. Eis boter bij de vis. Je ver-
koopt het hele bedrijf en daar moet je voor betaald krijgen,
geen betalingen achteraf".
"Ik ben nu 40 jaar oud en een investeerder. Dat bevalt me
goed. Zat net nog aan tafel met een ondernemer die een
goed idee had".
R. en het man.team van K. had het idee opgegeten te wor-
den door marktontwikkelingen. BT had een plan ontwikkeld
de opzet van een grootschalige organisatie in office pro-
ducts. R had het idee dat schaalgrootte belangrijker is dan
dicht op de markt zitten, persoonlijk contact, of inenselijke
relaties. Men denkt dat grotere bedrijven beter zijn in strate-
gie en de opzet van een grote organisatie vanwege het geld
dat voor hen makkelijker verkrijgbaar is. De vraag is of dit
een juiste veronderstelling is. Is het geheel beter dan de
afzonderlijke delen? R. is pas vertrokken en het management
team is ontevreden.De cultuur is veranderd. Wat zal er van
het oorspronkelijke bedrijf overblijven ? Onlangs heeft BT
drie winstwaarschuwingen gegeven. Ze wijten de omzet-
daling aan de huidige recessie.
K. werd gekocht door BT om in een bestaande markt een
concentratie van gelijke bedrijven op te zetten. De synergie
zou zijn: centraal magazijn dus logistiek, centrale inkoop,
centraal catalogus en centrale marketing. De vraag is of dit
gehaald wordt. Of de som der delen meer waarde creëert
dan het totaal aan de delen zelf ?

19
22-12-2000
54
1941
Andere dienstverlening
1998
SO-100
72
10-150~0
Niet ingevuld
Geen geschikte opvolging familie~ te zware last~ strategische



oprichting fam.lzelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

moment van
ondertekening contract

keuze
Familie~grootvader
Commercieel
Sterk dienstbaar, gedreven, groot zelfvertrouwen, dominant,
overtuigend.
Dominant, veeleisend, terughoudend.
Sterke vader binding.
Sterk klantgericht, de klant is koning. Ontwikkeling van
nieuwe produkten of diensten. Is de markt voor. Heeft sterke
strategixhe positie in de markt opgebouwd.
Grootvader begonnen als zelfstandige verzekeringsagent.
Vader gestart met financieringen, en daarbij verzekeringen. S
starte met opbouw verzekeringsportefeuille. Nieuw product:
collectieve autoverzekeringen. Nadien collectieve ziekte-
kostenverzekeringen.Bedrijfsgerichte aanpak. Grote klanten
binnengehaald. Sterke groei. Problemen met groeibeheersing.
Kinderen wilden bedrijf niet overnemen. Problemen met de
organisatie.
Een besluit wat S. nam om de organisatie te veranderen
werd niet door adj.dir. die verantwoordelijk was voor die
organisatie gedeeld. Gevolg hij stapte op. Dit gaf grote
onrust binnen de organisatie. Organisatieadviseur werd er bij
gehaald. Deze maakte rapport en werd vervolgens interimdi-
recteur. Maar dit lukte ook niet. Een volgende directeur werd
binnengehaald. Deze ontketende een paleisrevolutie. Een
zware mentale slag voor S., die vooralsnog commissaris
tegen had. Onrust in organisatie werd groter: er waren pro's
en contra's. S. besloot zich terug te trekken en te verkopen.
Een interim directeur werd aangesteld. Deze kende de markt.
Fiscalist van W.
Goed

Alleen de interim directeur, die gedelegeerd commissaris was
en een inmiddels nieuw aangestelde directeur (van C.) waren
op de hoogte.
De prijs werd zelf door S. bepaald. Hij wist hoe de waarde-
bepaling in de verzekeringsmarkt werkt. Afspraak met K. over
de prijs. Intentie overeenkomst getekend. Na due dilligence
liepen verdere onderhandelingen over garanties e.d. mis.
Door het due dilligence was snel contact gelegd met U. die
eigenaar was van I. Uiteindelijk met hen rondgekomen.

In feite was de 1 e handtekening al een heel emotioneel
moment: "ik was ontzettend blij dat ik van een pak zorgen
die ik de laatste 4 jaar heb gehad, was verlost. Het waren de
zwartste bladzijden uit m'n leven". "Het was een heel emotio-
neel moment want je verkoopt toch een familiebedrijf wat
zo'n zestig jaar bestaat. Ik heb als een klein kind gejankt".



"De afronding met I. was meer pragmatischer, want ik had
alles al eens gehad".

periode na de verkoop "Het is een periode geweest waarin je niet met je emoties
overweg kunt. Er gebeurt van alles om je heen waar je niet
aan gewend bent, want je bent nooit in loondienst geweest.
Je bent niet meer interessant. Je bent een persoon die z'n
zaak verkocht heeft en geen invloed meer heeft. Na 1,5 jaar
heb ik afscheid genomen. Ik kreeg nog een afscheidsreceptie
en een koninklijke onderscheiding. Het was de mooiste dag
van m'n leven". "Toen ik weg was hebben ze de cultuur van
S proberen uit te roeien. Ze hebben vanuit een arrogantie
gezegd dat alles van hen beter was. Van de 70 man zijn er
nu, na 1,5 jaar nog maar 15 over. Alles wat van S was werd
met de grond gelijk gemaakt. Als ik alles tevoren geweten
had had ik m'n bedrijf niet aan hen verkocht. Dan had de S-
cultuur, die echt goed was, kans gehad op een zelfstandig
voortbestaan en was de naam nog blijven bestaan. Nu is
alles met de grond gelijk gemaakt en dat is m'n grootste
teleurstelling.

adviezen voor verkoop bedrijf Laat je omringen door de beste adviseurs. Let niet op de
centen, de afspraken en contracten moeten goed zijn. Doe
zelf niet de directe onderhandelingen maar beslis op afstand,
je bent er te veel emotioneel bij betrokken. Als je na de ver-
koop geen directeur meer bent neem dan afscheid. De over-
gang van iets naar niets is te groot. Blijf alleen bij het bedrijf
om de lopende zaken af te werken en over te dragen. Geeft
werknemers de tijd om aan de nieuwe structuur te wennen.

invulling nadien "Ik ben tevreden met de verkoop en het geld wat ik er voor
gekregen heb. Je hebt nu een compleet ander leven. Je komt
er achter dat je alleen op de wereld staat en dat de goede
contacten van vroeger vluchtige contacten zijn. Je komt weer
met beide benen op de grond. Je moet nu alles zelf doen.
Koffie zetten, leren met de computer om te gaan. Vroeger
had ik twee secretaresses die alles voor me deden. Ik ben nu
nog voorzitter van E, de internationale vereniging. Ook ben
ik bestuurslid van het WTC in Eindhoven. Daarnaast begeleid
ik m'n zoon en oud medewerker met een bedrijf wat ik niet
verkocht heb.

opmerkingen S. was altijd heel sterk commercieel gericht. Daardoor groei-
de het bedrijf. Maar zijn sterke kanten lagen niet bij de orga-
nisatie. De organisatie kwam daardoor in de problemen. Dat
gaf S. een enorme psychische klap die hij nooit heeft kunnen
verwerken. Hij kwam er achter dat een aantal personeelsle-
den niet meer achter hem stonden. Verkoop was de enige
(uit)weg voor hem. Daardoor heeft S nooit afstand kunnen
nemen en ging de overgang gepaard met emotionele con-
flicten.

synergie Synergie had ingevuld kunnen worden wanneer de overgang



soepeler was verlopen. Waarschijnlijk is er sprake geweest van
machtsstrijd tussen oude en nieuwe eigenaar. De overname
heeft de koper wel extra omzet~klanten opgeleverd. Maar de
oude organisatie is er door opgeofferd.

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
naam bedrijf
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs

20
10-1-2001
50
Afvalrecycling~transport, grondverzet, wegenbouw
ca. 1950
Transport
2000

1 75

Vader had loonbedrijf
Organisatorisch
Organisator, gedreven, denker, visie, creatief
Open, teambouwer, tussen de mensen
Schuldgevoel naar familie door harde werken en weinig thuis
Tussen de mensen staan, mensen doen alles voor je, door
visie sterke leider. Selectie van goede medewerkers. Jezelf blij-
ven ontwikkelen. Bezig zijn verder te kijken dan morgen: 5-
10 jaar. Beslissingen durven te nemen. Nieuwe uitdagingen
aan te gaan.
Vader had loonbedrijf. Moeder een groentewinkeltje.
11 kinderen. K was 4e. Wilde emigreren. Besloten voor over-
name. Na enige tijd in grondverzet. Bedrijf groeide, ging
naar containerafzet met sloopafval en puin. Recycling bedrijf
opgezet. Kostte veel tijd en geld. Bijna faillissement. Toch
rondgekomen. Na tijd ging het goed met het bedrijf. Groei-
cijfers van 30-400~o per jr. Grote concerns stonden op de
stoep.
Strategisch, had geen mogelijkheid om door te gaan.
Zelfstandigheid zonder eigen verbrandingsoven voor energie
opwekking was te kostbaar en niet mogelijk. Dat is de sterkte
van de energie bedrijven. Ze hebben een negatieve inkoop-
prijs voor organisch afval. Het is een kapitaalintensief bedrijf,
alle winst gaat in het bedrijf. Kinderen wilden niet of waren
te jong. K. begon langzaam te denken aan verkoop. Het
moest op een gegeven moment wel, de concurrentie zou te
zwaar worden.
Accountant van DtT ingeschakeld. Vervolgens Corp. Finance.
Ook eigen persoonlijke adviseur er bij betrokken. lemand die
ik vertrouwde. relatie met de adviseursCorporate Finance was
hun geld niet waard. Het ging beter tussen koper en mij dan
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tussen Corp. Finance en koper. Ik had persoonlijke adviseur
die zorgde dat onderhandelingen niet stukliepen. Een jurist
die mij en het bedrijf goed kende.

betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

Management team heb ik geinformeerd nadat ik zelf de
beslissing voor verkoop genomen had. Zij stonden achter
besluit en ik heb ze betrokken in het verkoopproces.
Memorandum opgesteld door bemidd. naar verschillende
partijen gezonden. 7 kandidaten. Hen eenn aantal vragen
gesteld. Waarom interesse. Plannen voor de toekomst. Wat is
de synergie. Welke rol voor bedrijf enz. "C.F ging meer uit
over de prijs van het bedrijf. Mijn zorg was de continuiteit
van het bedrijf, naar de mensen waarmee ik werkte.ln zo'n
kleine gemeenschap waar je wilt blijven wonen, wordt je
door je ex-medewerkers met de nek aangekeken als je het
niet goed geregeld hebt. Ik moet er niet aan denken. Dan
maar wat minder geld. Dat het de medewerkers goed gaat is
me veel meer aan gelegen".Onderhandelingen duurden 3
mnd. Er komen een hele hoop vragen op je af. Door C.F. is
de verkoop bijna misgelopen.Ze speelden met vuur en weten
echt niet wat ze doen. Het was kantje boord. Gelukkig had ik
met directie afgesproken dat wanneer het fout dreigde te
gaan we elkaar zouden bellen.

moment van
ondertekening contract "Op 21 dec. 2000 in Rotterdam getekent. Nog wat aanpas-

singen met de hand er bij. Een glas champagne en het was
rond. Was daar met m'n adviseur en 2 adj.directeuren naar
toe gereden". "Geen emoties op dat moment. Dat proces
was al twee jaar daarvoor begonnen toen ik besloot te ver-
kopen. Ik heb soms langs de kant van de ~veg in de auto zit-
ten janken dat het bedrijf weg moest. Maar het was het
beste. Ik heb me wel eens voor m'n kop geslagen waarom ik
met deze handel verder ben gegaan. Ik had in transport en
grondverzet moeten blijven.

periode na de verkoop "De verkoop is pas een aantal dagen oud. Ben nu zaken aan
het overdragen. Zou nog adviseur blijven voor een periode
van 4 jaar. Met bepaalde projecten bezig zijn. Ik heb geen
idee hoe het zal gaan. Ik wacht maar af. Ik zal meer tijd
besteden aan m'n gezin. Ik heb de kinderen voorheen nau-
welijks gezien. Werkte 80 uur in de week. Kwam 's avonds
altijd gestresst aan tafel, slecht humeur. Ze hebben heel wat
afgezien met mij. Wil nu bewust omgaan met m'n kinderen.
Hen meer begeleiden. Leren omgaan met geld".

adviezen voor verkoop bedrijf "Geef adviseurs duidelijke rollen en taakverdeling. Houdt zelf
de regie. Wanneer je zelf niet direct bij de onderhandelingen
bent betrokken zorg dan voor één aanspreekpunt, iemand
die een vertrouwenspersoon is. Informeer het management
team omtrent het verkoopproces en creëer een draagvlak,



invulling nadien

opmerkingen

synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete

oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden

relatie met personeel
relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

anders heb je nadien veel uit te leggen. Zorg dat je vooraf-
gaand aan het verkoopproces de zaken intern goed op de rit
hebt staan, het voorkomt een hele hoop vragen en vragen
waarop je geen antwoord hebt".
Meer tijd besteden aan het gezin. Begeleiding van dochter.
Reizen. En aan m'n hobby: vliegen.
Overname heeft net plaatsgevonden. Eeen beeld van de
veranderingen die plaatsvinden, is er dan ook niet. Misschien
een goede case om binnenkort nog eens te benaderen en te
horen of er veel veranderd is en of wat de gevoelens zijn
over het bedrijf.
Door de afname van organisch afval voor energie is er sprake
van een sterke synergie. Daarmee lijkt de toekomst van het
bedrijf verzekerd.

21
11-1-2001
59
1966
Handel
~

50-100

115

~ 30~0

Sterk afgenomen
Verandering van levensstijl~ niet te weigeren bod~ bedrijf
werd te zware last
Zelf
Organisatorisch~commercieel
Avonturier, individualist, bourgondiër, creatief, overtuigend,
stimulerend,dominant, charismatisch.
Open, direct, stimulerend, dominant.
Duidelijke taakverdeling binnen het gezin. De vrouw zorgt
voor opvoeding, sociale contacten, harmonie. Hij zorgt voor
de centjes.
Van 'n Mulo klant die niets kon en niets had, in te staat te
zijn m'n fam.leven te financieren, voor m'n familie te zorgen.
M'n succes is het verschil tussen alles wat goed gegaan is en
alles wat fout gegaan is. Ik had voor alles een alternatief plan.
Moeilijkheden op school. In het buitenland gewerkt en talen
geleerd. Bij handelsfirma, de agenturen overgenomen en
opgebouwd. Daarna zelf import vanuit Verre Oosten. Allerlei
soorten raamproducten. Na 15 jaar bijna fout. Surceance. Te
dunne winstmarges. Verkeerde mensen. Akkoord gekregen.
Herbezinning, ander concept. Bouwen aan vermogen. Weg
uit verre Oosten. Niche in markt. Goede presentatie. Vervol-
gens uit dal gekomen en succesvol. Na 3 jaar alle schulden
afgelost en nieuw bedrijf opgebouwd. Niet meer zelf produ-
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ceren maar uitbesteden.
motieven verkoop interview Leeftijd en geen opvolgingsmogelijk bij de kinderen.
bewustwordings fase Altijd plan gehad met 60 jaar te stoppen. Had het idee om

MBO te doen. Maar er waren te veel verschillende ideeën bij
het personeel. Uiteindelijk in overleg met hen besloten tot
verkoop aan derden.

adviseurs Geen bemiddelaars ingeschakeld. Zelf de contacten gelegd.
Alleen op het laatst Paardekoper en Hoffman, juristen in
geschakeld voor het contract. En onze accountant. We waren
totaal niet meer kwijt dan FI 72.000

relatie met de adviseurs De ingeschakelde adviseurs waren goed.
betrokkenheid personeel
bij verkoop Altijd open geweest naar personeel omtrent de verkoop.

Het management team was volledig op de hoogte. Ander
personeel minder.

onderhandelingen Het enige bedrijf dat in aanmerking kwam was H. We heb-
ben zelf de voorbereiding gedaan. Een verkoopboek samen-
gesteld met alle belangrijke gegevens. Alles stond er in. Ik
had de intrinsieke waarde gevraagd. Geen goodwill, geen
badwill. En daar gingen ze mee akkoord. Zij hebben zelfs
geen due dilligence laten maken. Alles op basis van de
balans. Wel heb ik garanties moeten geven voor 2 jaar.

moment van
ondertekening contract "Het emotionele moment was al een half jaar voor de ver-

koop gekomen. Toen eenmaal bleek dat het management
team niet géinteresseerd was de boel voort te zetten. Daar
kwam een boel commotie en emotie los. Het is wel weer
gelijmd en gezamelijk is besloten de tent aan een derde te
verkopen".

periode na de verkoop "Mensen bleven onder een ander regiem achter. Met andere
normen en waarden. Alleen geld telt voor de Fam.S. en ver-
der níet zeuren of zeiken. Als je oud bent, ben je kwetsbaar
en kun je nergens meer terecht. Dus aanpassen. Een aantal
medewerkers is dat opgebroken, er zijn nogal wat Arbo
patienten. Succesievelijk hebben die zich ook weer bij de
nieuwe realiteit neergelegd. Ik heb een APC opgericht: A.
Veteranen Club. Daar zitten een twaalftal mensen in. Ik zorg
dat ze niet tussen wal en schip terecht komen. Financiele
steun of anderszins, een advocaat, psychologische hulp. De
nieuwe eigenaar kon het bedrijf niet managen. Ze gingen er
mensen neerzetten die van toeten noch blazen wisten. Ze
waren niet gewend zaken te doen op de manier die wij
deden. Na verloop van tijd stopten ze met het product. Ze
zeiden dat het niet paste met hun eigen maatprogramma.
Maar er is ook een andere versie. Daar heb ik een moeilijke
tijd mee gehad. Ik had altijd met het idee geleefd het bedrijf
aan het management te verkopen en dat bleek een illusie.
Men durfde niet over te nemen. Men was geen ondernemer.
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adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

Synergie

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting
bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete

oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

Dat soort emoties is later bij mij wel weer bijgetrokken.
Misschien had het te maken met mijn invloed, mijn domi-
nantie. Ik ben geen slavendrijver, geen dictator maar wel
dominant. Goede mensen in de organisatie dat is toch heel
wat anders dan qoede ondernemers.
"Als je verkoopt moet je afhaken. Degenen die afspreken nog
een half jaar, 'n jaar of langer aan te blijven Dat ze nog
gebruik maken van je kennis. Allemaal kul. Met alle goede
bedoelingen die men heeft: alleen het werkt zo niet. Zorg
verder voor een goede voorbereiding. Heb alles op orde. Ben
heel open naar je personeel. Je hebt hun hulp nodig, tijdens
de onderhandelingen alsook daarna. Overweeg heel goed
voor je verkoopt. Besef dat de zaken anders kunnen uitpak-
ken dan je verwacht.
"Ik ben blij dat ik verkocht heb. Heb nu een nieuwe onder-
neming. Informal investor. Darnaast heb ik er zelf nog wat
handel bij. Laatst een hele partij poppen gekocht en weer
doorverkocht".
Dramatisch verhaal. Van het bedrijf niets meer over.
Management helemaal weg.
Was in principe aanwezig. H.D. had het verkoopkanaal.
Volgens R hebben politieke redenen een belangrijke rol
gespeeld om met product te stoppen.

22
16-11-2001
40
1969
Industrie
1987
50-100
90
5-l 00~0
Afgenomen
Gezondheidsproblemen of de angst daarvoor~verandering
van levensstijl
Zelf
Organisatorisch~commercieel
Perfectionist~ai mabel~cooperatieflgedreven
Open, direct, veeleisend
Vader had bedrijf in schuimplastic, ging failliet.
Sterk gedreven, de beste wilen zijn, goede prijs kwaliteit
verhouding van product.
Vader had bedrijf in schuimplastic. Maakte moeilijke fase mee
na brand, vervolgens faillissement. N van de Mulo geschopt.
Avondstudie naast werken. In bedrijf van stalen meubelen
gestapt en overgenomen van curator. Sterke drijfveer om het
beter te doen. Binnen 3 jr. alles met banken etc. geregeld.
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motieven verkoop interview
bewustwordings fase

adviseurs
relatie met de adviseurs
betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

moment van
ondertekening contract

periode na de verkoop

adviezen voor verkoop bedrijf

invulling nadien

opmerkingen

synergie

Verkoper Beursgang

interview nr
interview datum
leeftijd ~jr verk
oprichting

Taakverdeling met jongere broer. Meubelen van spaanplaat.
Kasten e.d. Sterke groei. Succes. Goede winsten. Toen hart-
aanval op 41 jr.
Gezondheidsproblemen.
Hartaanval was sein om anders te gaan leven. Tevoren wel
eens gedacht aan verkoop maar was nog niet aan de orde.
Alleen accountant en fiscalist ingeschakeld.
Goed

Personeel was op de hoogte
Geen waardebepaling gemaakt. Kopers gezocht. Groep van
beleggers. Bedrijf te koop aangeboden. Het was snel gere-
geld. De prijs was akkoord. Na boekenonderzoek was de deal
rond.

Een heel dubbel gevoel bij moment van verkoop: enerszijds
een bevrijding toen het geld ontvangen was. Anderszijds
ook jammer dat de zaak kwijt was. De tijd was te kort
geweest om afstand te nemen van het bedrijf. N was er emo-
tioneel nog niet los van.
"Na verkoop was er sprake van een sterke teruggang. Ze
draaien nu 'break even '. "Alles werkt, alle procedures zijn
okay. ledereen in het bedrijf is tevreden, maar er wordt geen
winst gemaakt". De ziel is uit het bedrijf. Er is geen gedreven
leider meer. Het is een bedrijf waar de winstmarges per een-
heid product laag zijn en waar sterk op de kosten en efficien-
tie gelet moet worden. Dat ontbreekt nu. "Dat wat we nu
bereikt hebben (geen winst) is de resultante van de verkoop".
Let goed op de waarderingsgrondslag. Daar heeft N te wei-
nig op gelet. N wilde verkopen. De omstandigheder~ waren
i.v.m. zijn gezondheid moeilijk. "Maak een beperkte manage-
ment overeenkomst. Bepaal zelf hoe lang en hoe veel je nog
wil werken".
Nu enkele investeringen in andere bedrijven. Verder veel
golfen, vakanties. Sociale contacten.
De hartaanval, en de angsten nadien waren de belangrijkste
redenen om het bedríjf te verkopen. N is daardoor emotio-
neel niet los gekomen van het bedrijf. Hij beseft ook dat te
snel verkocht is.
Beleggers kochten het bedrijf voor het rendement. Er was
geen sprake van synergie.

23
9-1-2001
51
1947
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bedrijfstak
jaar verkoop
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel

relatie met de familie

succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview
bewustwordings fase

Handel
1998
600 mio

Afgenomen
Risicospreiding~ kapitaalbehoefte~ opvolging
Vader
Van commercieel naar organisatorisch.
Gedreven, direct, perfectionistisch, harde werker
Open, direct, eerlijk, veeleisend, tegendraads, eigenwijs,
dominant.
R. Heeft groot respect voor vader en een zeer goede samen-
werking met broer in het bedrijf. Er was een duidelijke taak-
verdeling. Zij hadden door de twee-eenheid een gevoel van
onkwetsbaarheid.
Open, eerlijkheid en duidelijkheid naar het personeel. Balans
zien te vinden in beloningssysteem. Bakens verzet naar groei-
markt. Strategisch juiste beslissingen gemaakt.
Vader verkocht kantoorartikelen. Ging van huis uit klanten
langs. Deed alles zelf. Had goed inkomen. Overspannen.
Kalmer aan gedaan. Op 64 jr. beroerte. J. in het bedrijf.
Wilde eerst niet, was voorbestemd om ingenieur te worden.
Ook broer kwam er bij. Bedrijf uitgebouwd. Langzame groei.
Met komst van computers ontstonden kansen. Juiste strate-
gie door opzet van een apart bedrijf. Snelle groei, succes.
Start van inkoopcombinatie en één magazijn. R deed werk.
Inkoopcombinatie was een groot succes. Konden ook aan
anderen gaan leveren. Discussies met partners over strategie.
Partners na verloop van tijd uitgestapt. C. werd 'n succes.
Grote omzetten.

Risicospreiding van je vermogen. Je hebt altijd je winst weer
in het bedrijf geïnvesteerd. Niet alle eieren in één mandje
houden. Opvolging was ook een vraagstuk voor me. Ontwik-
kelingen gaan snel. Wat vandaag succes heeft kan morgen
veranderd zijn. Als je nu al zegt dat is later voor mijn zoon,
kun je hem daar heel ongelukkig mee maken en ook je
onderneming en jij zelf ook nog eens. Natuurlijke opvolging
is nu niet meer zo natuurlijk! Ik had al eerder de kantoorarti-
kelen verkocht aan Ahrend. Wilde nu naar de beurs. "Bij ver-
koop aan derden is het bedrijf weg en we hadden er nog te
veel lol in". "Het bedrijf aan derden verkopen gaf ine ook
het gevoel dat we de strijd verloren hadden". "Wie koopt die
wint en wie verkoopt die verliest; het is als het leven in de
jungle". "We wilden ook zelf de touwtjes in handen blijven
houden, ondernemen is nog steeds leuk". Adviseurs ABN
AMRO Rothschild deed voor ons de beursgang.
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relatie met de adviseurs De begeleiding was goed, uiteindelijk kom je er achter dat
ook zij maar voor één ding werken en dat is omzet.

betrokkenheid personeel
bij verkoop

onderhandelingen

Personeel was volledig op de hoogte van de plannen. Wij
wilden ook naar het personeel toe zeggen dat we het de
bedrijfsvoering maximaal professioneel willen doen.
Het is een heel circus, 'n heel theater waar je in terecht komt.
We dachten in het walhalla van de haut finance terecht te
komen, maar ze zitten maar achter een ding aan en dat is
omzet. Een team van S á 6 man begeleiden ons. Allen jonger
dan 30. Schoolverlaters dus. Wel bespraakt, goed in het pak.
Soms heel klungelig maar als het moet gaan ze de hele nacht
door. Alles is gefixeerd op het moment van notering aan de
AEX.

moment van
ondertekening contract "Met de verkoop van de kantoorartikelen zaak had ik al een

emotioneel moment meegemaakt. 'n jaar later kreeg ik nog
een brok in m'n keel als iemand er over begon. Het was alsof
ze een stuk been hadden afgezaagd. Tevoren had ik me dat
niet gerealiseerd. Het zit dieper dan jezelf beseft. Binnen m'n
eigen bedrijf heb ik kleur en diversificatie kunnen brengen en
een beetje avontuur voor me zelf. Door de groei kom je ook
in allerlei fasen terecht. Van verkoper, bezorger naar
manager"."Het is voor mij een ultiem hoogtepunt dat je
bedrijf naar de beurs gaat"

periode na de verkoop "Alles is gefixeerd op het moment van notering aan de AEX.
Daarna is het afgelopen. We nooit meer iemand gezien. Dat
is me tegengevallen. We hebben ons niet voldoende gereali-
seerd wat die notering aan de beurs voor verplichtingen met
zich mee bracht. Je moet dingen officieler doen. Met echte
commissarissen. Je moet gaan institutionaliseren. Plotseling
moet je verantwoording af leggen. Dat is het lastigste en
zwaarste van de beursgang, dat heb ik m'n hele leven nooit
hoeven doen".

adviezen voor verkoop bedrijf "Het gekochte bedrijf heeft het karakter van de ondernemer.
"Zorg dat je interne organisatie 100 0~0 op orde is wanneer je
een bedrijf koopt. Zorg dat je je handen vrij hebt om tijd te
investeren aan het overgenomen bedrijf. Zorg voor een irec-
te integratie met je eigen bedrijf of inet een van je bedrijven;
geen solitair onafhankelijk voortbestaan van het gekochte
bedrijf".

invulling nadien R. werkt nog steeds in het bedrijf
opmerkingen Inmiddels is de koers van het bedrijf stevig onderuit gegaan

op de beurs, en ver beneden de introductie koers. Door de
beurs sta je in de schijnwerpers. Als koersen onderuit gaan
kan dat een negatief effect hebben op de directie. Of R in-
middels anders over de beurs is gaan denken is niet bekend.

synergie n.v.t.
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Eigenaar tijde~rs oriëntutietrajc:ct

interview nr 24
interview datum 25-1-2001
leeftijd ~jr verk 55
oprichting 1972
bedrijfstak Industrie
jaar verkoop Nvt
omzet
aantal werknemers
winst vóór verkoop
winst ná verkoop
belangr. motief verkoop enquete
oprichting fam.~zelf
orientatie van de ondernemer
eigenschappen en vaardigheden
relatie met personeel
relatie met de familie
succesfactoren

geschiedenis

motieven verkoop interview

bewustwordings fase

170
Onbekend
Nvt
Nvt
Zelf
Commercieel~organisatorisch
Gedreven, harde werker, technisch goed, ambitieus, open.
Open, stimulerend, betrokken.
Scheiding, moeilijkheden met kinderen door nieuwe vriendin
Durf, doorzettinqsvermogen, andere dingen doen dan
gebruikelijk: zoeken van niches. Selecteren van goede men-
sen. Veel delegeren.
Na ambachtsschool betrekking bij matrijzenmaker. Hadden
daar frezen nodig. J naar USA om know how te leren. Frezen
maken groeide naar 30 man. Belegger wilde verkopen. J
eigen bedrijf gestart: het slijpen van de frezen. Kapitaal FI
375,- en werk in schuur. Er kwam een partner bij die het
slijpwerk deed. J ging de baan op naar klanten. Ophalen en
wegbrengen. Kon bedrijf kopen waar hij eerst gewerkt heeft.
Had nu ook productiewerk. Nieuwbouw in eigen gemeente.
Veel klanten in Dld. Sterke mensen er bij: commerciele man
en financiele. Partner uitgekocht.
Door privé problemen was de fut er uit. Ook werd J. zich
bewust van eigen tekorten. Hij kon de groei en de verande-
ringen niet meer aan.
"De sterke groei en verdere plannen kunnen niet meer vanuit
het bedrijf gefinancierd worden. J staat borg voor krediet van
de bank. "Ik heb alles in het bedrijf zítten. Nooit wat uitge-
trokken, geen boot, geen huis in Frankrijk. Alle tientjes terug
in het bedrijf gestopt, alles weer geinvesteerd in machines.
Gaat het economisch mis dan een groot probleem. Ik ben
ook niet meer zo jong, ik ben nu 55. Je denkt wel eens het
kan toch niet altijd zo door blijven gaan. We leven nu in de
roes van het succes, maar eens zal er toch een afvlakking
komen. Ik vind het ook niet terecht dat ik die risico's moet
blijven lopen. Ik vind dat ik wel eens mag profiteren van al
die inspanningen". J kwam privé in de problemen. Scheiding.
Nieuwe vriendin. Problemen met kinderen. Nu alleen. De
onderhandelingen over de verdeling van goederen was een
spannende tijd. "Toen dat alles achter de rug was, viel bij mij
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adviseurs
relatie met de adviseurs

betrokkenheid personeel
bij verkoop
onderhandelingen

moment van
ondertekening contract
periode na de verkoop
adviezen voor verkoop bedrijf
invulling nadien
opmerkingen

synergie

alles als een pudding in elkaar.De spanning was er uit, het
bedrijf kon doorgaan". "Maar de kinderen wilden niet in het
bedrijf, en ik had in het bedrijf geen zin meer in. Heb de ver-
antwoording over gedragen aan de commerciele directeur".
"De ontwikkeling van de firma is op het punt gekomen dat
ik het niet meer kon volgen. Ik wilde geen Peter's Principle.
Ik ben er op tijd uitgestapt het werd te moeilijk: de hele IT
ontwikkeling, personeelsbeleid, regelgeving enz".
Via accountant van DtT in contact met Corporate Finance.
Kreeg van Corp.Finance het advies dat ik voor t 000~o moest
verkopen anders zou het niet lukken. Dat was weet ik nu een
verkeerd advies. Heb zelf nog gesproken met LIOF en met in-
vest. Mij uit het noorden. Die praten helemaal niet over 1000~0.

Management team is op de hoogte
"Het feit dat ik l 000~o moest verkopen, daarvan ben ik
geschrokken. Dat was voor mij een enorme schok. Dat ik 25
of 400~o van mijn aandelen zou gaan verkopen deed me al
een beetje pijn. Mijn bedrijf helemaal verkopen dat geeft me
emotioneel grote problemen. Waarom? Ik ben van m'n
vrouw gescheiden. Mis de familie en vrienden die we samen
hadden. Dan de relatie met m'n vriendin beeindigt. Je neemt
afscheid van de zaak. Je houdt dus niet veel over. Als je dan
ook nog alle aandelen van het bedrijf verliest en daarmee alle
contacten met de mensen waarmee je het bedrijf hebt opge-
bouwd, ja dan word je ineens wel heel erg eenzaam. Maar
als het dan niet anders kan, dan moet het maar. Ik kan het
ook niet mee in m'n graf nemen. Maar ja, verkoop blijft
moeilijk. Want het is jouw baby, jouw kindje. Alles wat ik
geleerd heb in m'n leven dat heb ik daar geleerd. Het bedrijf
heeft me de ruimte gegeven om het te doen zoals ik dat
wilde en dat is succesvol geweest".

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
J. worstelt met het dilemma: door alle privé omstandigheden
van de scheiding en alle gevolgen nadien, zijn veel zekerhe-
den verdwenen en is het bedrijf momenteel nog het enige
houvast voor J. Anderzijds realiseert hij zich de risico's die hij
loopt als hij het bedrijf blijft houden. Leeftijd begint een rol
te spelen en hij is zelf niet meer in het bedrijf werkzaam en
kan dus ook niet meer ingrijpen als het fout dreigt te gaan.
Hij staat persoonlijk borg bij de bank voor alle kredieten.
De vraag is wanneer het moment komt dat het gevoel van
kwetsbaarheid groter wordt dan het gevoel nog binding te
willen hebben met het bedrijf.
Nvt
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