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Groei realiseren door andere ondernemingen over te nemen en activiteiten en processen te integreren: het is een kunst 

op zich. De cover van deze editie is niet voor niets geïllustreerd met een afbeelding van het enten van planten. Ook 

daar worden twee levende organismen samengevoegd met het doel er iets uit te laten groeien dat sterker, meer resis-

tent en vruchtbaar is. Dat werkt, als je weet wat je doet en zorgt voor ideale omstandigheden. Wordt aan die voor-

waarden niet voldaan, dan is het resultaat ongewis en vaker teleurstellend dan hoopgevend. Wat er zoal komt kijken 

bij een succesvolle buy & build-strategie leest u in het hoofdartikel én het interview met buy & build-specialist John 

Fentener van Vlissingen.

Ook in dit nummer hebben we weer gezocht naar onderwerpen die illustreren dat voor een renderende private-equity-

strategie een brede kijk op de (internationale) economische en maatschappelijke ontwikkelingen nodig is. Zo vroegen 

we Steve Muylle van de Vlerick Business School in Gent om zijn visie op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van (online) retail, voelden we entrepreneur Rinze van der Schuit van FibreMax aan de tand over innovatie en lieten 

we Diederik de Groot van Embden de laatste ontwikkelingen in de eerstelijnszorg schetsen. Daarnaast laten we een 

aantal CFO’s van onze participaties aan het woord over de veranderende rol van de ‘financiële man’ (m/v) en over 

diens vaak nogal symbiotische relatie met de CEO.   

Uiteraard hebben we ook enkele pagina’s gereserveerd voor een ondernemende cultuurdrager – dit keer Concert-

gebouw-directeur Simon Reinink. Hij schetst een cultuurlandschap dat enerzijds steeds rijker wordt, anderzijds 

steeds gefragmenteerder.  

Wat ons betreft biedt ook deze editie van Capital Magazine een brede inkijk in de wereld van NPM. De wereld van de 

‘intermediaire financier’ die verantwoordelijk is voor duurzaam financieel resultaat. Groeikapitaal met een missie is en 

blijft dan ook onverkort ónze missie. 

Namens het investeringsteam van NPM Capital,

 

Jan Willem Baud

PS Ook deze Capital Magazine biedt toegang tot meer online content. Op diverse pagina’s kunt u als lezer over extra 

verdieping of verrijking beschikken via de gratis te downloaden Layar-app. Richt u uw smartphone bijvoorbeeld op 

deze pagina, dan wordt u vanzelf doorgelinkt naar de NPM-website. 

De kunst van het integreren

Bekijk onze bedrijfsfilm via 
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Integreren is    
     de kunst

Bedrijven laten groeien door overnames is niet 

eenvoudig. De meeste acquisities voldoen namelijk 

niet aan de vooraf gestelde verwachtingen. Maar met 

een goed doordachte buy & build-strategie kan een 

geoefend management de overnamerisico’s beheersen 

en op een veilige manier groei ‘bijkopen’. Reden 

waarom financiers groeiende belangstelling hebben 

voor kopen en bouwen.

Thema Buy & Build

Buy & build:  kooplustig bouwen 
    aan een marktpositie
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Grote internationaal opererende concerns 

doen al jaren niet anders. Zij bouwen en 

versterken hun marktpositie door gericht 

kleinere bedrijven over te nemen. 

Ook minder prominente bedrijven wor-

den aangetrokken door deze manier van 

seriematig overnemen. Omdat zij de markt 

doorgaans goed kennen en door de jaren 

heen bedreven zijn geraakt in het overne-

men en integreren van bedrijven, gaat hen 

dat bovengemiddeld goed af.

Deze bedrijven krijgen steeds vaker steun 

van financiers die wel oren hebben naar 

een relatief veilige manier van overnemen. 

Immers, in een markt waarin private equity 

niet langer relatief gemakkelijk geld verdient 

met de financiële hefboom onder een inves-

tering, moet het rendement primair ver-

diend worden door ondernemingen beter te 

laten presteren. 

Thema Buy & Build



Het realiseren van synergievoordelen uit 

vervolgovernames is een effectieve manier 

daartoe. 

Kritisch toetsen

Private equity steekt in de afgelopen jaren 

dan ook steeds meer geld in buy & build-

strategieën. NPM Capital geldt in dezen zelfs 

als frontrunner. Tweederde van de investe-

ringen van de participatiemaatschappij gaat 

dezer dagen naar vervolginvesteringen van 

bestaande participaties. NPM financiert een 

aantal bedrijven met uitgesproken buy & 

build-strategieën in onder meer de zorg,  

de voedingsindustrie, zakelijke dienstverle-

ning en internetretail en heeft over de jaren 

veel ervaring opgebouwd met deze manier 

van investeren. 

Een kritische toetsing van de businesscase 

is van groot belang, zegt Arie-Willem van 

Doorne, partner en managing director van 

organisatieadviesbureau BCG, die regelma-

tig adviseert bij zulke processen. Zijn team 

onderzoekt de kracht van de bedrijven die 

als platform voor de buy & build-strategie 

moeten dienen, de kwaliteit van de beoogde 

overnamekandidaten en de veronderstelde 

toegevoegde waarde die de stapsgewijze 

overnames moeten gaan opleveren. Het 

helpt zijn opdrachtgevers om het kaf van het 

koren te scheiden.

“Private-equity-investeerders kunnen fun-

geren als kritische sparringpartner voor 

het management”, zegt Van Doorne. “De 

investeerders brengen bovendien concrete 

  Waarom is het interessant om de 

beoogde bedrijven aan elkaar te plakken? 

Het gaat niet alleen om groei, 

maar vooral om waardecreatie

ervaring in, met name in het onderhande-

len over en sluiten van transacties en bij de 

financiering daarvan. Als aandeelhouder en 

via de raad van commissarissen blijven de 

investeerders actief betrokken bij de uitvoe-

ring van de strategie en bij de integratie van 

de overgenomen bedrijven. Dat werkt. Ik zie 

niet vaak dat er een slecht doordachte buy & 

build-strategie doorheen slipt bij professio-

nele investeerders.”

Kennis en ervaring

Sterke ondernemingen met een goed door-

dachte buy & build-strategie liggen niet voor 

het oprapen, zegt Bart Coopmans van NPM 

Capital. NPM is dan ook uiterst kritisch en 

kieskeurig bij de selectie van groeiparticipa-

ties. “De strategie staat of valt met een goede 

businesscase. Waarom is het interessant om 

de beoogde bedrijven aan elkaar te plakken? 

Het gaat niet alleen om groei, maar vooral 

om waardecreatie. En onze eerste vraag is 

dus welke omzetsynergie, kostenvoordelen, 

innovaties of schaalvoordelen daarvoor gaan 

zorgen en hoe zeker het is dat die ook daad-

werkelijk gerealiseerd kunnen worden.”

Als de vraag naar de rationale van de stra-

tegie overtuigend beantwoord is, komt de 

investeerder met vraag twee: waarom zou ik 

als investeerder met dit management in zee 

gaan? Coopmans: “Het management moet 

niet alleen de overnamekandidaten kunnen 

vinden en tot een transactie kunnen komen, 

maar moet ook het overgenomen bedrijf ver-

volgens doortastend kunnen integreren. Wij 

moeten ervan overtuigd zijn dat het team alle 

benodigde kennis en ervaring in huis heeft.” 

Buy & build-strategieën worden met succes 

losgelaten op tal van branches. Voorwaarde 

is dat de sector ruimte biedt voor consolida-

tie die toegevoegde waarde kan opleveren. 

Die toegevoegde waarde kan allerlei vormen 

hebben. Omzetsynergie uit nieuwe klanten, 

nieuwe markten of nieuwe producten of 

uit meer ‘pricing power’, maar ook kosten-

synergie door inkoopvoordelen, een hogere 

bezettingsgraad, logistieke efficiency of een 

lagere overhead. Of een combinatie van 

beide. De waarde van de onderneming kan 

ook toenemen door de toegang tot nieuwe 

technologie, extra professionaliteit of exper-

tise, of omdat het bedrijf door zijn grotere 

omvang hoger gewaardeerd wordt. 

Soorten en maten

De dynamiek en de complexiteit verschillen 

sterk per bedrijfstak en per situatie. Con-

tinental Bakeries (zie tweede kaderartikel) 

is een voorbeeld van buy & build in de 

voedingsindustrie. De markt voor bakkerij-

producten onder private label eist schaal-

grootte om overeind te blijven tussen steeds 

machtiger toeleveranciers en afnemers. Dat 

zette Continental Bakeries aan tot een serie 

overnames in binnen- en buitenland met 

alle integratie-, kosten- en schaalvoordelen 

van dien.

Een heel ander scenario volgt Kiwa (zie 

eerste kader). Vanuit de niche van de Neder-

landse drinkwater- en bouwwereld heeft dit 
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De diepgewortelde wens om zelfstandig te blijven heeft 
Kiwa onherkenbaar veranderd, zegt CEO Paul Hesse-
link. Toen hij tien jaar geleden aantrad, was wel duidelijk 
dat het Keuringsinstituut Waterleidingartikelen als voor-
malig monopolist in zijn Nederlandse nichemarkt prooi 
dreigde te worden in een snel consoliderende sector. 
De bedrijfsvoering moest leniger en veel klantgerich-
ter. En om autonoom te blijven moest Kiwa door een 
versnelde expansie de spreiding en schaalgrootte be-
reiken waarmee het op de wereldmarkt voor testen, 
inspectie en certificering (TIC-markt) kon overleven. 
Een buy & build-strategie was geboren. Dat begon wat 
aarzelend, niet gehinderd door veel kennis of ervaring. 
Het bedrijf leerde in 2005 van de complexe overna-
me van het keuringsbedrijf van de Nederlandse gas- 
bedrijven, Gastec. Daarna volgde een dertigtal kleine-
re acquisities in negen Europese landen. De overna-
mes gaven toegang tot de keuring en certificering in 
deelmarkten als bouw en transport, grondstoffen, agro- 
en voedingsindustrie, zorg, veiligheid, duurzaamheid 
en milieu. Onder de vlag van zusterbedrijf Shield is 
een positie gebouwd in inspectie van gevaarlijke stof-
fen en legionella in woon- en werkomgeving.
De strategie kwam echt op stoom toen de publieke 
drinkwaterbedrijven op last van de wetgever in 2006 
hun private keuringsbedrijf moesten verkopen. Kiwa 

“Ons overname- 
team wordt steeds 
productiever”

Kiwa
kwam in handen van de investeringsmaatschappij 
van ABN Amro en maakte afspraken over ‘Kiwa route 
2010’, die voorzag in een stapsgewijze verdubbeling 
van de omzet in vijf jaar tijd. De doelstelling werd 
ruimschoots gerealiseerd. In 2011 nam NPM Capital 
het belang over en tekende voor het nieuwe strate- 
gische plan, ‘Route 2015’, dat opnieuw voorziet in een  
omzetverdubbeling.

“We hebben al tien jaar dezelfde consistente strategie”, 
zegt Hesselink. “Maar we worden wel steeds beter in 
het uitvoeren ervan.” In de eerste jaren kocht Kiwa twee 
of drie kleine bedrijven per jaar, met een gemiddelde 
omzet van anderhalf miljoen euro en pakweg vijftien 
personeelsleden. Nu acquireert het bedrijf met dezelf-
de inspanning vijf tot tien bedrijven die elk vijf tot tien 
miljoen omzetten en tachtig mensen in dienst hebben. 

keurings- en certificeringsbedrijf zich door 

tientallen acquisities verbreed naar nieuwe 

marktsegmenten en naar tal van landen. De 

overgenomen bedrijven blijven redelijk zelf-

standig functioneren en de integratie con-

centreert zich primair op de commerciële 

synergie van de kruisverkoop van diensten. 

“Buy & build heeft veel verschijningsvor-

men en bij de beoordeling moet je daar 

rekening mee houden”, zegt Van Doorne. 

“Kostenvoordelen kunnen bijvoorbeeld vaak 

veel beter en exacter gekwantificeerd wor-

den dan veronderstelde extra omzet of de 

mogelijkheden van nieuwe technologie. Een 

kleine nichemarkt met een beperkt aantal 

Thema Buy & Build

overnamekandidaten heeft heel andere 

risico’s en stelt heel andere eisen dan een 

bredere markt waarop veel partijen actief 

zijn.”

In alle gevallen is de timing en de planning 

van de strategie volgens hem essentieel. 

Consolidatie krijgt momentum door 

nieuwe technologie, door verschuivende 

machtsverhoudingen in de sector of door 

een structurele groeivertraging. “Zo’n 

omslag schept de beste kansen in een 

illiquide overnamemarkt, waar er weinig 

partijen zijn die op de consolidatiemo-

gelijkheden willen of kunnen inspelen. 

Private equity biedt daar de mogelijkheid 
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“Je kunt je veel ellende besparen als je goed bent 
voorbereid en over een geoefend team beschikt”, 
meent Hesselink. “Selectie wordt eenvoudiger naar-
mate wij de markt beter kennen en zelf in de markt 
beter bekend zijn: we zeggen regelmatig ‘nee’ tegen 
bedrijven die zich aanbieden. We worden ook beter 
in het inschatten van risico’s en mogelijke synergie en 
steeds beter in het integratieproces na de overname. 
Onze belangrijkste integratieles is het zorgvuldig ma-
nagen van verwachtingen: wees heel helder over je 
plannen. Elk integratieproces, evenals de mate van 
integratie, is bij Kiwa anders. De kern is bij ons ove-
rigens relatief eenvoudig: de boekhouding moet over 
naar onze grondslag en de IT op ons platform en de 
meerwaarde zit vooral in het verkopen van elkaars 
producten aan elkaars klanten. Voor het overige laten 
we veel autonomie.”

voor de expansie van een van de sterkere 

partijen.” 

Geschikte kandidaten

De grote vraag is via welke acquisities het 

groeiscenario toegevoegde waarde kan reali-

seren. Zijn er geschikte overnamekandida-

ten beschikbaar? “Dat vereist meer dan een 

wensenlijstje”, zegt Coopmans van NPM. 

“Op grond van gefundeerde kennis over 

welk bedrijf het moeilijk heeft of welke aan-

deelhouders willen uitstappen, moet je met 

redelijke zekerheid kunnen voorspellen dat 

de beoogde onderneming ook daadwerke-

lijk te koop zal blijken te zijn. In het ideale 

geval zijn er al verkennende gesprekken 

gevoerd of ligt er zelfs al een intentieverkla-

ring.” 

Dan nog kan de acquisitie afketsen, en 

er zal dus altijd een plan B moeten zijn, 

meent hij. “Je moet zeker weten dat er 

voldoende geloofwaardige alternatieven 

zijn. Ook daarover moet je de benodigde 

bedrijfsinformatie vergaren en analyseren. 

En opnieuw moet je in directe contacten of 

via intermediairs de bereidheid tot verkoop 

verkennen.”

Het ontwikkelen van de businesscase en de 

verkenning van de acquisitiemogelijkheden 

is bij uitstek een zaak van het management. 

De bedrijfsleiding kent de markt en de 

concurrentie, kan de kracht en zwakte van 

de verschillende spelers inschatten en kan 

als ‘insider’ beoordelen welke combinaties 

passen en welke niet.

Komt het tot gesprekken over een overna-

me, dan volgt een grondige ‘due diligence’ 

van de commerciële, juridische en financiële 

merites van de transacties. Het management 

moet dit proces kunnen aansturen. De 

bedrijfsleiding kan daarbij leunen op de 

ervaring die de betrokken private-equity-

investeerder heeft in het transactieproces en 

in het oplossen van financieringsvragen.

Behalve de strategische ‘fit’ is de prijs van 

Als Kiwa in 2015 de beoogde omzet van ruim 250 
miljoen euro realiseert, moet het volgens Hesselink nog 
een keer in omvang verdubbelen om de autonomie echt 
veilig te stellen. In de diverse kleinere niches van de TIC-
markt, buiten de door overheid en monopolies gecontro-
leerde keuringen en buiten grote segmenten als auto’s, 
schepen en industriële veiligheid, gaat circa 15 miljard 
euro om. Kiwa hoort tot de grote nichespelers. Om tot 
een volwaardige dekking te komen moet in Europa 
de positie in een aantal landen en segmenten worden 
versterkt. In de belangrijkste exportregio’s staat, naast 
bestaande kantoren in China, Peru en Turkije, nog 
een vijftiental nieuwe kantoren op het programma om 
aan beide kanten van de handelsstroom te kunnen 
certifi ceren. “Onze strategie is glashelder”, zegt 
Hesselink. “Recht zo die gaat, op naar ‘Route 2020’.”
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Thema Buy & Build

doorslaggevend belang. Het meest aantrek-

kelijk is een overname die direct waarde-

verhogend werkt, omdat de overgenomen 

activiteiten binnen het bedrijf van de koper 

direct hoger worden gewaardeerd, als 

onderdeel van een grotere en succesvol-

le onderneming. Dat geldt te meer als de 

grotere onderneming ervaring heeft met het 

doelmatig integreren van overnames. Deze 

waarderingswinst legt een basis waaraan alle 

synergie die tussen de bedrijven kan wor-

den gerealiseerd wordt toegevoegd.

Tegenvallers

Terwijl Coopmans uiterste zorgvuldigheid 

en uitwerking eist van businesscase en 

acquisitiemogelijkheden, mag de planning 

en timing van de acquisities meer grof-

mazig zijn aangegeven. “Een bedrijf kan 

overnametransacties niet helemaal naar zijn 

hand zetten. Dan heeft het weinig zin om 

exacte projecties te maken met een grote 

onzekerheidsmarge.”

In die onvoorspelbare timing van transacties 

waakt hij tegen te veel en te 

snel. “Wij vinden het van 

belang dat er een gezonde 

verhouding bestaat tussen de 

omvang van het bedrijf en de 

beoogde uitbreidingsinveste-

ringen. Als je steeds bedrijven 

wilt kopen die groter zijn dan 

je zelf bent, is het risico groot 

dat je jezelf overeet. Dat risico 

loop je ook als je te snel te veel 

transacties doet. Er moet tijd, aandacht en 

ruimte zijn voor zorgvuldige transacties en 

een succesvolle integratie van de overgeno-

men bedrijven.”

Doortastend integreren is een van de 

belangrijkste succesfactoren van een buy 

& build-strategie. In het samenvoegen van 

de bedrijven moet immers de beoogde 

synergie gerealiseerd worden. Dat gaat nogal 

eens mis. Uit onderzoek dat Deloitte deed in 

samenwerking met de universiteit van Mün-

ster, blijkt dat ‘post merger integration’ in 

de helft van de gevallen niet de meerwaarde 

oplevert die wordt beoogd. Het bouwen 

blijkt zeker zo moeilijk als het kopen.

Tal van tegenvallers liggen op de loer. Tussen 

de bedrijven kunnen cultuurverschillen 

opduiken of er kunnen lijken uit de kast 

vallen. Het samenvoegen van de automatise-

ringssystemen kan problemen veroorzaken. 

Ervaren managers van het overgenomen 

bedrijf kunnen onverwachts weglopen 

en de overgenomen klanten kunnen naar 

de concurrentie vluchten. Met name 

  Als je steeds bedrijven wilt kopen 

die groter zijn dan je zelf  bent, is 

het risico groot dat je jezelf  overeet



Aan de muur van het kantoor van Ruud van Henten hangt een 
groot overzicht van de ‘European food retailers’. De CEO van 
Continental Bakeries, fabrikant van koek en broodvervangers 
onder private label, volgt zijn veeleisende klanten op de voet. 
Ze zijn groot, onderhandelen scherp op prijs en stellen hoge 
eisen aan kwaliteit, duurzaamheid en innovatie van produc-
ten en de breedte van het assortiment. En ze willen door heel 
Europa bediend worden.
Om je te handhaven moet je groot zijn. Met voortdurende pro-
ductverbetering en vernieuwing, een goed verkoopapparaat 
en efficiënte fabrieken mikt het bedrijf op een autonome groei 
van 5% per jaar, tweeënhalf keer zo snel als de markt. Daar-
enboven zijn overnames nodig om de gewenste schaalgrootte 
te bereiken. Sinds Continental Bakeries in 2006 met steun van 
aandeelhouder NPM Capital zijn buy & build-strategie inzette, 
zijn er vier bedrijven gekocht en is de omzet verdubbeld tot 
345 miljoen euro. 
In de versnipperde markt voor koek en broodvervangers is het 
niet eenvoudig om geschikte kandidaten te vinden, weet Van 
Henten. “Wij stellen hoge eisen. Het moet een gezond bedrijf 
zijn met, zeker in nieuwe landen, een goed managementteam. 
Dat bedrijf moet commerciële synergie bieden, met produc-
ten die onze marktpositie versterken. Er moet ruimte zijn voor 
groei en innovatie. En we zoeken kostensynergie in inkoop, 
productie en overhead.” 
Na een grondige verkenning van de Europese markt heeft 
Continental Bakeries een ‘longlist’ van enkele tientallen 
bedrijven opgesteld. Die zijn natuurlijk niet zonder meer te 

koop. In een door familiebedrijven gedomineerde sector 
vergt het doorzettingsvermogen en geduld om tot een over-
name te komen. “We zijn al acht jaar op zoek in Italië en ik 
heb er inmiddels heel wat afgeluncht, maar tot heden zonder 
resultaat”, verzucht Van Henten.
De juiste kandidaat moet zich ook nog eens op het goede mo-
ment aandienen, want Continental Bakeries neemt bij voorkeur 
maar één bedrijf per jaar over. “Als er twee overnames langs-
komen die naadloos passen, laten we die niet lopen. Maar uit-
gangspunt is dat we onze aandacht focussen om een succesvolle 
integratie te verzekeren.”
De weken voor het sluiten van de transactie, en meteen daarna 
als er intensief gecommuniceerd moet worden met personeel en 
managers van het overgenomen bedrijf, is het alle hens aan dek. 
Inkoopvoordelen en besparing op overhead kunnen vervolgens 
redelijk snel gerealiseerd worden en het optimaliseren van de 
overgenomen fabrieken is relatief eenvoudig. Maar integratie of 
verplaatsing van productiecapaciteit is een zaak van de langere 
termijn. De integratie van automatisering en administratie vergt 
al gauw negen maanden. En nog langer duurt het voordat de 
verkoopafdeling de producten van het overgenomen bedrijf als 
integraal deel van de portefeuille ziet en hun verkooppotentieel 
ten volle benut. 
De planning van het buy & build-scenario laat zich niet dwin-
gen. Vorig jaar zette de NMa een streep door de overname van 
beschuitfabrikant Bolletje. Van Henten is er nog boos over. “Ter-
wijl onze leveranciers en onze klanten naar hartelust uitbreiden 
in Europa, worden wij teruggefloten omdat de mededinging 
mogelijk zou kunnen worden beperkt in één segmentje van de 
Nederlandse markt.”
Het vizier blijft gericht op een groepsomzet van een miljard, 
met een bij die schaal passende verbetering van de marge. Het 
wachten is op overname nummer vijf, liefst een wat groter bedrijf. 
“Want”, zegt Van Henten, “een grote overname van 150 miljoen 
schiet harder op dan een van 50 miljoen. Terwijl de vereiste in-
spanning vergelijkbaar is.”

Continental Bakeries   
“Eén overname per jaar 

is optimaal”

toekomstige meerwaarde van nieuwe tech-

nologie of nieuwe producten kan gemakke-

lijk worden overschat.

Oefening baart kunst

Van Doorne wijst ook op het risico van 

‘adjacencies’: het overnemen van niet-kern-

activiteiten, wat in een serie acquisities een 

behoorlijke last kan worden. “Al die peren, 

bananen en pruimen die je bij de uitbrei-

ding van je appelenhandel mee overneemt, 

vragen onevenredig veel tijd en aandacht”, 

waarschuwt Van Doorne. “Dat kan een 

integratieproces aardig verstoren. Daar moet 

je uiterst kritisch naar kijken. Bij voorkeur 

heeft het management al vooraf bepaald 

welke mogelijkheden er zijn om die activi-

teiten door te stoten of af te bouwen.”

Juist in het seriematig overnemen en 

integreren kunnen de risico’s van tegen-

vallers beheerst worden. Met iedere 

transactie groeit de ervaring van het 

managementteam. De routine die wordt 

opgebouwd vergroot de kans dat overname 

en integratie volgens plan en zonder grote 

ongelukken verlopen. 

Bij Kiwa voldoen acht van de tien acquisities 

op tijd en volledig aan de voor overname 

gestelde doelstellingen, zegt CEO Paul Hes-

selink. Dat hoge succespercentage is volgens 

hem te danken aan de routine van zijn 

team. “De CFO en ik zijn de vaste krachten 

van ons acquisitieteam. Voor de integratie 
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   Al die peren, bananen en  

pruimen die je bij de uitbreiding 

van je appelenhandel mee 

overneemt, vragen onevenredig 

veel tijd en aandacht

Thema Buy & Build

kunnen we een aantal van onze operatione-

le managers, IT-specialisten, commerciële 

mensen, HR-managers en andere experts 

inzetten als ervaren oproepkrachten. Die 

weten elk op hun gebied precies waarop ze 

moeten letten, wat de valkuilen zijn en hoe 

die ontweken kunnen worden.” 

Flexibele financiering

Van de aandeelhouder wordt in een buy & 

build-strategie een actieve en betrokken rol 

verwacht als sparringpartner en procesbe-

waker gedurende de beoogde expansie. 

Daarnaast is hij uiteraard spil in de flexibele 

financiering die het groeiscenario vraagt. 

Vooraf is immers niet precies te zeggen 

wanneer welke overnames gerealiseerd kun-

nen worden. In de ‘loop der dingen’ moet 

blijken wanneer een kans zich aandient, wat 

het platformbedrijf uit de eigen cashflow 

kan financieren en of en hoeveel aanvullend 

kapitaal nodig zal zijn.

De financiering van acquisities is er de 

afgelopen vijf jaar niet eenvoudiger op 

geworden, omdat de banken terughoudend 

zijn in hun kredietverlening. “De banken 

willen in het algemeen veel minder ver gaan 

in de financiering van overnames dan vóór 

2008 en kiezen nu voor een veel conser-

vatievere verhouding tussen bankschuld en 

aandeelhouderskapitaal”, zegt Coopmans. 

“Maar binnen de overnamemarkt zien zij, 

net als wij, een goed buy & build-scenario 

als minder riskant. In onze ervaring doen de 

banken dan ook meestal mee bij de  

financiering van de businesscases die wij 

hun voorleggen.”

Komt de investeerder met steun van een 

bankier tot participatie in de groeifase, dan 

kan hij zich opnieuw bewijzen bij de finan-

ciering van de acquisities. “Investeerders zijn 

bedreven in waardering en dealmaking”, 

zegt Van Doorne. “Zij zijn vaak creatief in 

het construeren van de earn-out-regelin-

gen, aandelenruil of combinaties daarvan. 

Zij zijn sterk in het bepalen van passende 

managementincentives, om de groeiam-

bitie draagvlak te geven. En ze kunnen snel 

opereren in de onderhandelingen en in het 

op tafel brengen van de financiering. Net als 

het management kan ook de investeerder 

uitblinken in buy & build.”



‘Dat je maar in interessante tijden mag 
leven!’ In China wens je dat iemand toe 
die je het slechtst denkbare lot gunt. 
Voor de hedendaagse belegger geldt dat 
inmiddels ook. Wat doe je nog met je 
geld, als je het niet meer op de bank 
kunt zetten omdat dat niks oplevert, en 
het maar al te waar is gebleken dat ‘suc-
cessen in het verleden geen garantie zijn 
voor successen in de toekomst’? Miljar-
den zijn verdampt en de onzekerheid is 
groot. We leven onmiskenbaar in inte-
ressante tijden.

Toch zijn er interessante én aantrekkelijke trends te 

bespeuren die vermogenden kunnen helpen om wat 

moois te doen met hun geld en er nog iets voor terug 

te krijgen ook.

Eén trend: geef je geld in kleine porties weg en vraag 

als rendement geen fi nanciële return, maar een goed 

gevoel en toegang tot een groep van frontrunners.

Kickstarter.com is daarvan een mooi voorbeeld. Het 

is verbazend hoe jong de deelnemers aan dit netwerk 

voor crowdfunding zijn: de meeste zijn twintigers en 

begin-dertigers die geld over hebben, en daar vooral 

leuke dingen mee willen doen. Games, fi lms en andere 

creatieve projecten worden ermee gerealiseerd; voor 

liefdadigheid is geen plek.

Voor mensen die meer voelen voor een traditionelere 

aanpak van waardevermeerdering zijn er andere moge-

lijkheden. Daarbij is het codewoord: delen. Een goed 

voorbeeld is airbnb.com, waar huiseigenaars op een 

eenvoudige manier een leegstaand appartement of een 

logeerkamer kunnen verhuren. Hotelketens en reisbu-

reaus zijn als tussenpersonen steeds minder interessant, 

want mensen kunnen het onderling op kleine schaal 

oplossen tegen zeer lage transactiekosten. Intussen is 

de nieuwe middelman, namelijk het platform waarop 

individuen huren en verhuren, een interessante beleg-

Mis de boot niet
ging voor de durfkapitalist. De waarde die het platform 

genereert is veel hoger doordat gebruikers actief deel-

nemen met reviews en ratings. Wie laat zo veel gratis 

kapitaal liggen?

Crowdfunding is allang niet meer enkel een spring-

plank voor creatievelingen die hun geesteskind tot leven 

willen wekken. Ook voor fi nancieel gewin wordt deze 

methodiek steeds meer ingezet. Een onderdeel van de 

Henderson-groep heeft de site FundTheGap opgekocht, 

vanuit een strategie om van traditioneel en offl ine naar 

innovatief en online te bewegen. Bij Henderson hebben 

ze het begrepen: de traditionele rol van grote fondsen 

om op of buiten de beurs te beleggen in giganten, ver-

mindert. De transactiekosten blijven hoog en ook ver-

mogende mensen met weinig tijd houden gemakkelij-

ker de vinger aan de pols door middel van technologie 

en sociale media. Bovendien moeten beleggingen steeds 

meer een waarde vertegenwoordigen die aansluit bij 

hun gevoelens, voorkeuren en levensstijl.

Technologische ontwikkelingen zullen de komende tijd 

belangrijk blijven. Ze kunnen ‘an sich’ interessant zijn 

om in te investeren – ook als ‘delen’ een kernconcept 

van de technologie is – en maken geld beleggen en 

doneren transparanter en eenvoudiger.

Goede voorbeelden als Kickstarter en Indiegogo zijn 

nu nog gericht op campagnes waarbij de gulle gever 

zijn geld kwijt is. Dat hoeft niet zo te blijven. In het 

klein en in het groot zullen er nieuwe vormen ontstaan 

om deelgenoot te worden van een onderneming. Het 

is niet voor niets dat corporaties als paddenstoelen uit 

de grond schieten en door investeringswebsites kleine 

bedrijven in arme landen enorme rendementen opleve-

ren aan investeerders in het noorden. Wanneer komt dat 

dichter bij huis tot volle wasdom? Straks beleggen jonge 

én oudere vermogenden hun geld met kleine beetjes 

tegelijk in veelbelovende ondernemingen, met behulp 

van slimme platforms. Het is verstandig om die boot 

niet te missen.

Farid Tabarki 
is de oprichter 
en directeur van 
Studio Zeitgeist, 
Trendwatcher 
van het Jaar 
2012 – 2013 en 
columnist van 
het Het Finan-
cieele Dagblad 
en BNR.

Visie Maak een connectie met Farid via 
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Ondernemingen die niet innoveren, zijn 
gedoemd ten onder te gaan. Tegelijkertijd 
worstelen veel bedrijven met het fenomeen 
innovatie, en blijven ze veelal steken in 
incrementele verbetering van bestaande 
producten of diensten. MBA-opleidingen 
spelen hierop in en bieden voor forse 
bedragen cursussen corporate innovation 
management aan. Of dat helpt is maar zeer 
de vraag, zegt Rinze van der Schuit, CEO 
van FibreMax. “Probleemdenkers worden 
nooit innovators.”

De 
uitvinder

Innovatie
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Ontdek meer over FibreMax via 
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daarvoor een innovatieve technologie genaamd 

‘Endless Winding’: een robot wikkelt supervezels 

als Twaron en Dyneema duizenden keren volstrekt 

regelmatig en onder exact dezelfde spanning, tot 

de gewenste breekkracht ontstaat. De kabel, die tot 

5000 meter lang kan zijn, is bij dezelfde breek-

kracht 80 tot 90% lichter dan staalkabel en 10% 

dunner. Omdat er geen wrijving ontstaat tussen 

de vezels binnen de gesealde kabel, vraagt de 

kabel geen onderhoud en gaat hij veel langer mee. 

FibreMax is het enige bedrijf ter wereld dat in staat 

is een dergelijke duurzame kabel te ontwikkelen 

die kan concurreren met staalkabels in de zware 

industrie.

Voor veel ondernemingen is innovatie een heilig moeten. 

Werkt dat zo? 

“Gedwongen innovatie bestaat niet. Mijn ervaring 

is dat je zelden iets uitvindt waar je echt naar op 

zoek bent. Innovatie ontstaat net op de breukvlak-

ken tussen verschillende technieken en toepassin-

gen. De ledlamp is daarvan een goed voorbeeld. 

Leds bestonden al jaren, maar werden toegepast in 

de computertechnologie. Pas toen iemand op het 

Als er nooit iets mislukt, dan 

probeer je in mijn ogen te weinig

Innovatie

Rinze van der Schuit praat snel, denkt snel en han-

delt snel. Als voormalig wereldkampioen zeilt hij 

ook snel, al heeft hij daar de laatste jaren minder 

tijd voor. Maar het belangrijkste is: hij ziet heel snel 

oplossingen voor problemen – oplossingen die 

grensverleggend innovatief zijn en de spelregels in 

branches en sectoren grondig veranderen. 

Van der Schuit is een uitvinder, al kleeft aan dat 

woord een beetje een Willie Wortel-gevoel: bril-

jant, maar niet helemaal ‘connected’. Iets waar 

Van der Schuit in het geheel geen last van heeft: 

hij bouwde filterproducent Cabin Air Group uit 

tot Europees marktleider, verkocht het bedrijf en 

stampte in tien jaar tijd een nieuwe onderneming 

uit de grond: FibreMax, producent van superka-

bels die veel lichter, sterker en duurzamer zijn dan 

traditionele staalkabels. Van der Schuit ontwikkelde 



idee kwam leds te perfectioneren en te bundelen, 

kwamen ze in het vizier van de verlichtingsindustrie.”

Wat zie je zelf als de essentie van innovatie? 

“Om te beginnen: het vermogen te innoveren zit 

in mensen. Mensen die oplossingsgericht kunnen 

denken en bij wie ‘ja, maar …’ niet in het woor-

denboek voorkomt. Probleemdenkers worden nooit 

innovators. Maar daar komt nog wat bij: innoveren 

is ook vooral doen. Je hebt denkers en doeners en 

innovators zijn meestal doeners. Het begint met 

een idee, maar daarop volgt vaak een lange periode 

van trial-and-error. Je kunt dingen proberen theo-

retisch te berekenen of je kunt het gewoon doen. 

Dan maar tien keer op je plaat gaan, maar het 

resultaat is wel tastbaarder, dichter bij de werke-

lijkheid. De kans dat het in één keer goed gaat is 

namelijk verwaarloosbaar. En juist in het proces 

van vallen en opstaan ontstaat de echte innova-

tie, of als je geluk hebt meerdere innovaties. We 

zijn jaren bezig geweest met het ontwikkelen van 

onze kabel, maar inmiddels hebben we alweer drie 

nieuwe innovaties gedaan binnen ons product die 

uniek zijn in de wereld. Dat gebeurt in het proces. 

Het is niet zo dat we hier met de armen over elkaar 

bedenken wat we nu weer kunnen doen.”

Zo bezien is innovatie ook een zaak van lange adem…

“Klopt. Dat is overigens ook een van mijn bescher-

mingsmechanismen. Multinationals zullen dit niet 

zo snel kopiëren, want het vraagt niet alleen ken-

nis, maar ook doorzettingsvermogen, wilskracht, 

de power om het doen en de durf om je nek uit te 

steken. Hun budget kan tien keer groter zijn dan 

het onze, er moeten wel tien managers meebeslui-

ten over de aanwending van dat budget. Het vraagt 

heel veel leiderschap om al die neuzen dezelfde 

kant op te krijgen, zeker als het jaren duurt voor er 

resultaat wordt geboekt. En dan moet je gedurende 

dat proces ook nog eens heel wendbaar zijn. Inno-

veren gaat niet in een rechte lijn. Wat dat betreft 

is het net tegen de wind in zeilen: je moet laveren 

om vooruit te komen.”

Bestaat er zoiets als een innovatieve ‘werkomgeving’ of 

bedrijfscultuur? 

“Ik ben geneigd te zeggen: innovatief zijn is een 

state of mind. Maar het wordt wel gestimuleerd 
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The human factor
Meer dan tien internationale bedrijven hebben in de 

afgelopen jaren interesse getoond in het overnemen 

van FibreMax. Van der Schuit is echter op geen van 

deze soms uiterst lucratieve biedingen ingegaan 

omdat hij als ondernemer zelf de koers van de 

onderneming wilde blijven bepalen en ‘dingen wilde 

blijven doen die nog nooit iemand eerder gedaan 

had.’ Omdat FibreMax wel kapitaal nodig had voor 

de volgende fase in de groei, werd gezocht naar 

private investeerders. De keuze viel daarbij uiteindelijk 

op NPM Capital. Van der Schuit: “NPM is een partij 

waar wij ons als eigengereid bedrijf bij thuis voelen. 

We hebben qua geld betere biedingen gehad, maar 

nergens klopte het menselijke aspect zo goed en was 

het inlevingsvermogen in wat ons drijft en waar we 

naartoe willen zo goed ontwikkeld. NPM onderneemt 

en innoveert echt mét ons.”   

door een goede omgeving. Als ik de hele dag onder grote druk 

sta, een te drukke agenda heb, dan komt er niets creatiefs uit mijn 

hoofd. Er moet ruimte in je hoofd zijn om het te laten gebeuren. 

In de VS zie je veel bedrijven in de IT-sector die daar letterlijk op 

inspelen met een kleurrijke, speelse inrichting, speeltoestellen in 

de gangen, de gekste dingen om de creativiteit uit mensen te halen. 

Dat soort bedrijven drijft namelijk op creativiteit. Ik heb dat zelf 

niet nodig, overigens. Ik ga het water op om mijn hoofd leeg te 

maken.”

Bij grote bedrijven is innovatie vaak ‘uitbesteed’ aan de R&D-afdeling. Waarom 

kunnen innovaties niet net zo goed op de werkvloer ontstaan?

“Als je echt wilt innoveren moet je iets radicaal anders doen dan 

een ander. Dat laat zich moeilijk rijmen met de sterke afrekencul-

tuur die binnen veel grote bedrijven heerst. Fouten maken is dan 

gevaarlijk. Terwijl innoveren niet lukt zonder fouten te maken. 

Hockeycoach Marc Lammers zei ooit: ‘Als er nooit iets mislukt, 

dan probeer je in mijn ogen te weinig.’ Ik ben blij dat wij fouten 

maken. Alleen dat dwingt ons door te gaan tot het gaatje. Mede-

werkers maken soms fouten die heel veel geld kosten, maar ik 

straf ze er niet voor af. Liever fouten maken dan dingen op de 

automatische piloot doen zonder je af te vragen waarom. Daarom 

zetten grote bedrijven innovatie ook los van het proces, buiten het 

gebouw, waar een andere cultuur heerst. Wat in dit kader wel inte-

ressant is: we hebben hier de afgelopen jaren diverse grote multi-

nationals uit China en Japan aan tafel gehad die het bedrijf wilden 

overnemen. Die zeiden allemaal: ‘We kopen jullie, maar we laten 

jullie hier gewoon in Joure zitten en we laten jullie identiteit en 

bedrijfscultuur compleet intact. Want wij weten ook wel dat als wij 

onze Japanse stijl van managen op dit bedrijf loslaten, we de angel 

eruit trekken en dan is het bedrijf dood.’ Dat hebben ze inmiddels 

wel geleerd.”

Hoe kijk jij naar het fenomeen ‘open innovatie’, ofwel het samen innoveren met toe-

leveranciers en/of afnemers? 

“Dat vind ik een lastige. Theoretisch is er wat voor te zeggen dat 

als een proces breder gedragen wordt, het ook sneller gaat. In de 

praktijk hangt dat sterk af van wat voor bedrijf je bent, in wat voor 

markt je zit enzovoorts. Ik vind het meer iets voor kennisinsti-

tuten en non-profitorganisaties. Eerlijk gezegd: ik heb nog nooit 

kennis gedeeld in welke fase van het proces dan ook. Het is soms 

aanlokkelijk een deelprobleem bij een ander neer te leggen, maar 

dat kan eigenlijk nooit zonder ook een deel van je vinding prijs te 

geven en dat vind ik heel riskant. Wel is het zo dat wij onze kabel 

pas konden produceren nadat ook de machine waarop die gemaakt 

is was uitgevonden en gebouwd. Met die producent hebben we 

natuurlijk wel zeer nauw samengewerkt. Maar verder: zelfs met de 

TU Delft delen we niets. Die sturen afstudeerders, maar die komen 

niet in de fabriek.”

Hoe kan Nederland als geheel innovatiever worden? Helpt het topsectorenbeleid? 

“Beleidsmatig bepalen in welke sectoren Nederland creatief moet 

worden is natuurlijk onzin. Als je aan gras gaat trekken, gaat het 

echt niet harder groeien. Innovatie laat zich niet dwingen, zeker 

niet door een topsectorenbeleid. Innovatie gebeurt op het moment 

dat de tijd daar rijp voor is en je de juiste groep mensen bij elkaar 

hebt. Ik zie dus meer in het subsidiëren van kleinschalige creatieve 

kennisinstituten, zoals Wetsus hier in Leeuwarden. Dat is echt een 

baanbrekend en internationaal erkend centre of excellence op het 

gebied van watertechnologie. Een aantal jaren geleden zat ik in een 

‘uitvindersclubje’ hier in het Noorden, allemaal maffe mensen die 

elk op hun vakgebied iets hadden uitgevonden. Eens in de twee, 

drie maanden bogen we ons over een case die een van de deelne-

mers had ingebracht, met als beloning een lekkere maaltijd en een 

goed glas. Daar werden heel bijzondere dingen uitgedacht omdat 

er mensen van totaal verschillende disciplines volledig out of the 

box nadachten over één probleem dat kristalhelder was gedefini-

eerd. Dat is de mal voor innovatie.”
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Rutger Ruigrok is als Investment 
Team Member NPM Capital 
betrokken bij de participatie VSI.

Waarom  
investeren  

wij in... 
Rutger Ruigrok

VSI is Europees marktleider op het gebied van de pro-
ductie van functionele voedingsrepen. Het bedrijf 
uit Leerdam ontwikkelt en produceert kwalitatief 
hoogwaardige repen die onder andere als dieet- en 
sportvoeding worden genuttigd. Toen we de kans kre-
gen een meerderheidsbelang te nemen in dit bedrijf 
wisten we dat veel voedingsproducenten het erg 
lastig hebben en kampen met stijgende grondstof- 
prijzen die zij vaak moeilijk aan hun afnemers 
kunnen doorbelasten. Toch zagen wij (en zien wij 
nog steeds) veel groeipotentieel voor VSI.

een private-labelproducent 
van voedingsrepen

Om te beginnen is de onderneming actief in een zich snel ontwikkelende 

markt en heeft zij de afgelopen tien jaar bewezen in staat te zijn een 

sterke groei goed te kunnen managen. De markt voor functionele 

voedingsrepen is in Europa nog jong en is de afgelopen jaren met 

circa 10% gegroeid. Consumenten zoeken in toenemende mate voe-

ding die hen helpt om sport-, dieet- of gezondheidsdoelstellingen te 

bereiken en die tegelijkertijd erg gemakkelijk is om mee te nemen 

en te nuttigen. Als investeerder verwachten wij dan ook de komen-

de jaren een structureel groeiende vraag van consumenten naar 

functionele voedingsrepen die in deze behoeften voorzien. Dankzij 

een samenwerkingsmodel met haar klanten heeft VSI zelfs nog sneller 

kunnen groeien dan de markt en heeft zij recentelijk haar capaciteit 

verdubbeld om deze groei succesvol te kunnen continueren. 

Daarnaast beschikt VSI over een unieke R&D-expertise en proces- 

knowhow. Daarmee stelt de onderneming haar klanten (zogeheten 

brand owners) jaarlijks in de gelegenheid tientallen nieuwe klant-

specifieke producten en formules te introduceren op de diver-

se markten. Feitelijk is VSI te beschouwen als de uitbestede R&D- 

afdeling van deze brand owners. Waar veel andere repenproducen-

ten juist concurreren op grote batches en lage kostprijs, wint VSI 

marktaandeel met haar innovatieve slagkracht en hoge productkwa-

liteit. Inmiddels komen er zelfs vanuit de veel verder ontwikkelde 

markt in de Verenigde Staten aanvragen binnen om nieuwe produc-

ten te ontwikkelen. NPM staat VSI graag bij in haar groeiambities 

en is bereid hiervoor additioneel groeikapitaal te verstrekken. Echter, 

VSI zal zich de komende jaren vooral richten op het ondersteunen 

van haar snelgroeiende klanten in de diverse Europese markten. 

 

Ideale sparringpartner

Ik spreek opzettelijk van de diverse Europese markten, want in tegen-

stelling tot de Amerikaanse markt voor voedingsrepen is de Euro-

pese markt sterk versnipperd. Dat hangt in belangrijke mate samen 

met de grote verscheidenheid aan kook- en eetgewoonten binnen dit 

continent. Opnieuw is VSI uitstekend gepositioneerd om op deze 

marktdynamiek in te spelen. Als producent is het bedrijf namelijk 

uiterst flexibel en in staat om op een vijftal productielijnen batches te 

draaien vanaf 15.000 stuks. Het bedrijf is daarmee zowel een ideale 

sparringpartner voor kleinere brand owners in opkomende markten 

(bijv. Polen) als voor grote klanten in meer volwassen markten zoals 

Zweden. 

Als grote medeaandeelhouder helpen wij VSI de stap te zetten naar de 

volgende levensfase. De onderneming is klein begonnen, heeft een 

sterke expansie gekend en wil nu de transitie maken van een middel-

groot naar een groot bedrijf. Dat vraagt om een langjarig commit-

ment – en onze bereidheid daartoe was destijds mede reden waarom 

wij als aandeelhouder konden toetreden. NPM ziet VSI als een van de 

parels van de Nederlandse voedingsindustrie en wij brengen graag, 

naast kapitaal, ook strategische kennis en ervaring in om deze onder-

neming te ondersteunen in haar groeiambities.

Maak kennis met Rutger via 
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control

Finance & control zit 

niet op een eiland, maar 

is er om de kernfuncties 

verkoop en uitvoering 

actief  te ondersteunen
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Het juryrapport van de CFO Award geeft een goed beeld van wat 

er anno 2013 van de financieel directeur van een grote onderne-

ming verwacht wordt. Geen woord over kostenbeheersing, een acti-

viteit die zeker in deze tijd tot de besognes van de gemiddelde CFO 

behoort. De jury legt de nadruk vooral op de rol die de ‘financiële 

man’ speelt in de strategische ontwikkeling van de onderneming en 

in de samenwerking met en ondersteuning van de andere functies in 

het bedrijf. 

Herman Molenaar wordt geroemd omdat hij innovatie stimuleert en 

ook in een jaar van crisis blijft investeren in R&D. Positief vindt de 

jury verder dat Molenaar een solide balans opstelt, met een hoog 

eigen vermogen en zonder schulden. Die waardering voor een brede 

rolvervulling blijkt overigens ook bij de uitreiking van de ‘Special 

Achievement Award’ aan CFO Bert Groenewegen voor zijn rol in de 

vorming en beursgang van Ziggo. Ook Groenewegen ‘heeft een brede 

blik die verder reikt dan alleen finance’, aldus de jury. 

Hogere eisen

De brede rolopvatting lijkt een reactie op het doorgeschoten den-

ken over aandeelhouderswaarde, op boekhoudschandalen en op 

aangescherpte eisen voor goed ondernemingsbestuur. Daarin ligt 

meer nadruk op finance & control, waarop de CFO als eerste wordt 

Van score-
keeper tot 
business- 
partner 

Van hedendaagse CFO wOrdt betrOkkenheid 

en brede taakOpVatting geVraagd

Onlangs werd de CFO Award 2013 uitgereikt aan Herman Molenaar 

van Vanderlande Industries. De jury prees vooral zijn ‘brede visie op 

de finance-functie’. Het juryrapport verraadt een veranderende kijk 

op de functie van de Chief Financial Officer. Aan diens controlerende 

rol worden steeds hogere eisen gesteld en dat noopt hem actief 

mee te werken aan de strategie en mede de bedrijfsprocessen te 

ondersteunen. Ofwel: de moderne CFO verantwoordt niet zozeer de 

cijfers als wel de ontwikkeling van de onderneming.

Lees meer over Vanderlande Industries en Continental Bakeries via 
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aangesproken. In de Verenigde Staten moet hij zelfs samen met de 

CEO tekenen voor de juistheid van de verantwoording van de onder-

neming en kan hij vervolgd worden als daarmee iets mis blijkt te zijn. 

De verantwoording beperkt zich niet tot de cijfers. De financiële 

man wordt ook aangesproken op de naleving van governance codes, 

arbeidsomstandigheden en verantwoord ondernemen. Van de CFO 

wordt niet alleen verwacht dat de verantwoording feitelijk juist is, 

maar ook dat het verantwoorde gedrag maatschappelijk acceptabel is. 

De controlerende functie van de CFO is zeker bij beursgenoteerde 

ondernemingen een tijdlang sterk gericht geweest op verantwoor-

ding van rendement en aandeelhouderswaarde. Het accent is nu 

verschoven naar de continuïteit en de ontwikkeling van de onder-

neming. En dus is de moderne CFO nauw betrokken bij de ontwik-

keling en de realisatie van strategie en bij het ondersteunen van de 

andere functies in de onderneming.

Actieve ondersteuning

“De verbreding van de taak is een logisch gevolg van het aanscher-

pen van de controlefunctie”, zegt Max Timmer, CFO van Continen-

tal Bakeries. “Als je verantwoordelijk bent voor het ‘in control’ zijn 

van de onderneming, dan zul je actief betrokken moeten zijn bij de 

dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming en verslag moeten 

doen van wat je elke dag ziet dat de onderneming doet. Een CFO 

moet goed kunnen kijken en luisteren. Problemen die zich voordoen, 

moet hij mede oplossen. Dat geldt voor de hele financiële organisatie 

in de onderneming: het vastleggen van financiële gegevens is niet 

meer genoeg.” Molenaar sluit zich bij die visie aan. “Finance & con-

trol zit niet op een eiland, maar is er om de kernfuncties verkoop en 

uitvoering actief te ondersteunen. De CFO is geen scorekeeper, maar 

een businesspartner.”

Vanuit die breed uitgelegde verantwoordelijkheid maakt Molenaar 

zich hard voor investeringen in research en ontwikkeling. “Als je niet 

meer investeert in de ontwikkeling van je producten en je personeel, 

dan verschraalt de onderneming”, zegt hij. “Voor de CFO heeft het 

de hoogste prioriteit dat die investeringen doorgaan, ook bij tegen-

wind.” Molenaar vindt dat alle tijd en aandacht moet gaan naar zaken 

die voor klant en continuïteit waarde hebben. “Geld lenen voor een 

leverage-financetransactie kan strijdig zijn met de continuïteit. Het 

gaat niet altijd alleen maar beter. De CFO heeft hier een belangrijke 

rol in. Als hij die niet neemt, wie dan wel?”

Geen gescheiden specialismen

Hogere eisen vertalen zich in een meer prominente positie. Het 

directielid verantwoordelijk voor financiën is gepromoveerd tot de 

man of vrouw naast de chief executive officer of CEO. Het is een 

tweemanschap geworden dat de onderneming naar binnen én naar 

buiten vertegenwoordigt. Ondernemingen maken dat steeds vaker 

expliciet door CEO en CFO in een tweehoofdige executive board 

te laten samenwerken, met daaronder een managementteam waarin 

operationele en staffuncties zijn vertegenwoordigd. 

De hoogste uitvoerende functie en de hoogste financiële functie zijn 

geen gescheiden specialismen, maar kunnen logisch op elkaar volgen. 

Prominente voorbeelden te over: Jan Hommen die CFO was bij Phi-

lips en CEO bij ING, Peter Voser die beide functies vervulde bij Shell, 

Nestlé-CFO Paul Polman die CEO werd bij concurrent Unilever en 

Peter Wennink die van de ene functie naar de andere switchte bij ASML.

Dat betekent nog niet dat een goede CFO automatisch een goede 

CEO is, benadrukken Timmer en Molenaar eensgezind. Dat hangt 

volgens hen sterk af van het soort onderneming en de fase waarin die 

verkeert. Daarnaast is het afhankelijk van persoonlijkheid, capacitei-

ten en voorkeuren. Bovendien beïnvloedt de manier waarop CEO en 

CFO samenwerken de manier waarop zij hun functie vervullen, en 

dus wat er van elk van hen precies vereist wordt. 

Een brede ervaring strekt tot aanbeveling, weet Timmer uit zijn 

ervaring als manager in productie en logistiek en als interim-CEO. 

“Het geeft je een ander perspectief. Dat maakt het gemakkelijk om 

de problematiek te begrijpen waar de managers in de verschillende 

functies in de onderneming voor staan.” Begrip legt de basis voor een 

goede samenwerking, op grond waarvan de CFO zijn rol van bewaker 

van finance- en governance-regels weer beter kan vervullen, meent 

Molenaar. Want: “Je kunt mensen pas goed aanspreken als je eerst met 

hen hebt afgestemd en wederzijds begrepen afspraken hebt gemaakt.”    

Maatschappelijke verwachtingen

Kan de verbrede rol van de CFO en de werkwijze zoals die gegroeid 

is, nu geconsolideerd worden? Herman Molenaar zou dat heel mooi 

vinden, want dat zou een welkome periode van stabiliteit brengen. 

Maar hij vreest dat die stabiliteit er niet in zit. “Ik zie bijvoorbeeld 

dat we de geldpersen op volle toeren laten draaien en vrees dat we 

een zeer hoge inflatie krijgen, die wereldwijd heel verschillend kan 

uitpakken. Daar zal de CFO zijn handen vol aan hebben en dat stelt 

een cFo moet goed kunnen 
kijken en luisteren



weer nieuwe eisen aan zijn rolvervulling.”

De functie zal bovendien verder verzwaren omdat de maatschappe-

lijke verwachtingen blijven groeien, zegt Max Timmer. “Ik denk dat 

de buitenwereld nog zwaardere eisen zal gaan stellen, omdat zij nog 

nadrukkelijker verantwoord wil zien dat het geheel van activiteiten 

van de onderneming klopt. Ik verwacht dat de CFO in toenemende 

mate en meer uitgebreid verantwoording zal moeten gaan afleggen 

over risicomanagement, over maatschappelijk verantwoord onderne-

men en over duurzaamheid. Of over de manier waarop en de mate 

waarin de onderneming belasting betaalt. Eenvoudiger zal het er niet 

snel op worden.”

De hoogste 

uitvoerende functie 

en de hoogste 

financiële functie zijn 

geen gescheiden 

specialismen, maar 

kunnen logisch op 

elkaar volgen
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The capital of ... Verenigde Arabische Emiraten



Abu Dhabi

Abu Dhabi (Arabisch:    )
is de hoofdstad van het emiraat 

Abu Dhabi en van de 

Verenigde Arabische Emiraten. 

De ruim 1 miljoen inwoners 

zijn voor het grootste deel 

expats uit landen als India, 

Pakistan, Egypte, Bangladesh, 

de Filipijnen en diverse 

Arabische landen. Abu Dhabi 

is het rijkste emiraat van de 

VAE en behoort met zijn 

hooggeïndustrialiseerde 

economie tot de meest 

ontwikkelde landen in de 

wereld, naar de maatstaf van 

ontwikkelingsmeters als de 

HDI en het BNP. Petroleum en 

aardgas spelen een grote rol in 

de economie sinds de eerste 

export van petroleum in 1962. 

Er is echter de laatste jaren 

sprake van meer economische 

diversificatie, onder meer in 

hoogwaardig toerisme en 

internationale financiën. Zo 

beheert de Abu Dhabi 

Investment Authority alle 

overzeese investeringen van 

Abu Dhabi, in totaal zo’n 360 

miljard dollar.

Umm Al Nar, Abu Dhabi. Foto door Evo Flash

Bekijk een documentaire over de opkomst van Abu Dhabi via 
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The 
Game 

Changers
Volgens het internationale marktonderzoeksbureau Mintel 
zullen de online retailverkopen in Europa de komende 
vijf jaar verdubbelen tot 323 miljard euro in 2018. 

En hoewel Duitsland, Frankrijk en de UK in omvang de 
grootste markten zijn, laat Nederland boven-

gemiddelde groeicijfers zien op het gebied van 
e-commerce. Wat zijn de belangrijkste trends in de 

komende jaren? Steve Muylle, Professsor of Marketing & 
Digital Strategy aan de Vlerick Business School, 

identificeert tien ‘game changers’.

Actualiteit
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De opmars van 
wereldmarktleider 
Amazon.com in 

Europa

Online retailwinkel Amazon.com is een 

van de snelst groeiende ondernemingen 

ter wereld en zal naar verwachting haar 

Europese marktaandeel verdubbelen in 

de komende drie tot vier jaar. Ondanks 

het feit dat Amazon slechts vijf ‘dedicated 

country websites’ heeft in Europa, is 

Amazon nu al een top-3-klant van multi-

nationals als Philips en Procter & Gamble. 

De onderneming is allang niet meer 

alleen groot in boeken en cd’s: Amazon.

com verkoopt inmiddels een compleet 

aanbod aan goederen online, van Pam-

pers tot 3D-printers. De onderneming 

beschikt over een ongeëvenaard rijk en 

geavanceerd pallet aan online services, 

zowel op het terrein van het (sturen 

van het) zoekproces en de prijszetting 

als op het gebied van betalen, leveren en 

customer service. Uit meerdere onder-

zoeken blijkt bovendien dat consumenten 

het steeds minder problematisch vinden 

om bij een buitenlandse aanbieder te 

bestellen, zelfs als de website volledig 

Engelstalig is. Als Amazon.com serieus 

besluit werk te maken van de Europese 

markt zal dit een grote impact hebben 

op de businesscase van kleinere lokale 

geavanceerde aanbieders.

Showrooming 

Een term gemunt door The Wall Street 

Journal en doelend op een nieuw soort 

consumentengedrag: in een fysieke 

winkel producten bekijken en eventueel 

inlichtingen inwinnen, om deze produc-

ten vervolgens online tegen een lagere 

prijs aan te schaffen bij een prijsbreker. 

Een ontwikkeling die sterk bedreigend 

is voor zowel kleine als grote retailers. 

Met name de grote ketens proberen 

zich hiertegen in toenemende mate te 

beschermen door bij producenten een 

gedifferentieerd aanbod af te dwingen: 

bijvoorbeeld televisietoestellen in speci-

fi eke uitvoeringen die niet online, maar 

enkel bij de betreffende keten lever-

baar zijn. Grote producenten als Philips 

zullen hun waardevoorstel naar retailers 

én hun productie- en distributieproces 

moeten aanpassen om aan deze wensen 

tegemoet te kunnen komen. 

Mobile retail 

De ontwikkeling van ‘bricks only’ naar 

‘bricks & clicks’ naar ‘clicks only’ komt 

in een volgende fase: die van ‘mobile 

only’. Zo lanceerde BNP Paribas Fortis 

in België onlangs Hello bank!, de eerste 

‘mobiele bank’ die enkel nog gebruik-

maakt van smartphones en tablets om 

haar diensten op aan te bieden. Hello bank! 

heeft geen kantoren en enkel een website

ter promotie, dus zonder transactionele func-

tionaliteit. Klanten beheren hun account 

- waaronder ook een spaarrekening hangt - 

rechtstreeks via de app. De mobiele bank 

biedt ook aanvullende diensten aan die 

rechtstreeks concurreren met de ‘echte’ bank, 

zoals verzekeringen. Daarvoor is een ‘freemium’-

concept ontwikkeld: basisdiensten zijn gratis, 

voor aanvullende diensten moet worden 

betaald (zodat het mobiele aanbod niet 

kannibaliseert op het bestaande aanbod). 

Online en offl ine pricing

Retailers zoeken steeds vaker naar moge-

lijkheden om te differentiëren in prijsstel-

ling tussen producten die online worden 

aangeboden en producten die in de winkel 

worden gepresenteerd. De nu vaak gelden-

de ‘package deal’ tussen sec het product 

(het televisietoestel) en de service (thuis-

brengen, installeren, troubleshooting) 

wordt een achterhaald model. De online-

prijs geldt als de laagste prijs, en klanten 

kunnen er los een ‘service pack’ bij kopen. 

Wie een handige buurman heeft kan dat 

laatste ook nalaten. 
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een zekerheid van 83%. Decide.com biedt 

consumenten bovendien user reviews én 

expert reviews, waarmee ze op voorhand 

het kaf van het koren scheiden. 

Augmented reality

Smartphones en tablets bieden de mo-

gelijkheid ‘lagen’ te projecteren op de 

werkelijkheid. Zocht je vroeger een stoel 

uit in de catalogus van IKEA, inmiddels kun 

je met de IKEA-app deze stoel als beeld in 

je kamer projecteren om te kijken of hij 

past en welke kleur het beste staat bij je 

bankstel. Meer algemeen zullen leveran-

ciers hun aanbod steeds vaker emotioneel 

gaan verrijken via apps. Bijvoorbeeld door 

inzicht te geven in het productieproces 

(transparant, duurzaam) of in de wereld van 

andere gebruikers. 

Social commerce

Er komen steeds meer socialemediaplat-

formen waarop producten verkocht wor-

den (Twitter, Facebook), inclusief alterna-

tieve betalingsmechanismen. De potentiële 

reikwijdte van deze ontwikkeling kan in 

China al goed worden waargenomen: via 

Sina Weibo, een lokale variant op Twitter 

Big data analytics

Big data analytics staat kort door de bocht 

voor het analyseren van een grote hoeveel-

heid data om er trends uit te destilleren. 

Big data leveren niet alleen patroonherken-

ning op (bijvoorbeeld: drie dagen voor het 

WK zijn consumenten bovengemiddeld 

geneigd een nieuw televisietoestel aan te 

schaffen), ze kunnen ook zeer accuraat 

consumentengedrag en zelfs toekomsti-

ge prijsontwikkelingen voorspellen. Big 

data analytics maakt het mogelijk bij te 

houden wat de prijssensitiviteit is op een 

bepaald tijdstip, op een bepaalde dag, in 

een bepaald segment, in een bepaalde 

categorie goederen, de prijszetting van 

de concurrentie incluis. Amazon.com past 

deze zogeheten ‘robo-pricing’ al volop toe: 

de retailer hanteert voor bepaalde produc-

ten niet langer een vaste prijs, maar past 

deze per dag en soms zelfs per uur aan. 

Zo kan een en dezelfde fl atscreen op Black 

Friday (de dag na Thanksgiving Day en het 

begin van het seizoen voor kerstinkopen) 

wel driehonderd dollar goedkoper zijn dan 

enkele dagen daarvoor. Big data levert ook 

nieuwe businessmodellen op. Zo biedt het 

Amerikaanse Decide.com consumenten de 

mogelijkheid zich te abonneren op zoge-

naamde ‘price guarantees’. De onderne-

ming beschikt over zeer veel data en uiterst 

geavanceerde algoritmen en kan daarmee 

voorspellen welk product op welke datum 

tegen welke prijs bij welke retailer verkocht 

zal worden. De consument kan daarop 

inschrijven: als de betreffende televisie 

toch goedkoper zou blijken bij een andere 

retailer binnen twee weken na de aankoop, 

betaalt Decide.com het verschil bij. Iets 

wat niet vaak voorkomt, want de voorspel-

lingen van Decide.com hebben inmiddels 

Actualiteit

met bijna 300 miljoen actieve gebruikers,

verkocht Mercedes-Benz onlangs 666 limited-

edition ‘Year of the Snake’-auto’s van het 

type Smart in minder dan acht uur tijd. 

Prijs: 20.728 dollar per stuk. Xiaomi, een 

Chinese aanbieder van mobiele telefoons, 

verkocht 50.000 smartphones in vijf minu-

ten (!) via hetzelfde platform, en moest 1,3 

miljoen reserveringen optekenen. De actie 

werd 810.000 keer becommentarieerd en 

2,33 miljoen keer geforward. 

Decision support

Ook bij customer service gaan sociale me-

dia een belangrijke rol spelen. Zo kunnen 

klanten van Dell inmiddels hun probleem 

als zelfgemaakt fi lmpje uploaden (‘Ask Raf’) 

waarna de onderneming de oplossing 

via een instructievideo aanreikt. Intussen 

bouwt Dell zo een hele video library uit ten 

behoeve van de gebruikersgemeenschap. 

Veel aanbieders helpen potentiële klanten 

ook met het online maken van de juiste be-

slissing: via ‘confi gurators’, ‘buying guides’ 

of speciale apps. Producent Sharp presenteer-

de onlangs een app die kan meten of een 

bepaald televisietoestel past op de plaats die 

de koper in gedachten had.



  Over Steve Muylle 
Steve Muylle is partner en professor aan Vlerick Business School en 

voorzitter van de area Marketing. Muylle is tevens participatie-

commissaris en op voordracht van NPM Capital bestuurder bij 

Belgische Distributiedienst. Hij is ook hoofddocent in b2b-marketing 

aan de UGent en treedt tevens op als onafhankelijk bestuurder bij 

bedrijven. Muylle focust zijn onderzoek op digitale strategie en 

industriële marketing. Zijn onderzoeksagenda omvat werk met toon-

aangevende bedrijven zoals Cisco, Dow Corning Corporation, Merck 

Sharp & Dohme, Milliken en Procter & Gamble. Zijn onderzoekswerk 

werd gepubliceerd in prestigieuze wetenschappelijke vakbladen 

waaronder de MIT Sloan Management Review. Steve Muylle verricht 

onderzoek en doceert in zowel Europa als de VS. Ook treedt hij 

frequent op als marketing- en e-businessexpert in opleidingsprogram-

ma’s van grote bedrijven, waaronder 3M, BNP Paribas Fortis, DSM en 

Philips.  
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Customer collaboration

Sportschoenenfabrikant Nike schrijft re-

gelmatig prijsvragen uit onder het publiek: 

wie het beste nieuwe schoendesign uploadt 

maakt niet alleen kans topbasketballer 

Kobe Bryant erop te zien spelen, maar 

ook aanwezig te zijn bij de wedstrijd (als 

enige voorzien van dezelfde schoenen). 

Nike kan jaarlijks kiezen uit vele duizenden 

hoogwaardige nieuwe designs, waarvan 

een aanzienlijk deel de productiefase haalt. 

Met een enorme online-betrokkenheid van 

de Nike-community als bonus. 

Pull & push location 
based services

Omdat mobiele applicaties voorzien zijn 

van gps, zullen apps steeds vaker gebruik-

maken van de unieke locatie van de gebrui-

ker. Die kan bijvoorbeeld zien waar een 

bepaalde aanbieding is of waar een bepaald 

kantoor is gelegen (pull), of aangeven dat 

hij wil dat bepaalde aanbiedingen actief 

naar zijn smartphone worden gepusht op 

het moment dat hij langs een bepaalde 

winkel loopt. De interactie tussen online 

en offl ine wordt sterk dynamisch. Nieuwe 

devices zoals Google Glass en andere zoge-

naamde ‘wearables’ zullen dit versterken.  

Lees meer over Muylle’s visie via 
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‘Trouw  
 blijven  
 aan je  
 plan’ 

‘buy & build’ volgens 

john Fentener van vlissingen

Interview
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plan
“Ik ben in 1975 begonnen met een startkapitaal 

van 40.000 dollar, twee medewerkers en een 

businessplan van een half A4’tje. Daar stond in 

dat we ons zouden gaan richten op sectoren 

in de service-industrie die rijp zijn voor con-

solidatie en waar de technologie nog in de 

kinderschoenen stond. Daar hebben we ons 

altijd aan gehouden. Ik had geen einddoel voor 

ogen en had zeker geen beeld van wat BCD 

Holdings ooit zou worden. Dat gaat in fases. We 

begonnen als bureau voor zakenreizen in het 

zuidoosten van de VS, met de ambitie om door 

groei en door overnames uit te groeien tot de 

top-10 van de regio. Dat lukte vrij snel, waarna 

we ons vizier hebben gericht op een dergelijke 

positie in de gehele VS. Dat lukte beter en sneller 

dan verwacht, omdat we de kans kregen om een 

tweemaal zo grote verlieslatende concurrent over 

te nemen. Toen zaten we ineens in de top-5 

van de Amerikaanse markt en merkten we dat de 

grote klanten vroegen om wereldwijde 

dienstverlening. Dat betekende opnieuw over-

names doen – and the rest is history. De schaal 

en het doel veranderden in elke fase, maar de 

essentie van het plan is onveranderd gebleven. 

We lopen voorop in de consolidatie dankzij een 

voorsprong in technologie en door de inkoop-

voordelen die we kunnen bedingen. Dat is de 

drijfveer achter elke stap die we zetten.”

Kansen
“Je weet niet precies waar je plan je gaat bren-

gen, omdat je tevoren niet weet welke kansen 

zich aandienen. Zo zijn we in de tweede helft 

van de jaren tachtig op Park ’N Fly gestuit, een 

bedrijf dat parkeerservices bij vliegvelden aanbiedt. 

We hebben dat in een parallel buy & build-scenario 

uitgebouwd tot een bedrijf dat via internet de belang-

rijkste vliegvelden in de VS bedient; in een aantal 

gevallen als eigenaar van de parkeerlocatie, maar in 

de meeste gevallen als technisch dienstverlener en 

als manager. Bij de overname van Rottink Reizen, de 

springplank voor onze expansie in zakenreizen in 

Europa, kwam een toeristisch reisbureau mee dat we 

hebben uitgebouwd tot VakantieXperts. We zijn in 

Vliegwinkel.nl gestapt, dat door een serie fusies en 

overnames is uitgegroeid tot Travix, een van de groot-

ste online reisverkopers in Europa. We zijn gevraagd 

als partner in parkeerdienstverlener Parkmobile omdat 

we hen met onze techniek en onze positie in de VS 

konden helpen om internationaal te expanderen. Het 

john Fentener van vlissingen geldt als een 

veteraan in buy & build. Meer dan dertig jaar 

lang reeg hij  kleine en grote ondernemingen 

als kralen aaneen en bouwde hij  bCD Holdings 

uit tot een wereldmarktleider in de reisindustrie. 

De visie van een bedrij venbouwer pur sang 

aan de hand van zeven steekwoorden. 



zijn geen onderdelen van het kernbedrijf business-

travel, maar het zijn elk voor zich mooie businesscases, 

allemaal in de service-industrie en allemaal inspelend 

op consolidatie en een voorsprong in technologie.” 

Cultuur
“Als we een overname doen, sturen we geen ploeg 

mensen vanuit het hoofdkantoor langs. Elk land heeft 

zijn eigen cultuur en eigen werkwijze. De transactie 

en het integratieproces verlopen in Argentinië heel 

anders dan in China, de wet- en regelgeving en de 

sociale verhoudingen zijn compleet verschillend. 

Dat moet je dus vooral overlaten aan lokaal mana-

gement en lokale adviseurs. De synergie zit ’m in de 

aansluiting van de nieuwe onderneming op de groep 

en de inkoopvoordelen, het serviceniveau en de 

technologie die de groep te bieden heeft. De business 

is local, maar de kracht is global. We profiteren van 

één inkoopvoordeel. Maar we hebben ook één global 

serviceniveau, één policy en één verhaal naar onze 

klanten. Dat bewustzijn zit in onze cultuur.”

onrust
“Integreren na een overname geeft onrust. Daar moet 

je voorzichtig mee zijn. Zeker in het begin van onze 

ontwikkeling, toen we de ene kleine overname na de 

andere deden, kozen we er bewust voor niet meteen 

te integreren. Als we op zeker moment tien bedrijf-

jes hadden die naast elkaar opereerden, voegden we 

die in één operatie samen. Dan heb je eenmalig die 

worsteling van bedrijfsculturen en werkwijzen en 

de onrust die daarbij hoort, en kun je daarna weer 

gewoon aan het werk.”

Financiering
“Ik heb nooit meer dan het startkapitaal van 40.000 

dollar in de onderneming willen steken. Niet omdat 

ik niet over meer eigen vermogen kan beschikken, 

maar omdat ik vind dat een onderneming investe-

ringen en overnames primair uit de eigen cashflow 

moet kunnen financieren. Daarmee bouw je meteen 

een alarm in: als de cashflow tekort blijkt te schieten, 

dan gaat er iets niet volgens plan en moet je ingrij-

pen. Over cash gesproken: je moet een overname niet 

ineens vooruit betalen. Ik ben een groot voorstander 

van een earn-outregeling. Die drukt de initiële koop-

som en verbindt het zittende management aan de 

onderneming. Je koopt het bedrijf op de plannen en 

projecties van die managers, dus geef ze er dan maar 

een belang bij om hun beloften waar te maken. Als er 

aanvullend kapitaal nodig is, dan heb ik de voorkeur 

voor een financier die participeert. Bij onze grote 

overname in de VS hebben we bij voorbeeld geld 

gekregen van ticketdistributiesysteem Sabre, in ruil 

voor de belofte om al onze boekingen voor enkele 

jaren via hen te regelen. Vijf jaar lang betaalden we 

per boeking een stukje van die financiering af. Bij de 

expansie van Parkmobile in de VS hebben we de Ford-

familie als medeaandeelhouder aan boord gevraagd. 

Bij de fusies en overnames waaruit Travix is gevormd, 

was ING onze financier; voor een deel met leningen, 

maar ook met een participatie. Het geeft de onderne-

mer en de financier een gezamenlijk belang.”   

Timing
“Een overname levert niet altijd op wat je ervan 

verwacht. Zeker bij de ontwikkeling van nieuwe 

technologie is het wel eens misgegaan – zelfs zodanig 

mis dat er sprake was van rode cijfers. Technologie is 

ingewikkeld: het is moeilijk om precies in te schatten 

hoe lang de ontwikkeling ervan duurt en wanneer het 

precies welke mogelijkheden oplevert. 

Maar technologie is wel essentieel, 

want die kan je een voorsprong geven 

waarmee je een positie in de markt 

kunt bouwen. Overigens hebben ook 

buy & build-scenario’s hun grenzen. Je 

moet je beperkingen kennen en weten 

wanneer het voor een onderneming tijd is voor een 

fase die jij niet kunt of wilt meemaken. Dat moment 

kwam voor ons vorig jaar bij VakantieXperts, waarvan 

we een groot belang hebben verkocht aan een grote 

Duitse touroperator. De online reisbusiness van Travix 

ontwikkelt zich razendsnel en om de consolidatie van 

een wereldwijde positie te financieren bereidt het 

zich voor op een beursgang.”

Familiebedrijf 
“Een besloten onderneming is bij uitstek geschikt 

om een buy & build-plan uit te voeren. Als beurs-

genoteerde onderneming hadden wij nooit zo snel 

kunnen gaan. Op de beurs word je geleid door het 

kwartaaldenken. Pers en aandeelhouders gunnen 

je niet de tijd om rustig te bouwen. Tegenover de 

onrust die de beursnotering meebrengt stond altijd 

het voordeel dat een onderneming zich gemakkelijk 

kon financieren. Maar dat wordt alleen maar minder, 

zeker in neergaande markten. Bovendien zijn er steeds 

meer alternatieve bronnen van kapitaal, zoals inves-

teringsmaatschappijen, participatie door leveranciers 

of onderhandse leningen. Het verbaast me dan ook 

niet dat ondernemingen regelmatig de beurs verlaten. 

Voor een ondernemende onderneming is een beslo-

ten karakter een groot voordeel.”

een overname levert 

niet altijd op wat je 

ervan verwacht

37



38

Cultuur

De akoestiek, maar ook de 

allure en de ambiance van dit 

gebouw zijn uniek

Beleef het jubilieumconcert van Het Concertgebouw via 
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Het wonder 
in de polder

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam is met zijn bijzondere 

akoestiek en kwalitatief hoogstaande programmering een van de 

meest bewonderde concertzalen in de wereld. Het is ook een van de 

drukst bespeelde zalen ter wereld – en dat moet ook wel, want met 

een uiterst bescheiden overheidssubsidie moet de NV Concertgebouw 

financieel grotendeels zelf zijn broek ophouden. Voor directeur 

Simon Reinink en zijn team betekent dat voortdurend creatief 

blijven en zowel ruimtelijk als muzikaal de grenzen verleggen.

De werkkamer van Simon Reinink kijkt uit 

op een stukje van Het Concertgebouw dat 

gewone bezoekers nooit te zien krijgen: de 

tuin. Althans, de huidige bezoekers. Want in 

de vroege jaren van de vorige eeuw werden 

in deze tuin nog geregeld concerten geor-

ganiseerd. Op straat stonden bij het hek ook 

veel minder gefortuneerde Amsterdammers 

naar de concerten te luisteren – met typisch 

Amsterdams gevoel voor humor ook wel 

‘hek-abonnees’ genoemd. 

Het is slechts een van de talloze anekdotes 

die Reinink kan opdissen over ‘zijn’ Concert-

gebouw – een instituut zoals het Nederland-

se cultuurlandschap er maar weinig kent. 

Maar deze unieke positie houdt niet in dat 

de exploitatie ervan per definitie probleemloos

is. Jaarlijks is alleen al een slordige twee mil-

joen euro nodig om het gebouw in stand 

te houden. Daarbovenop komt ruim negen 

miljoen euro aan personeelskosten. Reinink: 

“Dat lijkt wellicht veel, maar met zo’n 900 

evenementen per jaar in een gebouw met 

meerdere podia, meerdere ingangen en 

meerdere buffetten heb je een relatief grote 

staf nodig. Zeker als je een hoog kwaliteits- 

en serviceniveau wilt waarborgen. Het is net 

als bij een piano: je hebt tien vingers nodig 

om die te kunnen bespelen en zo is het met 

dit gebouw ook.”  
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We leven in een tijd waarin de hoog- 
leraar filosofie op het ene moment op 
zijn gympies in Paradiso staat te swingen 
en het volgende moment in zijn pak naar 
onze serie Grote Solisten gaat 
 

De inkomsten van de NV Concertgebouw komen 

uit meerdere bronnen. Reinink: “Ongeveer de helft 

van de concerten die hier plaatsvinden, program-

meren en presenteren we zelf, risicodragend. Dat 

levert ongeveer acht miljoen euro aan inkomsten 

op uit de kaartverkoop. Bij de andere helft verhuren 

wij de zaal en ontvangen we dus zaalhuur en inkom-

sten uit onder meer horeca. Hoofdhuurder is uiter-

aard Het Koninklijk Concertgebouworkest, dat 

goed is voor zo’n 75 tot 80 concerten per jaar in 

dit gebouw alleen. Daarnaast vormt de horeca dus 

een belangrijke bron van inkomsten, zo’n vijfen-

twintig procent van de totale exploitatie. Dan zijn 

er nog inkomsten uit sponsoring en tot slot een heel 

klein beetje overheidssubsidie, zeg vijf procent van 

het totaal. Daarnaast is er nog een separate financiële 

stroom die wordt gevoed door fondsenwerving. Het 

geld dat we daarmee binnenhalen, wordt enerzijds 

aangewend voor educatieve projecten, anderzijds voor 

de instandhouding en renovatie van het gebouw.”

Overaanbod

Ondanks al deze verschillende inkomstenbronnen 

is het voor Reinink geen sinecure om elk jaar een 

sluitende begroting te presenteren. Hij zegt: “In het 

verre verleden waren we zo ongeveer het enige gro-

te Amsterdamse zalencomplex dat te huur was. Er 

hebben hier dan ook allerlei grote publieksevene-

menten plaatsgevonden, tot bokswedstrijden aan 

toe. Inmiddels is het aanbod aan grote zalen in de 

Cultuur

regio Groot Amsterdam geëxplodeerd. Alleen al in 

de zeven jaar dat ik hier nu zit is het Muziekgebouw 

aan ’t IJ erbij gekomen, de Rabo-zaal in de Schouw-

burg, de Ziggo Dome … daar trad laatst nota bene 

Placido Domingo nog op. En daar komen binnen-

kort op een klein half uur treinen de nieuwe zalen 

in Utrecht nog bij. Het is dus allang niet meer van-

zelfsprekend dat de keuze op Het Concertgebouw 

valt. Behalve het zalenaanbod is ook het totale cul-

tuuraanbod enorm gegroeid. Blader eens door de 

Amsterdamse UITgids: er is echt een enorm aanbod 

aan concerten en festivals. En dan denk je misschien 

dat die activiteiten niet rechtstreeks concurreren met 

de concerten in Het Concertgebouw, maar dat is wel 

degelijk het geval. De cultuurconsument kan zijn 

euro en tijd namelijk maar één keer besteden. We 

leven in een tijd waarin de hoogleraar filosofie op 

het ene moment op zijn gympies in Paradiso staat te 

swingen en het volgende moment in zijn pak naar 

onze serie Grote Solisten gaat.” 

En dus worden Reinink en zijn team steeds vinding-

rijker in het aanbod, de positionering en marketing 

van Het Concertgebouw. Door die aanpak lopen 

twee rode draden, zegt hij. “De eerste is dat we ons 

steeds meer, in ieder geval artistiek, op onze kern 

richten en die dingen doen die ergens anders niet 

of nauwelijks te kopiëren zijn. De akoestiek, maar 

ook de allure en de ambiance van dit gebouw zijn 

uniek en daar proberen we zo goed mogelijk op in 

te spelen. Daarnaast werken we hard aan het verder 



verbeteren van onze zichtbaarheid, toegankelijkheid 

en de loyaliteit. En bovendien: een perfecte execu-

tie. Als je zo’n ‘Triple A’-merk hebt als het onze, dan 

moet je ervoor zorgen dat de totale beleving klopt. 

Dus vriendelijke begroeting, een schoon en goed 

onderhouden gebouw, een uitstekend kopje koffie … 

alles moet kloppen. Der liebe Gott steckt im Detail, zoals 

de Duitsers dat zo mooi zeggen.”

Persoonlijke missie

De akoestiek van de Grote en de Kleine Zaal van Het 

Concertgebouw wordt tot de mooiste ter wereld 

gerekend. Internationaal behoort ‘Amsterdam’ 

dan ook tot de elite, waaronder de Wiener Musik-

verein met zijn grote Musikvereinssaal. Reinink: 

“De bezettingsgraad is daar jaloersmakend. Zonder 

noemenswaardige marketinginspanning zit daar 

zowat alles elke avond vol. Naar een concert gaan 

is daar domweg meer onderdeel van de ‘Alltagskul-

tur’. Hier in Nederland bereik je een goede zaalbe-

zetting met een toporkest en een topdirigent, maar 

wordt het een stuk lastiger als je een gemiddeld 

bekend orkest met een gemiddeld bekende solist of 

dirigent programmeert – ook al is dat een hartstik-

ke goed orkest. Dat komt ook omdat de aandacht 

voor de klassieke muziek de laatste jaren is afgeno-

men. Deels komt dat door demografische oorzaken: 

inmiddels heeft ongeveer de helft van de bevolking 

een niet-westerse achtergrond. Deels omdat de pla-

tenmaatschappijen door de komst van internet 

Simon Reinink, directeur NV Concertgebouw
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vrijwel zijn weggevaagd en dus ook geen majeure 

rol meer kunnen spelen in de promotie van de klas-

sieke muziek. Klassieke muziek is dus minder bekend,

en ik beschouw het als een persoonlijke missie 

om het tij te keren. Maar naast klassieke muziek pro-

grammeren we ook diverse andere genres waarbij 

we de wereldtop mogen verwelkomen, zoals jazz.”

Het palet aan middelen waarmee Het Concertge-

bouw dat wil bereiken, is geschakeerd: van het 

ontwikkelen van digitale leermiddelen voor het 

onderwijs tot het programmeren van meer korte 

en ‘avontuurlijke’ concerten voor ‘young professio-

nals’, zoals de nieuwe Tracks-serie. Ook wordt het 

experiment niet geschuwd. Reinink: “Meer denken 

in concepten dan in grote namen, maar wel zorgen 

voor een niveau en een uitvoering die naadloos bij 

Het Concertgebouw passen.” Daarnaast is hij gefas-

cineerd door de mogelijkheden die de hedendaagse 

techniek biedt om de muziek die in Het Concert-

gebouw klinkt letterlijk buiten het gebouw te bren-

gen. “We hebben net vijf concerten achter de rug die 

live gestreamd zijn in parken. Het hele Erasmuspark 

in Amsterdam-West zat bomvol toen we een live-

concert van de Buena Vista Social Club uitzonden. 

Caro Emerald en het Metropole Orkest: opnieuw 

volle bak. Op die manier vergroten we de culturele 

relevantie van Het Concertgebouw en bereiken we 

geheel nieuwe doelgroepen.” 

 

Een reeks van
toevalstreffers
De faam van Het Concertgebouw is te danken aan een 

reeks toevalstreffers. Aan het begin van de negentiende 

eeuw had Amsterdam een relatief onbeduidend muziek-

leven; de bouw van een concertgebouw van deze omvang 

midden in de polder lag dan ook allerminst voor de hand. 

Toch was er een handvol gegoede burgers die gegrepen 

werden door het idee en het benodigde bedrag bij elkaar 

wisten te krijgen. De aangezochte architect Dolf van 

Gendt (1835-1901) had nooit eerder een concertzaal 

getekend en baseerde zijn ontwerp op de (rechthoekige) 

zalen die hij in Wenen en Leipzig bezocht. Toen evenwel 

bleek dat deze maatvoering niet paste op het perceel dat 

was aangekocht, kortte hij het ontwerp in en ontstond er 

een relatief vierkante zaal … met achteraf gezien 

weergaloze akoestische kwaliteiten. Bij de oplevering in 

1888 waren er nauwelijks goede muzikanten voorhanden. 

Het lukte violist en dirigent Willem Kes niettemin in zeer 

korte tijd een uitstekend orkest uit de grond te stampen – 

een waar huzarenstukje. In 1895 nam de toen nog 

piepjonge Willem Mengelberg het stokje over als chef-

dirigent, een post die hij vijftig jaar lang bezette. Onder 

zijn leiding verwierf het orkest wereldfaam. 

Krijg een virtuele tour door Het Concertgebouw via 
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veel zaken, zoals de zorg voor chronische 
patiënten en eenvoudige ingrepen, beter 
worden afgehandeld door gezondheids-
centra die dichter bij de patiënt zijn 
gevestigd dan ziekenhuizen. Op die manier 
kunnen tientallen procenten van de 80 
miljard euro die omgaat in de zorg worden 
bespaard. Zelfs als het maar tien procent is, 
spreek je over een enorme besparing.”
Echter: om een dergelijke miljardenbespa-
ring te realiseren moeten behalve ingrijpen-
de veranderingen ook forse investeringen 
worden gedaan. Volgens De Groot van 
Embden zal zo’n vijf procent van het totale 
zorgbudget moeten worden geïnvesteerd om 

Witte jassen in een 
groot grijs gebied 
Vriend en vijand zijn het erover eens dat zorgkwaliteit en kostenbeheersing de 

belangrijkste thema’s zijn in de gezondheidszorgsector. Er wordt dan ook volop 

geëxperimenteerd met nieuwe concepten die meer zorg op maat opleveren tegen lagere 

kosten. Een van die concepten is de ‘huisarts nieuwe stijl’, ontwikkeld door Arts en 

Zorg, een keten van meer dan veertig franchise-gezondheidscentra. “Ondernemingen 

die succesvol de oversteek maken naar een nieuw zorgmodel zijn aantrekkelijk voor 

patiënten, verzekeraars, werknemers én kapitaalverschaffers.”

Journalistiek

Afgelopen zomer sloten het kabinet en 
belangenbehartigers uit de zorg het zogehe-
ten Zorgakkoord. Doel: de almaar stijgende 
zorgkosten - onder meer als gevolg van de 
vergrijzing - moeten worden ingedamd, 
terwijl de kwaliteit van de zorg daar zo min 
mogelijk onder mag lijden. Sterker nog: die 
moet beter. 
“Er is voor het eerst brede consensus over 
de aanpak”, zegt Diederik de Groot van 
Embden, partner bij NPM Healthcare. “Aan 
de ene kant gaan ziekenhuizen fuseren en 
zich meer specialiseren. Soms zal een patiënt 
verder moeten reizen voor een speciale 
behandeling. Aan de andere kant kunnen 
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Gebrek aan samen-

werking, ingewikkelde 

financieringssystemen 

en ongelijk verdeelde 

informatie zijn andere 

elementen die het zorg-

dossier tot een hoofdpijn-

dossier hebben gemaakt

Lees meer over NPM Healthcare via 
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deze verandering mogelijk te maken. Dat 
geld zal voor een belangrijk deel moeten 
komen van private beleggers. Voor hen is 
de zorgmarkt nieuwe stijl potentieel zeker 
interessant, aldus De Groot van Embden. 
“Ondernemingen die succesvol de oversteek 
maken naar een nieuw zorgmodel zijn aan-
trekkelijk voor patiënten, verzekeraars, werk-
nemers én kapitaalverschaffers. Natuurlijk is 
er ook een risico voor de belegger, namelijk 
dat veranderingen om politieke redenen 
anders lopen dan ingeschat.”

Treintjes
De Groot van Embden ziet potentie en 
NPM Healthcare nam om die reden in 2009 
al een meerderheidsbelang in Arts en Zorg, 
een keten van meer dan veertig franchise-
gezondheidscentra. De werkwijze die Arts 
en Zorg ontwikkelt past precies in de grote 
lijnen die zijn uitgezet in het Zorgakkoord, 
zegt Amon van den Borg, directeur en een 
van de oprichters van Arts en Zorg. 
Bij de eerstelijnszorgcentra van Arts en Zorg 
werken vier tot vijf huisartsen, een ‘physi-
cian assistant’, een fysiotherapeut en een 
psychosociaal hulpverlener. Een apotheek is 
ook vast onderdeel van zo’n centrum waar 
in totaal circa 25 mensen werken. “Zo’n 
gezondheidscentrum heeft ruim tiendui-
zend patiënten. Elke patiënt heeft een eigen 
huisarts naar keuze. In een spoedgeval ga je 
naar de huisarts die dienst heeft”, aldus Van 

den Borg. “Het draait echter om méér dan 
het delen van voorzieningen zoals de balie 
en de ICT: de huisarts werkt samen met bij-
voorbeeld de fysiotherapeut als dat nodig is. 
Samen stellen ze een behandelplan op voor 
de patiënt. Groot voordeel is dat de huisarts 
zicht houdt op zijn patiënten. Daardoor kan 
hij zijn rol als regisseur veel beter invullen.”
Een van de problemen in het huidige 
zorgstelsel is namelijk dat er veel treintjes in 
beweging worden gezet zonder dat iemand 
het overzicht heeft. Van den Borg: “Met 
treintjes bedoelen we het heen en weer stu-
ren van patiënten. De huisarts stuurt iemand 
met een klacht die moeilijk is te diagnosti-
ceren door naar een specialist. Die komt er 
niet uit en stuurt de patiënt weer een deur 
verder. Als dat allemaal niets uithaalt, keert 
de patiënt terug naar de huisarts. De patiënt 
is niet geholpen en gefrustreerd en er zijn 
veel onnodige kosten gemaakt.”
Volgens Van den Borg kan veel winst, zowel 
voor het welzijn van de patiënt als financieel, 
worden behaald als dit soort treintjes wor-
den voorkomen of tijdig worden afgeremd. 

“Dat kan als de huisarts of een zorgcoach 
zicht blijft houden op de gang van zaken. 
Die kan roepen dat een bepaald onderzoek 
al is gedaan. In het huidige systeem weten 
artsen vaak niet van elkaar wat ze hebben 
gedaan. We hebben al goede resultaten 
geboekt met zorgcoaches die mensen bege-
leiden die worden doorverwezen naar een 
ziekenhuis.”

Hoofdpijndossier
Ook in de centra zelf kan efficiencywinst 
worden geboekt, zegt Van den Borg. “We 
doen in Rijswijk een experiment met een 
inloopspreekuur voor eenvoudige klachten 
zoals keelpijn of een wratje. De patiënten 
die daarvoor kiezen, worden geholpen 
door een zogeheten physician assistant of 
verpleegkundig specialist. Voordeel is dat de 
huisarts meer tijd overhoudt voor moeilijke-
re klachten. Wie toch zijn huisarts wil zien, 
bijvoorbeeld omdat hij nog iets anders wil 
vragen, kan altijd een afspraak maken met 
de huisarts. De keuze is aan de patiënt zelf.”
Niet iedereen is overtuigd van dit zonnige 
scenario. Zo waarschuwde het Centraal 
Planbureau (CPB) in het onlangs verschenen
rapport Toekomst voor de zorg voor 
overdreven optimisme. ‘Simpele megabespa-
ringen zijn een illusie’, schrijft het CPB. Vol-
gens het Planbureau is de zorg zo complex 
georganiseerd dat een besparing op de ene 
plek vaak leidt tot onvermoede neven-

Het vak huisarts zal 

veranderen. Zoiets roept 

weerstand op

Journalistiek



effecten en kostenoverschrijdingen elders 
in de zorg. Als de overheid bijvoorbeeld de 
criteria aanscherpt om in aanmerking te 
komen voor bepaalde zorg, is het gevolg dat 
zorgverleners hun patiënten in een hogere 
zorgcategorie inschalen. Per saldo schiet 
niemand daar iets mee op. De CPB-onder-
zoekers verwachten niet dat deze situatie 
snel zal veranderen. ‘Het grijze gebied in 
de zorg is groot en zal door de complexiteit 
van de zorg blijven bestaan’, noteert het 
CPB. Een belangrijke reden is dat er geen 
overeenstemming bestaat over de effecti-
viteit van veel behandelingen. Gebrek aan 
samenwerking, ingewikkelde financierings-
systemen en ongelijk verdeelde informatie 
zijn andere elementen die het zorgdossier tot 
een hoofdpijndossier hebben gemaakt.

Weerstand
De Groot van Embden erkent dat verande-
ring in de zorg taaie materie is. Toch gelooft 
hij dat er binnen tien jaar veel grondig gaat 
veranderen in de zorg. Vanwege de crisis is 
de noodzaak kosten te beheersen name-
lijk alleen maar groter geworden. “Niet 
de techniek, maar gedrag is het grootste 
obstakel. Specialisten en huisartsen moeten 
bijvoorbeeld leren meer te communiceren. 
Het vak huisarts zal veranderen. Zoiets 
roept weerstand op. Het helpt dat er meer 
vrouwen in de zorg gaan werken. Die staan 
meer open voor samenwerking.”

Gebrek aan 
betrouwbare 
informatie  

Het CPB ziet betere en openbare informatie over de kwaliteit van 

de zorg en kosten-batenanalyses van behandelwijzen als een 

voorwaarde voor besparingen op de zorgkosten. Er is inderdaad 

nog steeds een groot gebrek aan betrouwbare informatie over 

behandelingsresultaten en tevredenheid van patiënten, zegt ook 

Van den Borg. “Wij verzamelen veel data in onze centra. Omdat 

we bijna tweehonderdduizend patiënten hebben, kunnen we die 

gegevens ook met elkaar vergelijken. We letten niet alleen op de 

medische kant, maar ook op de dienstverlening. Een patiënt maakt 

immers geen onderscheid tussen de arts en de wijze waarop hij bij 

de balie wordt behandeld. Voor hem is het één geheel. Daarom 

sturen we een mailtje met een paar vragen naar patiënten die naar 

een afspraak zijn geweest. Zo krijgen we inzicht in de tevredenheid 

van patiënten.”

De volgende uitdaging is de informatie over behandelingen en de 

tevredenheid van de patiënt te koppelen aan de gemaakte kosten. 

“Artsen en patiënten weten samen wat de uitkomst is van een be-

handeling. Inzicht in de gemaakte kosten is voor het grootste deel 

aanwezig bij zorgverzekeraars. Die weten soms pas na twee jaar 

hoeveel een behandeling heeft gekost”, aldus Van den Borg. “Het 

zal nog een hele klus worden al die informatie bijeen te brengen. 

Maar het kan veel opleveren. Met die informatie is het mogelijk 

meer te sturen op de uitkomst van behandelingen, in plaats van op 

de behandelingen zelf.”
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Operational 
Excellence

Operational Excellence



Is …

…  CEO en creative designer van Christiaan van der 

Klaauw-horloges. 

Beschikt over …

…  een zeldzame combinatie van creativiteit, gevoel 

voor esthetiek en een wiskundeknobbel. 

Bedenkt en ontwerpt …

…  horloges voorzien van een astronomische com-

plicatie – een mechaniek dat niet alleen de tijd 

en eventueel de datum weergeeft, maar ook de 

maanstand, de declinatie van de zon of het optre-

den van een zons- of maansverduistering (eclips). 

Topstuk is de CVDK Planetarium – een horloge met 

het kleinste planetarium ter wereld, een dynamische 

weergave van de beweging van de zes zichtbare 

planeten in ons zonnestelsel, met de aarde en zon 

erbij.

Creëerde …

…  het langzaamst draaiende onderdeel ooit inge-

bouwd in een horloge. Het geeft de cyclus van de 

planeet Saturnus om de zon weer in 29,5 jaar.

Vindt het meest bijzondere aan een 

Christiaan van der Klaauw-horloge …

…  dat het iedere dag een andere wijzerplaat heeft die 

maar eens in een mensenleven voorkomt. “Het zijn 

horloges met een verhaal, die de drager bewust 

maken van de overweldigende rijkdom van ons 

sterrenstelsel.”

Lees meer over deze bijzondere horloges …

… op de website www.klaauw.com

In de traditionele bedrijfskundige benadering van 
operational excellence draait het vooral om kosten-
besparing, efficiency en schaalvoordeel. In deze ru-
briek echter draait het om professionals die uitblinken 
in hun vakmanschap en dus letterlijk excellent zijn in 
hun dagelijkse operatie. In deze editie van Capital: de 
astronomische complicaties van Daniël Reintjes.

Bekijk de nieuwste horloges van Christiaan van der Klaauw via 
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Waardevast, 
maar niet per 
defi nitie een 
hoog rendement

Beleggen in wijn heeft veel weg van beleggen in ondernemingen: het 
werkt alleen als je de juiste wijn weet te selecteren, hem op de juiste 
manier bewaart en hem op het juiste moment aan de juiste partij 
weet te verkopen. Een inkijkje in de wereld van de speculatieve handel 
in fi nest and rarest wines.  

Wie de wijnwereld een beetje volgt, weet dat deze 

bestaat uit wijndrinkers en wijnverzamelaars. Welis-

waar is de eerste groep in de meerderheid, maar de 

tweede legt beslag op de mooiste wijnen. En helaas 

bezit deze laatste groep zelden een kurkentrekker. 

Deze koopt geen wijn om te drinken, maar om erin 

te beleggen. Decanter en Wine Spectator, respectievelijk het 

belangrijkste wijnblad in Engeland en de Verenigde 

Staten, kennen zelfs een apart fi nancieel katern. 

Harold Hamersma, een van ’s Nederlands bekendste 

professionele wijnschrijvers, zegt daarover: “In 

ieder nummer wordt uitgebreid aandacht besteed 

aan de prijzen die topwijnen op de veiling noteren. 

En waar de fi nanciële markten werken met de 

indexen van de Dow Jones, de FTSE en de AEX, 

hoeft ook de wijnbelegger het niet zonder een auction 

index, een fi ne wine price watch en tracking 

Beleggen in wijn is een 
spel met veel nieten

performances te stellen. Vanzelfsprekend kent dus 

ook de wereld van rood, wit en rosé zijn blue chips.”

Bordeaux uit memorabele jaren fungeert in dezen 

gewoonlijk als ijkpunt, zegt Hamersma. Dankzij een 

in 1855 gemaakte ranglijst bestaat er een helder 

overzicht van 1e tot en met 5e categorie grand cru 

classés. Sommige châteaux daarbinnen ontstijgen 

zelfs bijna de status van ‘wereldberoemd’: Latour, 

Mouton-Rothschild, Lafi te-Rothschild, Margaux en 

Haut-Brion voor hun rood en d’Yquem voor zijn 

witte Sauternes. En ofschoon ze niet binnen deze 

Bordeaux-classifi catie van 1855 vallen, behoren ook 

Pétrus en Le Pin (Pomerol) en Ausone en Cheval-

Blanc (St.-Emilion) tot deze elite. Bourgogne is 

nog overzichtelijker. Slechts één domein heeft het 

tot wereldmerk weten te schoppen: Domaine de la 

Beleggen in wijn
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Je rendement kan op papier 
geweldig zijn, altijd geldt 
weer: je moet het eerst maar 
eens zien te verkopen  

Download de superwijnen-app van Harold via
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Beleggen in wijn

Romanée-Conti (DRC) dat met zijn grands 

crus Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, 

Grands Echézaux en Echézaux de index 

vormt. Ook Port weegt mee dankzij de prij-

zen die op de veilingen betaald worden voor 

de vintage-bottelingen (Port met jaartal) van 

de veertien meest gereputeerde huizen.

Geen sinecure

Gerhard van der Lans van Het Nederlands 

Wijn Antiquariaat in Amsterdam ziet nogal 

wat haken en ogen aan het beleggen in 

wijn. Volgens hem komen slechts weinig 

wijnen in aanmerking om puur als beleg-

gingsobject te worden gekocht. Van der Lans: 

“Welbeschouwd spreken we alleen over 

Franse wijnen, en dan ook nog eens enkel 

over Bordeaux en Bourgogne. Wijnen uit 

andere delen van Frankrijk kunnen duur en 

fantastisch goed zijn, ze worden in de tijd 

nauwelijks meer waard. Datzelfde geldt voor 

topwijnen uit bijvoorbeeld Spanje en Italië. 

Alleen vintage-Port is een categorie apart.”

Hoogwaardige Bordeaux-wijnen kopen is 

geen sinecure, zegt Van der Lans. Deels is 

dat het gevolg van het zeer gesloten sys-

teem, waarbij de grote chateaux hun com-

plete oogst via tussenpersonen (coutiers) 

en handelaren (négociants) op de markt 

brengen. De marges die daarbij berekend 

worden moet de aspirant-belegger hoe 

dan ook verdisconteren. Daarbij is gedegen 

kennis noodzakelijk van de kwaliteit van de 

jaargang, want alleen de grote jaren doen 

het goed op de internationale kopersmarkt. 

Zelf proeven is lastig, omdat Bordeaux- 

wijnen ‘en primeur’ verkocht worden 

– lees: net klaar, dus jong, hard en nog 

vol tannine. De wijn wordt pas gebotteld 

nadat deze 12 tot 18 maanden op het vat 

heeft gelegen. Veel gevestigde namen zijn 

al bij inschrijving zo duur dat een sterke 

waardeontwikkeling niet meer mogelijk is. 

Van der Lans: “Dit soort wijnen is over het 

algemeen wel waardevast, maar je moet 

geen hoog rendement meer verwachten. 

Daarvoor moet je de ontwikkelingen in het 

gebied goed bijhouden: welke bedrijven 

worden overgenomen door jong talent, 

waar wordt geïnvesteerd, welke bedrijven 

zijn potentieel ondergewaardeerd? Als je 

er dan tijdig bij bent en koopt voordat de 

wijngoeroes dat ontdekken, dan kun je 

mogelijk wél een mooi rendement maken.”

Hypewijnen

De prijzen van topwijnen hebben het laat-

ste decennium ups en downs gekend. Na 

de val van Lehman Brothers in 2008 daal-

den veel prijzen dramatisch, om weer op 

te klimmen tot een alltime high rond 2010 

door de enorme vraag uit China. Inmid-

dels zijn de prijzen weer gedaald en staan 

ze volgens Van der Lans nog steeds onder 

Gerhard van der Lans met een Méthusalem (6 liter) DRC Romanée-Saint-Vivant 1973. Verkoopprijs ruim 8.000 euro

Meer lezen

Roman Kräussl, Associate Professor aan 
de Luxembourg School of Finance en 
oprichter van de website art-finance.com, 
geldt als een specialist op het gebied van 
beleggen in ‘alternative asset classes’, 
waaronder kunst en wijn. Hij publiceert 
geregeld overzichten over de waardeont-
wikkeling van beleggingswijnen. Lees 
onder meer de publicatie ‘An Investment 
Worth Toasting’ op www.art-finance.com.



druk. “De Chinezen hebben inmiddels de Bour-

gogne ontdekt, een wijngebied dat als kenmerk 

heeft dat er ontzettend veel kleine percelen en 

wijnmakers zijn met vaak heel kleine oplages. 

Ik beschouw Bourgogne om die reden als een 

betere ‘beleggingswijn’ dan Bordeaux, maar ook 

hier geldt: of je bent héél veel geld kwijt aan 

de gevestigde namen, of je moet er helemaal in 

duiken en heel veel tijd en energie spenderen 

om betaalbare potentie te vinden. Mijn ervaring 

is dat veel beleggers die tijd niet hebben.”

“Zoals iedere liefhebber weet, liggen de produc-

ties bij de meeste topproducenten zeer laag en 

in sommige gevallen moeten de paar honderd 

fl essen van een bepaalde cuvée over de hele 

wereld verdeeld worden”, bevestigt Christiaan 

Janselijn, een Nederlandse importeur van hoog-

waardige Bourgognehuizen. “De meeste mensen 

die ik ken drinken hun top-Bourgognes gewoon 

op.” Ook Lukas Straathof, eveneens importeur 

van Bourgogne in het hogere prijssegment, is 

ervan overtuigd dat het nauwelijks mogelijk is 

om voldoende ‘massa’ te maken om serieus in 

Bourgogne te beleggen. “Romanée-Conti maakt 

2000 fl essen per jaar. Je mag heel erg blij zijn 

als je één kist krijgt toegewezen, en dan moet je 

al over uitstekende contacten met de producent 

beschikken. Dat geldt voor alle goede producen-

ten. Daarin beleggen zet geen zoden aan de dijk. 

Dan kun je er beter van genieten.”

Voor Van der Lans staat vast dat in wijn beleg-

gen eigenlijk alleen maar is weggelegd voor 

echte liefhebbers die voornamelijk voor eigen 

consumptie kopen en slechts af en toe wat ver-

kopen. “Je rendement kan op papier geweldig 

zijn, altijd geldt weer: je moet het eerst maar 

eens zien te verkopen. Veilinghuizen rekenen 

fl inke commissies en als je tien kisten van één 

wijn tegelijkertijd op de markt brengt drukt dat 

uiteraard de prijs. Zeker voor veel dure ‘hype-

wijnen’ uit bijvoorbeeld Spanje of Italië geldt 

dat je ze alleen nog maar zelf kunt opdrinken, 

want het geld dat je ervoor hebt neergeteld 

krijg je nooit meer terug. Alleen als bijvoorbeeld 

ineens de torenhoge importheffi ngen voor de 

Braziliaanse markt eraf gaan, dan kan het beeld 

weer veranderen. Daar zitten én wijnliefhebbers 

én veel geld. Maar of je daar nu als belegger op 

moet anticiperen?”

Het Nederlands Wijn Antiquariaat (Antique Wines Amsterdam)

Eerste Weteringdwarsstraat 2, Amsterdam. 

www.antique-wines.net

Interessante websites over de prijsontwikkeling van ‘grote’ wijnen

www.liv-ex.com

www.wine-searcher.com
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De wereld van NPM
 

NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan middelgrote  

tot grote ondernemingen met hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers  

en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een uitgebreid netwerk.  

Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken, e-commerce en duurzaamheid 

wordt ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd.

Als actieve aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, zolang de afgesproken ontwikke-

lingsfase duurt en zover als die reikt. De flexibele investeringshorizon biedt de ruimte om waarde te creëren 

en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en in buy & build- 

scenario’s.

NPM Capital heeft 65 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. De portefeuille bestaat op dit moment 

uit 28 participaties, die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedingsindustrie en offshore 

tot e-business en gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een heldere groei- of ontwikkelings-

strategie, gedreven management en een duurzame concurrentiepositie.

 

SHV Holdings

NPM Capital is een 100% dochter van SHV Holdings N.V. Deze onderneming concentreert zich op de  

energie distributie (SHV Energy), de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport 

(Mammoet) en de industriële dienstver lening (ERIKS). Verder investeert SHV in exploratie, ontwikkeling en 

productie van olie en gas, voornamelijk in de Noord zee (Dyas). Bij SHV, actief in 48 landen, werken circa 

56.000 mensen. Voor meer informatie over SHV en haar activiteiten kunt u terecht op shv.nl. 

Kom meer te weten over de wereld van NPM via 
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Colofon

NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1 
1077 BL Amsterdam 

Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55 
F +31 20 470 64 54 
E mails@npm-capital.com

Brussel
de Lignestraat 13
13 rue de Ligne
B-1000 Brussel-Bruxelles

T +32 2 210 60 90 
F +32 2 219 67 19

Concept, design, productie
 Creative Venue PR, creativevenue.nl 
Tekst  Public-i Writers, public-i-writers.nl  

[Bart van Ratingen, Frank van Alphen, 
Hein Haenen, Farid Tabarki]

Eindredactie NPM Capital
Fotografie  Hollandse Hoogte, Evo Flash, Lonneke 

van der Palen via Kahmann Gallery
Afbeelding  ‘Enten en oculeren’ uit Kennis als kunst: 

botanische onderwijsplaten 1870 - 1960 
van de Stichting Academisch Erfgoed

Drukwerk SDA Print + Media

Ontvang Capital Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl

Ook  
geïnteresseerd  
in de wereld  
van NPM?

Vraag Capital Magazine direct aan via 
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Desert Pink 
Lonneke van der Palen©

Courtesy:  

Kahmann Gallery

Bekijk het portfolio van de fotograaf via 


