Positief denken en lef tonen

JM Corporate Finance BV
weet hier alles van
‘Wil de echte ondernemer nu opstaan?’
Op 1 januari van dit jaar hebben drie ervaren Corporate Finance
specialisten hun jarenlange expertise gebundeld en JM Corporate
Finance BV opgericht.Toen het nieuwe kantoor in Breda een feit werd,
bleken ze midden in de kredietcrisis te zitten. Welke impact heeft de
recessie nu op het fenomeen bedrijfsoverdrachten? Hoe gaat het in
deze tijd met JM Corporate Finance, vraagt Issue Magazine zich af. Een
gesprek met de oprichters.
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Uitdagingen herkennen
Je kunt je een betere tijd voorstellen om
een bedrijf op te starten. De drie heren van
JM Corporate Finance zijn het hier niet
helemaal mee eens. ‘Ons kantoor bestaat
slechts 3 kwartalen, maar we zijn in die
korte periode alleen maar gegroeid. Hoe
dat kan? Door positief te denken, creatief
durven te zijn, een visie te hebben en
uitdagingen te herkennen. Wij zijn de enige
onafhankelijke Corporate Finance specialisten
in de regio, waardoor we kritisch kunnen
zijn en een mening kunnen geven; MKB
ondernemers waarderen een dergelijke
houding.’

Ervaring, kennis en kwaliteit
In JM Corporate Finance zijn de krachten
gebundeld van Drs. Jan van Wijngaarden
RA, Mr. Michiel Martin en drs. Remco
Broeders AA. Alledrie ervaren senior
adviseurs met een gedegen trackrecord in
het MKB en internationale organisaties, in
alle branches van het bedrijfsleven. Het
bedrijf is onder andere gespecialiseerd in
bedrijfsoverdrachten (zowel aan de koopals verkoopkant), due diligence (“boekenonderzoek”) en bedrijfsopvolging binnen de
familie. Daarnaast heeft het bedrijf een
breed netwerk van diverse specialisten op
juridisch en ﬁnancieel gebied.

Bedrijfsoverdracht
Crisis of geen crisis. Bedrijfsoverdrachten
zijn nog steeds aan de orde van de dag.
‘Je zou kunnen zeggen dat de echte
ondernemer nu juist opstaat. Zaken worden
kritischer tegen het licht gehouden. Het is
juist nu zaak om de uitdaging in de
problematiek te zien. Wij zien heel duidelijk
dat veel MKB ondernemers lef durven
tonen. Bedrijven moeten nu hun onderscheidende factor duidelijk maken. De tijd

dat men de etalage vol kon zetten en alles
wel verkocht werd is voorbij. De uitdaging
is wel, mede door internet, dat Nederland
steeds kleiner wordt, daarmee nemen
echter de kansen ook toe. De prijzen die

gemoeid zijn bij een bedrijfsoverdracht zijn
reëler geworden. Dat betekent ook dat
de banken dit beter kunnen ﬁnancieren,
echter een goede voorbereiding van de
ﬁnancieringsaanvraag is zeer belangrijk.

Door het dalen van de prijzen is bedrijfseconomisch de kans van slagen van een
overname veel groter geworden.’

‘Wij maken een
“to the point” rapport
dat voor de ondernemer
in het MKB ook betaalbaar is.’
Valkuil. MKB opgelet!
Het moet gezegd; bedrijfsoverdrachten hebben
valkuilen. ‘Uit onderzoek is gebleken dat het
MKB vaak slecht wordt begeleid bij bedrijfsoverdrachten. De reden hiervan is dat deze
ondernemers minder snel een ervaren
gespecialiseerde adviseur in dienst nemen.
Om de simpele reden dat het te duur zou
zijn. Ze laten een accountant het werk doen
van een Corporate Finance adviseur. Maar
een accountant heeft veelal niet de expertise
in huis om het juiste en “tailor-made”
onderzoek te verrichten. Veel Corporate
Finance kantoren leveren daarnaast een
standaard pakket, en maken het liefst een
80 pagina’s tellend rapport. Een dure en
onnodige aangelegenheid.
Met name voor het MKB. Wij leveren
maatwerk. Dat wil zeggen dat wij alleen
hetgeen onderzoeken dat werkelijk relevant
is of risico’s kan opleveren. Dat is voor ieder
bedrijf namelijk weer anders. We maken

vervolgens een “to the point” rapport dat
voor de ondernemer in het MKB ook
betaalbaar is. Gelukkig erkennen ook
steeds meer (kleinere) accountantskantoren
dat het inhuren van een Corporate Finance
adviseur van groot belang is. In dat geval
assisteren wij de accountant om samen
met zijn cliënt tot een geslaagde bedrijfsoverdracht te komen. Zo creëren we een
win-win-win situatie. En ook dat is lef
tonen.’
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