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Het vinden van een geschikt 
bedrijf
Pieter zocht een bedrijf dat goed zou 
aansluiten bij zijn kennis, ervaring en 
achtergrond in de technische branche. 
Maar het juiste bedrijf moest nog gevonden 
worden. Samen met Jan van Wijngaarden 
ging hij 2 jaar geleden op zoek naar te 
koop staande bedrijven. Het eerste bedrijf 
dat bekeken en onderzocht werd bleek al 
snel niet te voldoen aan de eisen. Al in de 
oriënterende fase werd duidelijk dat het 
niet slim was dit bedrijf over te nemen. 
Verder zoeken dus. Over het tweede 
bedrijf dat werd gevonden was Pieter zeer 
enthousiast. Jan was minder enthousiast 
en uiteraard had dat z’n redenen. “Het 
proces verliep moeizaam, het bedrijf 
was slecht voorbereid op een overname 
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Toen Pieter van Eekelen het idee had opgevat een bedrijf over te nemen kwam hij via zijn accountant in contact 
met corporate finance specialist Jan van Wijngaarden van JM Corporate Finance te Breda. Een goede zet, zo bleek  
achteraf, want bij bedrijfsovernames komt nogal wat kijken.

en er was niet goed nagedacht over 
de gevolgen. Bovendien had dit bedrijf 
geen personeel, een kleine klantenkring 
en werd opgevraagde informatie niet 
snel opgeleverd. We hebben overal zeer 
kritisch naar gekeken en ondanks het 
enthousiasme van Pieter hebben we 
toch besloten de koop niet door te laten 
gaan”, aldus Jan van Wijngaarden. Pieter 
van Eekelen vult aan: “Voor mij kwam er 
ook een stuk emotie bij kijken. Ik wilde 
heel graag een bedrijf overnemen, maar 
overzag in het proces niet alles. Belangrijke 
aspecten, niet alleen op het financiële en 
juridische vlak, maar ook vragen als: heeft 
het bedrijf een kans om uit te bouwen en 

te overleven? Dan heb je een goede maar 
ook kritische adviseur naast je nodig. Wat 
ben ik nu blij dat ik die had.”
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Het overnameproces
Bij poging drie kwamen de heren in 
november 2012 terecht bij Vissenberg, 
een bedrijf in Roosendaal dat al 
sinds 1890 is gespecialiseerd in 
graanbewerkingsmachines. De onder-
neming is actief op het gebied van 
machinebouw, revisie en onderhoud. 
Eigenaar Peter Vissenberg had enkele 
jaren geleden al voor zichzelf besloten 
zijn bedrijf op den duur te koop aan te 
bieden aan een kandidaat met ervaring 
in de business en had in de tussentijd 
stappen ondernomen om Vissenberg 
BV verkoopklaar te maken. Zelf wilde hij 
echter wel bij het bedrijf werkzaam blijven, 
maar dan puur op het praktische vlak, op 
de werkvloer. Ook Peter Vissenberg had 
een adviseur in de arm genomen. Jan 
van Wijngaarden: “Doordat de voormalige 
eigenaar werkzaam wilde blijven in het 
bedrijf komt er een extra aspect bij en 
dat is het persoonlijke. Om het bedrijf 
na de overname goed te laten verlopen 
is een goede klik en verstandhouding 
tussen de nieuwe en de oude eigenaar 
van groot belang. De klik bleek er te zijn, 
tijd dus om de nodige onderzoeken te 
doen.  Alle stukken zijn bestudeerd en er 
is een waardering berekend, waarna de 
onderhandelingen zijn gestart. Daarna is 
er een ‘letter of intent’ gemaakt en ook 
een beperkte ‘due diligence’ uitgevoerd. 
Samen met de adviseur van de verkopende 
partij zijn alle punten doorgenomen en is 

er een plan voor de toekomst opgesteld. 
De overname werd op 20 maart 2013 
beklonken. Zoals overeengekomen zijn 
Pieter van Eekelen en Peter Vissenberg 
samen op pad gegaan om de bestaande 
klanten te informeren over de overname 
teneinde ook voor hen duidelijkheid te 
scheppen. Iedereen blij en tevreden.”

Werken aan de toekomst
Pieter van Eekelen is sinds 1890 de vierde 
eigenaar van het bedrijf. Hij heeft ervoor 
gekozen de naam Vissenberg te behouden. 
Wel zorgt hij voor de noodzakelijke frisse 
wind. Er is een nieuw logo ontworpen en 
zijn dochter werkt op dit moment aan de 
nieuwe website. Pieter’s vrouw Wendy 
verzorgt de administratie en hun zoontje 
werkt wel eens  spelenderwijs mee in 
het bedrijf. Vissenberg begint onder van 
Eekelen dus al vormen aan te nemen van 
een echt familiebedrijf. Wederom een 
mooi voorbeeld van een geslaagde MBI 
(Management Buy In) begeleid door JM 
Corporate Finance. Een MBI die overigens 
over een jaar of 20 zomaar kan leiden 
tot een geslaagde MBO (Management 
Buy Out) wanneer de zoon en/of dochter 
van Pieter en Wendy de zaak eventueel 
overnemen. Drie keer raden wie deze 
overdracht zal begeleiden….....


