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Het succes van een overname schuilt in

doen omdat hij bedrijfsmatig veel met

horen.” Nor vond het een interessante

mee. “Ik heb in ieder geval een vollediger

de som der delen. Om inzicht te krijgen

fusies en overnames te maken heeft. “De

sessie. Voor Spanjers was het onderdeel

beeld van het overnameproces gekregen”,

in alle aspecten van het overnameproces

specifieke zaken weet ik wel. Ik wilde me

een eyeopener. “De docent bracht het

zegt Spanjers. “Het gaat om het globale

heeft Alex van Groningen de cursus

echt breder verdiepen”, legt hij uit.

onderwerp heel authentiek en heel

plaatje. De kunst is zo lang mogelijk aan het

confronterend. Zijn boodschap was; zie je

stuur te blijven en het niet te snel uit handen

wel wat je ziet”, vertelt hij. “Het gaat om

te geven. Er komt toch meer bij kijken dan

de verdieping die je zelf aanbrengt. Het is

bij de verkoop van een huis.”

Actief in Overnames ontwikkeld. De
cursus is onmisbaar voor iedereen

‘Kennis als gesprekspartner uitbreiden’

die betrokken is bij een overname of
binnenkort een bedrijf gaat (ver)kopen.

Pieter Spanjers, directeur van Unicorn

Deelnemers ontdekken in twee dagen

Grain Specialties, besloot de cursus

hoe zij succesvol een bedrijf (ver)kopen.

te gaan volgen omdat hij meer wilde

‘Deskundige docenten bieden vanuit

Een andere deelnemer was concreet op

Graag laten wij cursisten aan het woord

weten over wat er allemaal komt kijken

eigen praktijk schat aan kennis,

zoek naar een cursus die hem goede

over hun ervaringen.

bij een eventuele verkoop. Hij was vooral

inzichten en ervaring’

informatie kon bieden voor het proces van

goed om je dat echt te realiseren.”
Adviezen

fuseren en een overname. “Wat ik kreeg

geïnteresseerd in de rol die de directeur
Deelnemers beoordelen de cursus met

in het hele proces speelt. “Door de cursus

Door deelname aan Actief in Overnames

waren goede adviezen om dit proces zo

ruim een 8. Hoe kijken zij terug op het

heb ik een vollediger beeld gekregen van

realiseerde Veldhuis zich hoe belangrijk

goed voorbereid mogelijk in te gaan en

programma? “Het goede aan de cursus

het hele proces. De docenten zijn allemaal

het is om naar alle aspecten van het

ik kon mijn kennis als gesprekspartner

is dat die gemaakt is voor allerlei soorten

deskundig als het gaat om overnames.

overnameproces te kijken. “Vaak focussen

uitbreiden. Daarnaast is de verrijking van

ondernemingen. Niet alleen mensen van

Ze waren in staat om alle zaken rond een

mensen zich in een gebied waar ze goed in

de manier hoe ik met het zakendoen omga

beursgenoteerde concerns hebben er baat

overname inzichtelijk te maken”, zegt

zijn. Ze vergeten andere elementen en die

voor mij enorme waarde. Een aanrader om

bij. Ook voor kleine bedrijven heeft Actief

hij. Veldhuis valt hem bij: “Voor ieder

kunnen juist heel cruciaal zijn om een fusie

deze cursus te volgen.”

in Overnames een toegevoegde waarde”,

deelgebied kwam er een andere docent,

of overname te doen slagen”, vertelt hij.

zegt cursist Henk Veldhuis, eigenaar/

die goed in de materie was ingevoerd.

directeur van IJsselkader Project- en

Daardoor bleef het boeiend.”
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Schrijf u vandaag nog in
Praktijkgericht

Wilt u meer weten over het succesvol

De deelnemers vinden dat de cursus

(ver)kopen van een bedrijf? Volg dan de

Due diligence

zeer praktijkgericht is. “Bij de analyse van

cursus Actief in Overnames.

‘Cursus biedt een goed overzicht van

Idriss Nor, investment manager bij DOEN

bedrijfsplannen of gesprekken die ik met

alle facetten die bij overnames spelen’

Foundation, was vooral geïnteresseerd

partijen voer, kan ik het geleerde goed

Wilt u een advies? Neem contact op met

in due diligence, het boekenonderzoek.

gebruiken”, zegt Nor. Hij noemt Actief in

opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn:

Hij vindt het knap dat de cursus zo in

“Het is een belangrijk onderdeel in een

Overnames een goede cursus waarin alle

020 639 0008 / 06 2471 9757,

elkaar is gezet dat iedereen die met

overnameproces. Je kunt daar natuurlijk

aspecten van een overname op adequate

ivo@alexvangroningen.nl

overnames te maken heeft er iets aan

dikke handboeken over lezen, maar ik

wijze worden behandeld. “Maar je moet

of ga direct naar

heeft. Veldhuis besloot de cursus te gaan

wilde juist eens de visie van de vakdocent

jezelf daarna wel verdiepen”, geeft hij als tip

AlexVanGroningen.nl.

Uw voordelen na de cursus 						
✔ Doorzie het hele overnameproces
✔ Herken de valkuilen die u tijdens iedere overname moet ontwijken
✔ Ontdek tientallen zaken waardoor u sneller een betere deal maakt
✔ Wissel eenvoudig van gedachten met alle partijen in het overnameproces
✔ Stuur uw adviseurs beter aan waardoor u tijd en geld bespaart

Volg tweedaags programma Actief in Overnames
Bent u ondernemer, manager, accountant, adviseur of financier? Bent u reeds actief in
overnames of wilt u komend jaar een bedrijf (ver)kopen? Dan is de tweedaagse cursus
Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek hoe u succesvol een bedrijf (ver)koopt.

Dag 1

Dag 2

Succesvol bedrijven (ver)kopen

De financiering van de overname

Uw topdocenten

De waarde van een onderneming

Due diligence in de praktijk

De cursus Actief in Overnames wordt verzorgd door ‘s lands beste docenten op het

Juridische aspecten bij overnames

Closing the deal: creativiteit en momentum

gebied van bedrijfsovernames. Deskundige professionals bieden u een schat aan kennis,

Fiscale aspecten bij overnames

Voorkom kostbare misverstanden

inzichten en ervaring vanuit eigen praktijk:

Noteer in uw agenda
Drs. Marc van de Put, partner Holland Corporate Finance

14 en 15 maart 2016, NH Hotel Jan Tabak Bussum (Laatste plaatsen)

Drs. Robert Boersma RC, partner Holland Corporate Finance

13 en 14 juni 2016, NH Hotel Jan Tabak Bussum 					

Mr. Mathijs Van Doormalen, partner M&A Transactions Lexence Advocaten

Kijk voor meer interessante cursussen op AlexVanGroningen.nl

Mr. Gijs Vernoij, directeur Van Oers Accountancy & Advies
Drs. Pieter van der Meijden, directeur en lid MT van de Hoge Dennen
Drs. Joost Groeneveld, directeur Wingman Business Valuators
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