
Barbaren aan de poort
Onderzoek naar de invloed van  
private equity-investeringen in Nederland





�

Voorwoord

Private equity is een sterk opkomend fenomeen in het internationale be-
drijfsleven, dat ook in Nederland onmiskenbaar een groeiende invloed heeft. 
Enkele politici hebben het op de maatschappelijke agenda gezet, wat heeft
geleid tot tal van publicaties in dag- en vakbladen. Daarbij wordt veelal een 
defensieve insteek gekozen en concentreert men zich op financiële motieven. 
Met het onderzoek Barbaren aan de poort wil Berenschot een andere invals-
hoek belichten, namelijk de strategische vragen die private equity oproept bij 
stakeholders van ondernemingen.

Dat investeerders steeds actiever zijn, blijkt uit de groeiende lijst van bedrij-
ven die recentelijk zijn overgenomen: Philips Semiconductors, TNT Logistics, 
AVR, Casema, Multikabel, Essent, Wavin, VNU, Hak, Mora, Gouden Gids, 
Petroplus, Vendex KBB, NIBC, PCM, Wehkamp en SBS broadcasting.

Uitgaande van de veronderstelling dat er meer geld dan ooit beschikbaar is 
voor investeringen, zal onderzocht moeten worden hoe investeerders hun 
geld het beste kunnen laten renderen. Berenschot heeft een model ontwik-
keld om inzicht te geven in de criteria die investeerders hiervoor kunnen 
hanteren. Bestuurders, aandeelhouders en Raad van Commissarissen kunnen 
hiermee anticiperen op de vraag of de ‘barbaren’ bij hen aan de poort zullen 
kloppen. Maar ook vaststellen op welke wijze zij zelf het beste bij ‘barbaren’ 
aan de poort kunnen kloppen voor financiering.

De titel Barbaren aan de poort verwijst naar het boek Barbarians at the gate 
van Bryan Burrough & John Helyar (1990). Dat betekent zeker niet dat wij 
investeerders als barbaren willen afschilderen. Waar wij op doelen, is dat ons 
‘rustige’ economisch klimaat vaker en anders dan voorheen wordt opgeschud 
door investeerders. Vanwege de grote vraag naar het onderzoek Barbaren 
aan de poort hebben we een beknopte publieksversie gemaakt. Het moge 
duidelijk zijn dat niet in detail ingegaan wordt op specifieke ondernemingen. 
Berenschot zal de komende tijd aandacht blijven besteden aan de verande-
rende verhoudingen tussen stakeholders bij ondernemingen, van aandeel-
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houders tot bestuurders en werknemers. En natuurlijk ook aan de manier 
waarop je als leider van een onderneming in deze hectiek aan het roer kunt 
blijven staan. In januari volgt hierover een nieuwe publicatie.

Graag wil ik via deze weg Hendrik Jan Kaal en Luddo Oh bedanken als drij-
vende kracht achter dit onderzoek.

Luc Steenhorst
Directeur Berenschot Business
Oktober 2006



�

Inhoud

1.	 Achtergrond	en	doelstelling	van	het	onderzoek	 7

2.	 Opzet	van	het	onderzoek	 9

3.	 Financiële	en	strategische	criteria	 11

4.	 Waarom	financieren	met	private	equity?	 13

5.	 Hitlist	van	de	barbaren:	snoeiers	en	groeiers	 17

6.	 Algemene	analyse:	lage	waardering,	grote	diversificatie	 21

7.	 Omgaan	met	investeerders:	een	kwestie	van	strategie	 23

8.	 De	aanval	is	de	beste	verdediging	 25





�

1.	 Achtergrond	en	doelstelling	van	het	onderzoek

De rol van de aandeelhouders bij ondernemingen staat al lang in de belang-
stelling. Dat begon met het openbare debat over corporate governance, dat 
in Nederland uiteindelijk zijn neerslag kreeg in de Code Tabaksblat. Met 
dit sluitstuk is de discussie echter niet verstomd. Er is meer geld dan ooit 
beschikbaar voor investeerders om ondernemingen over te nemen, van de 
beurs te halen en te trachten er meer waarde mee te creëren. Dit tekent de 
opkomst van een nieuw type aandeelhouder, die zich nadrukkelijker laat 
gelden en daarmee de discussie over de rolverdeling tussen aandeelhou-
ders, bestuur en Raad van Commissarissen gaande houdt, op zoek naar een 
nieuwe balans. De strijd spitst zich toe op de vraag wie het voor het zeggen 
heeft als het op de strategie aankomt: de aandeelhouder of het bestuur van 
de onderneming.

Investeerders zijn er in verschillende gedaanten: durfkapitalisten, hedge 
funds, private equity fondsen. Zij opereren met geld van uiteenlopende 
partijen, van vermogende particulieren tot pensioenfondsen. Ook zijn deze 
investeerders steeds actiever op de Nederlandse markt. Uit berichtgeving 
blijkt dat in 2006 tot en met het derde kwartaal voor circa € 2� miljard aan 
Nederlandse ondernemingen overgenomen is door investeerders.

Investeerders zijn dus op zoek naar goede investeringen en gezien de groei 
van de beschikbare middelen staan steeds meer bedrijven in de belangstel-
ling. Voor Berenschot reden te onderzoeken welke Nederlandse beursgeno-
teerde bedrijven aantrekkelijk zijn voor investeerders en waarom. Om dit te 
kunnen bepalen, hebben we aantal indicatoren benoemd. Door bedrijven 
te scoren op basis van deze financiële en strategische indicatoren, ontstaat 
een lijst van beursondernemingen die interessant zijn voor private equity. 
Daarnaast geven we een aantal beelden van het totaal van de onderzochte 
bedrijven. Tot slot laten we zien hoe ondernemingen het beste kunnen om-
gaan met private equity. Aandacht van private equity kan soms bedreigend 
zijn, maar biedt zeker ook kansen. 
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2.	Opzet	van	het	onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder �� Nederlandse beursgenoteerde onder-
nemingen. Het betreft ondernemingen in de AEX, AMX en ASCX. 

We hebben de ondernemingen beschouwd op basis van achttien indicatoren 
voor aantrekkelijkheid voor overname door investeerders. De indicatoren 
zijn te onderscheiden in financiële indicatoren en strategische indicatoren. 
Daarnaast is gekeken naar marktverwachtingen, beelden die andere spelers 
in de markt hebben. Ook zijn enkele knock-out criteria gehanteerd: omstan-
digheden waardoor ondernemingen geacht worden niet aantrekkelijk te zijn 
of overname in de praktijk moeilijk haalbaar zal zijn.

 

Figuur 1. De indicatoren voor aantrekkelijkheid.
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3.	 Financiële	en	strategische	criteria

Voor zowel de financiële als de strategische criteria zijn twee grenswaarden 
gekozen, die aanleiding geven voor verschillende scenario’s: 

Een scenario waarin de aantrekkelijkheid voor investeerders is gelegen in 
de mogelijkheden om rendementsverbetering dan wel een opsplitsings-
scenario toe te passen waarna verkoop kan volgen. 

Een scenario waarin de aantrekkelijkheid is gelegen in de mogelijkheden 
om versnelde groei te realiseren en rendement te maken op basis van de 
verbeterde resultaten dan wel verkoop van de onderneming.

Het gaat om negen financiële indicatoren die de volgende aspecten bestrij-
ken: winstgevendheid, waardering van het aandeel, financieringsstructuur, 
liquiditeit en groei van de onderneming. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met sectorspecifieke eigenschappen.

Figuur 2. De financiële indicatoren.

1.

2.

Snoeien Financieel kengetal Groeien

< 2 Tobin’s Q (beurswaarde/boekwaarde) N.v.t.

< 12 Koers-winstverhouding > 21

< 2,5% Return on Sales (RoS) > 10%

< 6,5% Return on Capital Employed (ROCE) > 15%

< 0% Groei van de omzet > 10%

> 16% Liquide middelen/Balanstotaal > 16%

> 16% Liquide middelen/Beurswaarde > 16%

> 56% Solvabiliteit > 56%

 Verborgen kapitaal (vastgoed, goodwill, merken, etc.)?  
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De strategische indicatoren betreffen aspecten die betrekking hebben op 
de strategische positie in de markt en/of de keten en risico’s, die aanleiding 
geven tot opsplitsingsscenario’s of expansiemogelijkheden bieden.

Figuur 3. De strategische indicatoren.

Snoeien Strategisch criterium Groeien

N.v.t.
(Potentiële) nr. 1 of 2 in 
een nichemarkt?

Hypergroei (potentiële)
cashcow (nr. 1 of 2)

Merken, concepten te 
gelde maken

Sterke merken, concepten
Internationaal expanderen  
(copycat)

Ontvlechten, ontbreken 
van synergie

Conglomeraat Synergiepotentieel 

Landorganisaties verzelf-
standigen

Geografische scope
Internationaal expanderen  
(copycat)

Outsourcing, spin-offs, 
specialisatie

Ketenpositie
Buy & build: keteninte-
gratie 

N.v.t. Versnipperde markt Buy & build: schaalgrootte

Laag risicoprofiel met 
stabiele kasstroom / hoge 
afschrijvingen

Risicoprofiel
‘Leveraged, high risk for 
high rewards’

In delen verkopen
Exitmogelijkheid voor de 
investor

Beursgang of verkoop

Mogelijke quick wins door 
verbeteren management

Management
Goed management dat de 
business kan uitbouwen
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4.	 Waarom	financieren	met	private	equity?

Private equity is één van de vele manieren om aan financiering voor een on-
derneming te komen. Dat wil zeggen dat het voor ondernemingen een optie 
is om deze investeerders zelf proactief te benaderen als men middelen nodig 
heeft om de onderneming verder uit te bouwen. Private equity kent een aan-
tal voor- en nadelen ten opzichte van een beursnotering. 

De voordelen zijn als volgt te karakteriseren:

Figuur 4. De voordelen van private equity ten opzichte van beursgang.

Voor een deel doen deze voordelen zich niet altijd voor. Versterking van het 
management gebeurt bijvoorbeeld alleen als de investeerder dit wil en daar 
ook toe in staat is. Ook kan dit voor een partij die zelf financiering zoekt, als 
een nadeel beschouwd worden.

Financieel

Relatief beperkte kapitaalbehoefte bij koper door financierings-
constructie LBO

Minder druk van buiten/last van dalende beurskoers, geen last 
van onderwaardering

Minder vatbaar voor vijandige overnames of hedge funds

•

•

•

Strategisch

Verbeterde aandacht voor cash, kosten en winstgevendheid van 
activiteiten a.g.v. druk hoge schuldenlast. Sterke groeifocus

Eenvoudiger toegang te krijgen tot strategische partners a.g.v. 
netwerk financiële partij (buy & build)

•

•

Personeel &  
Organisatie

Versterking managementteam via netwerk financiële partij

Snellere besluitvorming

•

•

Corporate  
governance

Belangen aandeelhouders en management beter met elkaar in lijn

Minder externe rapportageverplichtingen/ corporate gover-
nance dan bij beursnotering

Geen informatieplicht en beursgevoeligheid

•

•

•
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Financiering door middel van private equity heeft daarnaast de volgende 
nadelen ten opzichte van een beursnotering:

Figuur 5. De nadelen van private equity ten opzichte van beursgang.

Elke onderneming zal de afweging maken in het licht van de bestaande finan-
ciering, de vraag of het een groei- of snoeiscenario is en de risico’s die aan 
de investering zijn verbonden. De bestaande financiering kan zodanig zijn 
dat men, om aanvullende financiering te krijgen, bij partijen aan moet klop-
pen die bereid zijn meer risico te nemen. Dan moet worden gewaakt voor te 
strikte voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van de zeggenschap van de 
investeerder. Voor een groeiscenario zullen in het algemeen gemakkelijker 
financiers worden gevonden dan voor een snoeiscenario. Bij hoge risico’s ligt 
het voor de hand een investeerder te zoeken - niet voor niets vaak aangeduid 
als durfkapitalist.

Financieel

Hoge schuldenlast kan onderneming sneller in problemen bren-
gen (transactie vaak met veel vreemd vermogen gefinancierd)

Waarde onderneming minder transparant

Beperkt aantal (internationale) potentiële kopers

•

•

•

Strategisch

Mogelijk eenzijdige focus op kostenreductie en cash. Risico 
strippen en afstoten onderdelen

Mogelijk kortetermijnfocus (veel investeerders willen exit bin-
nen vijf jaar)

•

•

Personeel &  
Organisatie

Sneller ingrijpen richting personeel, klanten en leveranciers 
door hoge druk prestaties onderneming te verbeteren

•

Corporate  
Governance

Grotere invloed aandeelhouders via commissarissen in RvC

Minder zeggenschap personeel en directie

Management kan in besluiten meer dan bij IPO worden geleid 
door eigen belang a.g.v. aandelenbelang of royale management-
incentives

•

•

•
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Daarbij is het van belang te letten op het karakter van de investeerder: is deze 
bereid daadwerkelijk in bedrijfsactiviteiten te investeren of wil hij vooral via 
koersbewegingen rendement behalen op zijn geïnvesteerd vermogen? Het is 
van belang een partij te zoeken die wil investeren in de bedrijfsactiviteiten en 
waarde wil toevoegen aan de onderneming.
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5.	 Hitlist	van	de	barbaren:	snoeiers	en	groeiers

Op basis van de genoemde financiële en strategische criteria heeft Beren-
schot een lijst samengesteld van beursondernemingen die interessant zijn 
voor private equity. Daarbij valt op dat het aantal bedrijven dat in aanmer-
king komt voor een snoeiscenario, langer is dan de groeilijst. De ranking 
is bepaald op basis van de score van het aantal criteria waaraan het bedrijf 
voldoet.

Uit ons onderzoek blijken 20 van de �� bedrijven hoog te scoren op meer dan 
�0% van de genoemde indicatoren en aantrekkelijk te zijn voor private equity. 
Hiervan zijn 1� bedrijven interessant vanwege potentieel voor rendements-
verbetering en/of gedeeltelijke verkoop in een snoeiscenario en � bedrijven 
vanwege mogelijkheden voor versnelde groei in een groeiscenario. 

 
Figuur 6. De snoeiers.
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De top � bestaat uit bedrijven die hoog scoren op meer dan de helft van het 
aantal indicatoren. 
Hierna geven we een korte karakteristiek van de ondernemingen in de top � 
die in aanmerking komen voor een rendementsverbeterings- dan wel opsplit-
singsscenario. 

Getronics scoort hoog bij � van de 9 financiële indicatoren en � van de 
� strategische indicatoren. Met name de winstgevendheid en de beurs-
waarde zijn relatief laag, gekoppeld aan een sterk verspreide geografische 
portefeuille over �0 landen. Het tafelzilver is verkocht om te kunnen 
voldoen aan de zware schuldverplichtingen. 

Stork heeft een kritische waarde op � van de 9 financiële indicatoren en 
op � van de � strategische indicatoren. Het conglomeraat staat sterk on-
der druk van aandeelhouders. De koers-winstverhouding is relatief laag, 
gecombineerd met een strategie van drie businessunits die onderling 
weinig synergie bevatten.

BE Semiconductor Industries zit in een conjunctuurgevoelige markt met 
een hoog risicoprofiel. De winstgevendheid is al een aantal jaar laag met 
veel cash en een hoge solvabiliteit. 

Figuur 7. De groeiers.

•

•

•
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Slechts � van de �� organisaties komen op basis van onze criteria in aanmer-
king voor private equity voor een groeiscenario. Een karakteristiek van de top �:
 

Binck bank heeft groeipotentieel door internationale expansie met een 
sterke groei en een goed rendement. 

Brunel scoort goed ten opzichte van concurrenten op een aantal financi-
ele indicatoren, waarbij sterke internationale groei mogelijk is.

ASML heeft een stevige marktpositie, waarbij met name groeikansen lig-
gen in de ketenpositie. 

•

•

•
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6.	 Algemene	analyse:	lage	waardering,	grote	
diversificatie

Gemiddeld scoort een beursfonds op 2�% van de snoeicriteria en 18% van 
de groeicriteria. De score in figuur 8 van de �� beursfondsen is gebaseerd op 
de strategische en financiële rating (ter toelichting: bij een 100% score scoort 
een bedrijf op alle criteria boven de grenswaarde). Uit onze analyse blijkt dat 
de Nederlandse beursfondsen met name hoog scoren op de snoei-indicato-
ren. Dit geldt in sterke mate voor de midkapfondsen.

Opvallend is dat de waardering van de bedrijven laag uitvalt: 18 van de �� 
fondsen hebben een lage koers-winstverhouding en een lage Tobin’s Q 
(beurswaarde t.o.v. intrinsieke waarde). Daaruit blijkt relatieve onderwaarde-
ring en vaak wijst dit op verborgen winsten. 

Ook komt naar voren dat veel ondernemingen een hoge mate van diversifi-
catie hebben, hetzij in kernactiviteiten, hetzij in geografische spreiding. Een 
groot deel van de beursfondsen heeft kenmerken van een conglomeraat. 
2� van de �� beursfondsen worden gekenmerkt door een sterk versnipperde 
portefeuille in producten en/of markten.

Figuur 8. Score 75 beursfondsen op criteria.

Beursfondsen Snoei Groei

1. AEX 24% 22%

2. AMX 25% 14%

3. ASCX 20% 17%

Eindtotaal 23% 18%
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Bij veel beursfondsen lag de focus de laatste jaren op kostenreductie. Hier-
door was er minder ruimte voor investeringen en innovatie. Dit is mogelijk 
ten koste gegaan van groeistrategieën en marktkansen. Daarbij valt op dat de 
AMX-bedrijven aanzienlijk lager scoren op groeifactoren dan de AEX-bedrij-
ven. Kijkend naar de financiële indicatoren, hebben de AEX-bedrijven vaker 
een hoger rendement en een hogere koers-winstverhouding. Op strategisch 
gebied zijn de AEX-bedrijven vaak sterker internationaal georiënteerd, heb-
ben vaker een sterke marktpositie, maar anderzijds ook vaker het karakter 
van een conglomeraat. De AMX-bedrijven blijven vooral achter op het gebied 
van winstgevendheid en hebben vaak een voorzichtiger financieringsbeleid 
met relatief veel cash en een hoge solvabiliteit.
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7.	 Omgaan	met	investeerders:	een	kwestie	van	strategie

In de actualiteit gaat doorgaans de meeste aandacht uit naar de mogelijkheid 
dat een onderneming wordt overgenomen door een investeerder. Er zijn ech-
ter twee kanten aan de medaille: bestuurders van een onderneming kunnen 
zich bedreigd voelen door investeerders, maar ze kunnen ook op zoek zijn 
naar financiering voor hun plannen. 

Als een onderneming geld zoekt voor investeringen, zijn een gedegen stra-
tegisch plan en investeringsplan een eerste vereiste. Investeerders maken 
bovengemiddelde rendementen en zoeken dus goede investeringen. Zij zijn 
kritisch op onderbouwing. Het helder communiceren van de strategie, in 
combinatie met performance en trackrecord van het management, kan een 
investering goed ondersteunen in een groeiscenario. 

Ook is het denkbaar dat het bestuur een partij zoekt die hen (financieel) door 
moeilijke tijden heen helpt. Dan is het herijken van de strategie en het op 
basis daarvan herstructureren van de onderneming aan de orde. Ook hier is 
een goed plan vereist, plus een trackrecord dat de overtuiging kan oproepen 
dat het zittende management de klus kan klaren. 
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Als bestuurders zich bedreigd voelen, is het zaak snel een slagvaardig rende-
mentverbeteringsprogramma op te starten met de volgende elementen:

Op orde brengen strategie èn uitvoering:

strategie met voldoende groei-/investeringsmogelijkheden
toetsen interne concernsynergie (activiteiten, geografie)
voldoende groeiplannen (expansie, innovatie, eventuele overnames)
management capabilities doorlichten
afstand doen van heilige huisjes en verliesgevende onderdelen zonder 
potentie.

Op orde brengen van score op financials:

terugbrengen cash, zelf verzilveren van verborgen winsten
liquiditeit beheersen/terugbrengen
rendement opvijzelen
balansmanagement (assets).

Op orde brengen communicatie (reputatie). Kernpunt: strategie voor 
het voetlicht brengen, zodat koers werkelijke strategie en resultaten 
weerspiegelt.

Eventueel beschermingsconstructie in het leven roepen. Kernpunt: indien 
gewenst formele maatregelen nemen.

•

–
–
–
–
–

•

–
–
–
–

•

•
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8.	 De	aanval	is	de	beste	verdediging

Ondernemingen die het doelwit worden van durfkapitalisten, zijn onderge-
waardeerd, hebben een groot onbenut groeipotentieel, omvangrijke liquide 
middelen, een onsamenhangend activiteitenpakket of onvoldoende rende-
ment. Stuk voor stuk factoren die door tijdig investeren in strategievorming 
en -realisatie voorkomen kunnen worden. 

Als er goede investeringsplannen of initiatieven voor innovatie zijn, hoeft de 
onderneming niet op grote hoeveelheden liquide middelen te blijven zitten. 
Als er een strikte acquisitiestrategie is geformuleerd en wordt gehanteerd, 
is de kans kleiner op een overname op basis van de opportunity die zich 
voordoet in plaats van op een strikte toetsing op de mogelijke synergievoor-
delen en complementariteit in het licht van de strategie. Het risico van een 
onsamenhangende portfolio is dan kleiner. Als er eerder wordt gereageerd of, 
beter nog, geanticipeerd op concurrentie of marktontwikkelingen als overca-
paciteit, kan het rendement meer op peil blijven. Als ondernemingen zelf het 
ondernemerschap richten op groei, expansie of marktleiderschap, verkleint 
dit het risico dat een aandeelhouder het ondernemerschap wil gaan invullen.

De rode draad is dus dat eerder en meer investeren in strategievorming en 
uitvoering kan voorkomen dat bedrijven hoog scoren op factoren die leiden 
tot aantrekkelijkheid voor overname door investeerders. Een heldere strategie 
leidt tot een waardering van het bedrijf op voldoende niveau en verkleint de 
kans dat een durfkapitalist het bedrijf voor een veel hogere prijs kan door-
verkopen. Een goed strategisch plan en dito uitvoering is overigens voor 
ondernemingen met een investeringsbehoefte dè manier om financiering los 
te krijgen bij private equity. Ook hier is de aanval de beste verdediging.
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Managing Consultant bij Berenschot Business 

Gespecialiseerd in kostenreducties, corporate recovery en value improve-
ment. Hij adviseert klanten bij strategische heroriëntatie, reorganisatie, fi-
nancieel management, fusie en integratie, business cases en outsourcing. 

Mr.drs. Hendrik Jan Kaal:

Senior Managing Consultant bij Berenschot Business

Adviseert klanten in de financiële sector, de industrie en de dienstverlening, 
veelal bij strategische vraagstukken, groeistrategieën, reorganisatie, fusie en 
integratie, samenwerking, liberalisatie van markten en uitbesteding.

•

•

•

•
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