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Een bedrijfsovername lijkt momen-
teel geen logische transactie. Uit het 
verhaal van Offsetkopie in Hoofddorp 
blijkt dat het, ook nu, mogelijk is.

Het familiebedrijf verkopen, is een 
ingrijpende stap. Toch besluit Rob 
Boter hiertoe in juli 2018. Niet omdat 
hij uitgekeken is op zijn onderneming, 
maar om de continuïteit ervan te 
waarborgen en daarmee de toekomst 
van zijn personeel en zijn eigen gezin. 
Rob Beeren, overnamebegeleider bij 
adviesbureau Diligence, ondersteunt 
hem hierbij. ‘De broodnodige buffer 
tussen mij en de koper, iemand die re-
lativeert en het proces bewaakt', aldus 
Rob Boter.

Offsetkopie heeft in twee generaties 
een enorme naamsbekendheid op-
gebouwd. De expert in digitaaldruk 
werkt op HP-Indigo-kleurenpersen 
voor drukkerijen, reclamebureaus en 
vormgevers. Precies de schakel die 
Rob Gulinck, eigenaar van Unissant 
Grafische Groep, nodig heeft voor zijn 
doelstelling: het complete grafische 
productieparcours in eigen hand. In 

juni 2019 meldt hij zich bij Diligence. 
Hij neemt een overnameadviseur in 
de arm, Joost Baltus van de Prisma 
Advies Groep. ‘Zo’n tijdvretend proces 
kon ik er nu niet bij hebben. Daarnaast 
ben ik ongeduldig en is Joost diplo-
matieker.’ 

Onderbouwde prognoses
Met twee overnameadviseurs die 
haarfijn aanvoelen wanneer je moet 

meeveren of van je afbijten, verloopt 
het onderhandelingsproces gestaag. 
Begin januari ligt er een term-sheet 
op tafel. De financiering verloopt 
intussen naar wens. Bas Bourgonje, 
bedrijfsfinancieringsadviseur bij de 
Prisma Advies Groep, bracht eerder de 
financiën van Unissant onder dak bij 
Rabobank Haarlem-IJmond. Mark van 
Vugt, senior-accountmanager mkb 
aldaar, heeft dus al een helder beeld 

van de ondernemer Gulinck. ‘Rob had 
bewezen dit te kunnen en dat gaf ver-
trouwen. Daarnaast had Bas een sterk 
informatiememorandum opgesteld 
met onderbouwde prognoses, inclu-
sief marges voor eventuele tegenval-
lers.’ Dat de huidige eigenaar via een 
earn-outconstructie aan de financie-
ring bijdraagt, zorgt voor extra zeker-
heid.

Dan escaleert de coronasituatie en 
komt de overname in gevaar. Wil 
Gulinck de transactie doorzetten? En 
vooral: hoe reageert de bank? Het 
laatste woord is aan de Rabobank. 
Mark van Vugt: ‘Natuurlijk waren er 
twijfels. Maar we wisten ook dat we 
aan tafel zaten met professionele par-
tijen. Ondernemers die zich bewust 
waren van wat er gebeurde en cijfer-
matig aantoonden dat de bedrijven 
weerbaar waren.’ 

Daarmee is de overname van Offset-
kopie op 1 juni een feit. Rob Beeren 
waardeert de opstelling van Van Vugt: 
‘Andere banken waren waarschijnlijk 
afgehaakt. Onze doelstelling is be-
reikt.’ Hetzelfde geldt voor Rob Gu-
linck, die zijn grafische one-stop-shop 
gerealiseerd ziet en Rob Boter bij Off-
setkopie betrokken houdt: ‘Hij is als 
oud-eigenaar de ziel van het bedrijf. Ik 
hou hem daarom, met al zijn kennis, 
graag aan boord.’ Boter heeft daar zin 
in, ook omdat hij zijn klanten via Unis-
sant nieuwe diensten kan aanbieden. 

   www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Geslaagde bedrijfsovername in corona-tijden  

Lokale online zichtbaarheid nu nóg belangrijker 
Het steunen van de lokale ondernemer 
is belangrijker en harder nodig dan 
ooit. Tegelijkertijd stijgen online uit-
gaven explosief en lijken mensen in de 
praktijk minder kieskeurig als het om 
afstand gaat. Grote webshops kunnen 
vaak binnen 24 uur naar alle uithoe-
ken van het land versturen. En wie iets 
koopt, wil het nu eenmaal snel binnen 
hebben.

Een vreemde tegenstelling, die het 
belang van goede, lokale vind- en 
zichtbaarheid online bevestigt. Waar 
je in eigen stad of omgeving bewust 
op de fiets stapt voor de slager, bakker 
of boekenwinkel, is dat online minder 
vanzelfsprekend. Betekent het dat de 

grote webshops het hebben gewon-
nen? Dat hoeft zeker niet. Het gaat 
erom dat je als bedrijf gezien wordt 
tijdens de online zoektocht van de 
consument. Heb je de aandacht ge-
trokken? Reken maar dat het feit dat je 
‘in de buurt’ zit een grote meerwaarde 
heeft. Mensen doen onderzoek online, 
kopen online, maar even een winkel 
binnen kunnen lopen, is nog steeds 
van onschatbare waarde. Bovendien 
steun je zo de lokale economie.

Volgens Google wordt er nu 350x 
meer gezocht op zoektermen in com-
binatie met lokaal en dicht bij mij dan 
tien jaar terug. Tel het effect van mo-
biele zoekopdrachten daarbij op en 
je kunt concluderen dat lokale online 
marketing belangrijker is dan ooit. Be-
gin vandaag door je als lokale speler 
online te profileren zoals je dat ook 
offline zou doen. Verzamel reviews, 
publiceer foto’s en video’s en eigen 
artikelen. Zorg dat je bedrijfspagina’s 
op Google, Facebook, Instagram 
en Pinterest strak en volledig zijn. 

Werk aan lokale SEO. Start een kleine 
campagne. Dat hoeft niet veel tijd te 
kosten en met kleine budgetten zijn 
prima resultaten mogelijk. Het effect 
van online op het resultaat in je winkel 
of vice versa is bovendien meetbaar. 
Kortom, zorg dat je digitale etalage 
opvalt!

Pieter Borst

 www.sdim.nl

Alle betrokkenen bij de overname, van links naar rechts: Joos Baltus, Rob Gulinck, Bas Bourgonje, Rob Beeren, Rob Boter en Mark van Vugt.

Niet alleen particulieren maar ook steeds meer Haarlemse organisaties 
steunen de actie Heel Haarlem Helpt. Binnenkort worden de eerste Gou-
den Hart biljetten uitgereikt aan zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, 
die daarmee aankopen kunnen doen bij bijna 100 aangesloten, lokale 
ondernemers. Vanuit de gedachte: één doneeractie, twee goede doelen.

Honderden biljetten en duizenden euro’s zijn inmiddels beschikbaar, 
die ten goede komen aan de Haarlemse economie. Naast verschillende 
anonieme donaties werd een bijdrage geleverd door onder meer de 
gemeente Haarlem, het Rabobank Coöperatief Fonds, BIZ Binnenstad, 
Vrijmetselaarsloge ‘Ad Lucem Et Pace’, De Wereld van Jansje en de Haarlems 
Hemelse BBQ.
Kleine Haarlemse ondernemers die door het (deels) sluiten van hun zaak 
hun omzet fors hebben zien afnemen, kunnen zich nog steeds aanmelden 
voor de Gouden Hart actie. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

 www.heelhaarlemhelpt.nl

Donaties voor Gouden Hart biljetten 

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

ma. 22 juni
Initiatievencafé
Digitale editie, met pitches van 
beginnende en gevorderde 
initiatiefnemers.
17.00-18.30 uur
  Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

di. 23 juni
Goede Zaken TV
Interview met Erik Kuiper-van den Berg, 
van Relaxed Slapen & Vergaderen + Cha-
teau Marquette.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep 
  linkedin.com/company/goede-zaken

vr. 26 juni
Businesslunch
Inclusief zakelijk speeddaten onder 
leiding van Dany Hanush.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

ma. 29 juni
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en zelf-
standige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl 

wo. 1 juli
Sparkz Netwerkdiner
Netwerken, borrelen en dineren voor 
ondernemers.
18.00-23.00 uur
Locatie: Groenendaal
  www.SparkzNetworking.nl

ma. 13 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en zelf-
standige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl 

De Beursvloer 
gaat digitaal

helphaarlemhelpen.nl

Pieter Borst: 'Start een kleine campagne.'


