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Met wie hebben we te doen vandaag?

• Rondje langs de velden

• Wat zijn jullie ervaringen en verwachtingen?

• Wie zijn wij?

• Evert Oosterhuis en Michel Maas
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Bedrijfsintegratie in de praktijk
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Wat is de realiteit?
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• Europa: 83% van de fusies mislukt. *

• Nederland: 15%-35% van de fusies is succesvol. **

• 85% van de managers is toch tevreden.*

• mislukkingen zijn zelden alleen te wijten aan culturele 
verschillen.***

Bronnen:
* KPMG
** Onderzoek Prof.dr.Hans Schenk
*** Managementsite.nl
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1. Op tijd beginnen – in de due diligence fase.

2. Het commitment / mogelijkheid om medewerkers vrij te maken.

3. De onderschatting van de tijd en ervaring/competenties die nodig zijn om er een succes van te maken.

4. De fundamentele verschillen van inzicht in bijvoorbeeld “Wat blijft ongewijzigd” en “Wat gaat veranderen“.

5. De onderschatting van het effect van culturele verschillen.

6. De consistente, integrale organisatiebenadering. Het gaat om de hele keten.

7. De governance (verantwoordelijkheden en aansturing) van het integratieproces.

8. Een op stakeholder gericht en doordacht communicatieplan.
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Wat zijn de acht grootste integratie 
uitdagingen?



De gevolgen van een haperende integratie..

• Het later en minder realiseren van synergie en 
waarde binnen de onderneming. 

• Onrust bij alle betrokken partijen:

• Vertrek van kernmedewerkers;

• Verminderde betrokkenheid en tevredenheid van de 
medewerkers (OR, koper en target);

• Vertrek van klanten.

• Gedwongen meer aandacht voor de integratie en 
minder voor de daily business.

• Onnodig gedoe met stakeholders.

• ‘Politieke gevechten‘

Samenvattend
• De betaalde koopsom/investering wordt niet 

binnen de bij de besluitvorming verwachte 
periode terugverdiend

• De waardeontwikkeling is niet conform de  
verwachting met negatieve gevolgen voor de 
exitwaarde / beurswaarde / …
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De weg naar een succesvolle integratie
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Na een fusie onstaat er een nieuw bedrijf
Integreren is het proces om het nieuwe bedrijf de beste start te geven
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Wij werken vanuit vier aandachtsgebieden

Maximaliseren en 
behouden van 

VALUE

 Een duidelijke strategische rationale voor de integratie (strategisch, 
financieel, operationeel).

 Een duidelijk beeld van het nieuwe business model – nu, tijdelijk en in 
de eindfase.

 Duidelijkheid over de niet onderhandelbare zaken en de besluitvorming 
(wie en wat) aan de hand van afgesproken Guiding Principles.

 Duidelijkheid over de  directieteam, resources en governance.

 De afstemming met de OR, seniorteam(s) m.b.t. visie en doel.

 Dag 1 preparatie: zorg dat de financiële beheersing geregeld is: (cash, 
rapportage, autoriteiten (AFM, ACM), audit) en dat de business draait 
vanaf dag 1.

 Ontwerp en implementeer een governance model, organisatiestructuur 
en benoemingsproces.

 Maak een bedrijfsbreed integratieplan dat alle bedrijfsfuncties omvat 
en zorg dat alle verbanden tussen de bedrijfsfuncties daarin worden 
afgedekt.

 Wees duidelijk over directe waardecreatiemogelijkheden door een 
duidelijk senior management “ownership”.

 Gedetailleerde ‘bottom up’ synergie-analyse die identificeert hoe  
synergiedoelen minimaal worden bereikt door duidelijk te zijn wie er 
verantwoordelijk voor is.

 Een duidelijk en transparant proces van prioriteitstelling en (af)melding 
van de integratieprojecten en activiteiten. Deze omvatten zowel de 
‘quick-wins’ als de potentiële dis-synergieën.

 Een robuuste benadering die toont dat de “waarde” is geleverd.

 Een duidelijk (richting van het) leiderschap voor en tijdens het 
integratieproces.

 Identificeer de culturele verschillen/uitdagingen en gedrag, zorg dat het 
leiderschap een zelfde visie en inzicht hierin heeft.

 Adresseer de talentinventarisatie en  -behoud, zorg dat het 
performance management en de beloningsstructuur in lijn liggen met 
de strategische doelen van de organisatie.

 Zorg voor een duidelijke stakeholdergericht communicatieplan ( ex- als 
intern) voor beide organisaties (koper en target).

 Meet de medewerkerstevredenheid regelmatig.

Visie en benadering Waardecreatie en waardebehoud

Control Mensen en cultuur

Wat we ook doen, we 
koppelen het altijd
terug naar waarde 
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Closing/Dag 1Signing/aankondiging Dag-120
Handover to 

business as usual

//

Integratie activiteit
Pre-Signing 

Integratie activiteit
Pre-Closing

Integratie activiteit
Post-Closing, 

Eerste 120-Dagen

Integratie activiteit
Implementatie

Doel: 

Bevestig en 
documenteer de 
strategische intentie, 
waardedrivers, 
(integratie)risico’s en 
de synergiedoelen 
die in de deal 
besloten zijn, door de 
deal onafhankelijk te 
laten onderzoeken.

Doel:

Voorbereiding van en 
het overnemen van de 
controle en het 
realiseren van de deal 
doelstellingen vanaf 
dag 1.

Doel:

Minimaliseren van de 
ontwrichting vd huidige 
organisatie, realiseren 
eerste resultaten en 
opstarten van een 
snelle en doelgerichte 
integratie.

Doel: 

Realiseren van een 
succesvolle integratie 
en identificatie van 
nieuwe operationele, 
waardecreatie
verbetermogelijkheden.

De fasering van een fusieproces

MOMENTUM

A
C

T
IV
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E

IT
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Strategievorming 

Doel: 

Bespreek, beslis, 
leg de 
randvoorwaarden 
vast voor de groei-
strategie (hoe, wie, 
wat, waar, wanneer, 
hoeveel, waarom, 
en einddoel).

Start M&A proces



Onze aanpak ondersteunt de klant tijdens het 
gehele integratieproces

‘Van het begin tot het einde gebruikmaken van best practises’

Deal closing

 Executive Alignment

 Bereid de ‘Dag 1’ voor.

 Plan de Integratie

 Mobiliseer teams

 Wees duidelijk over de 
verwachte voordelen/ 
synergie

 Ontwerp de 
toekomstige
organisatiestructuur

 Definier de deal 
rationale en 
investerings
hypothese

 Zorg voor
transparantie van de  
target

 Identificeer integratie
kernrisico’s

 Pas het bod aan

 ‘Dag 1’ controle nemen

 Bevestig de synergie

 Kom tot overeenstemming
over een gedetaileerd
Integratieplan

 Detaileer de integratie-
projecten, alloceer
verantwoordelijkheden en 
waardedoelen

 Bereik overeenstemming over 
KPI’s en synergietracking

 Zorg voor behoud van 
kernmedewerkers

 Implementeer het  
‘volledige potentie
integratieprogramma’
: strategie, operations, 
organisatie, financien, 
etc.

 Realiseer de synergie
en implementeer
performance 
verbeteringen

 Realiseer de lopende integratie en 
verbeteringsinitiatieven

 Identificeer de nieuwe
‘waardecreatiemogelijkheden‘

 Verifieer de integratieresultaten door 
een integratiebeoordeling
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‘Idealiter ondersteunt ons integratieteam de transactie van het begin tot het eind’

M&A dealteam Integratieteam

Noot: '120-dagen ' is een marketingconcept. De lengte van deze fase varieert van deal tot deal. 

Pre-Signing Pre-Closing Post-Closing
first 120-Days Beyond the ...deal

Noot: Als de opdrachtgever eigen competentiepartners heeft, kunnen we deze gebruiken in het integratieteam. 

Communicatieteam
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• Van 2 organisatiesystemen naar 1

• Onderhandelen of samenwerken.

• Vasthouden aan wat we kennen of..

• Open staan voor de nieuwe situatie.

Integraties zijn mensenwerk-change management

• Integraties zijn mensenwerk. 

• Vertrouwen opbouwen is de sleutel.

• Transparantie in de communicatie is de basis.

• Begrip en respect voor de beide bedrijfsculturen is noodzakelijk.

• Ontstaan en richting geven aan de nieuwe bedrijfscultuur kost tijd en commitment.
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IntegrationPeople
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Over IntegrationPeople

Onze visie is dat het succes van een M&A-groeistrategie wordt bepaald door een 

goed uitgevoerde bedrijfsintegratie en/of carve-out. We gebruiken een bewezen 

benadering gecombineerd met verandermanagement. 

“Wij leveren een bijdrage aan de groeistrategie van onze
opdrachtgevers.”
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• Het grootste onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd in integratie en carve out trajecten.

• Samenwerkingsgericht – gericht op de mens.

• Bewezen methodologie.

• Senior en ervaren consultants.

• Onze begeleiding ontzorgt de gehele organisatie zodat zij zich kan blijven richten op de dagelijkse 
bedrijfsvoering. We dragen onze kennis over en blijven niet langer dan nodig is.

• Klantbelang. De relatie met onze klanten kenmerkt zich door een no nonsense houding en een 
directe betrokkenheid van onze professionals bij alle organisatieonderdelen.

Waarom worden we gekozen?
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IntegrationPeople.nl B.V.

WTC Almere

P.J. Oudweg 4

1314 CH Almere

+31 (0) 36 54 82 507

info@integrationpeople.nl
Integration People

@integr_people

@integrationpeople
Raad van advies

Em. Prof. Dr. Hans Schenk

Drs. Aalt Klaassen

Drs. Harold de Bruijn

Evert J. Oosterhuis, Partner
+31 (0) 6 38089999

Disclaimer: IntegrationPeople is a trademark of IntegrationPeople.nl BV. This document is solely for use by the mentioned organization and her connected companies, intending to cooperate with IntegrationPeople.nl BV. No part of it may be 
circulated, quoted or reproduced for distribution without prior written approval from IntegrationPeople.nl BV. 

Michel Maas, Associate Partner
+31 (0) 6 23706963


