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RONDETAFEL VROUWEN IN M&A

‘Je moet over je 
eigen ego heen 
kunnen stappen’
er werken in nederland maar weinig vrouwen in de 
M&A-sector. Alle reden voor een rondetafel met vier 
vrouwelijke M&A-professionals om te praten over het 
vak,  het herstel van de markt en hun eigen rol in de 
fusie- en overnamewereld. ‘Soms kom je als vrouw net 
even wat makkelijker binnen bij een klant.’

Ze zijn gedreven, hebben uitgesproken ideeën over hoe 
het wel en niet moet, en voelen zich thuis in de soebat-
sessies voor veeleisende klanten, die buiten kantoor-

uren tijd en inspanning kosten. ‘Ik geniet van de dynamiek van 
dit vak. Laat mij maar tot ‘s avonds laat onderhandelen.’ En ze 
zijn in de minderheid – de dames die Brookz uitnodigde voor 
deze ronde tafel.

De vier zijn Caroline Jansen van BDO Corporate Finance, 
Myriam den Blanken van corporate-financeboutique Sophis-
ta, advocaat Monique Aykaz van het kantoor LexSigma en 
Laura Schagen die partner is van bedrijfsovernameadviseur 

BuyInside. Voor alle deelnemers ligt hun hart bij het onder-
handelen voor hun cliënten, veelal mkb-ondernemers, al be-
perken niet alle dames zich tot deze sport. Aykaz bijvoorbeeld 
is breder gespecialiseerd en adviseert ook op het gebied van 
contractenrecht en corporate litigation. Den Blanken en Jan-
sen vonden pas na enkele jaren in andere functies emplooi in 
de m&a-wereld – Den Blanken begon als marketeer en con-
troller; Jansen onder meer als horeca-ondernemer en mana-
ger van een golfbaan. Schagen is zelf ondernemer, als mede- 
eigenaar van het bureau dat zij in 2007 met compagnon Anne 
Huitema optuigde.
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Na jaren van malaise bereiken ons geluiden dat de overname-
markt aantrekt. Wat merken jullie daarvan?
Jansen: ‘Het jaar 2014 is heel goed geweest, zeker in vergelijking met 
de twee jaren ervoor. De verwachtingen voor de eerste twee kwarta-
len van dit jaar zien er ook goed uit, met veel transacties in de eind-
fase en hoge transactiebedragen. Wij verwachten daarbij veel van de 
toegenomen vraag van private-equitypartijen. Die hebben het geld 
waar de markt op wacht. Ze willen het bovendien graag uitgeven.’
Aykaz: ‘Voor ons was 2014 op het gebied van grotere overnames 
rustiger dan de jaren ervoor. Wel hebben er veel kleinere inves-
teringen plaatsgevonden. Maar we merken nu al dat er dit jaar 
enorm veel meer overnames zullen plaatsvinden. Er zitten er veel 
in de pijplijn; we hebben veel getekende letters of intent voor 
overnames. We merken ook een toegenomen interesse van bui-
tenlandse partijen, die toegang zoeken tot de Nederlandse markt.’
Den Blanken: ‘Wij merken ook een gestegen belangstelling van 
bedrijven aan de aankoopzijde. Afgelopen jaren zijn veel bedrij-
ven gericht geweest op het op orde krijgen van hun balans, met 
kostenbeheersingsprogramma’s. Nu zijn ze weer op het over-
namepad. Er zijn meer strategische kopers met de wens uit te 
breiden en synergievoordelen te realiseren. Aan de verkoopkant 
merken wij een toestroom van jongere ondernemers. De typische 
60-plusser is niet meer de enige die in de markt actief is. Wij zien 
steeds meer dertigers en veertigers die in een paar jaar skyhigh 
zijn gegaan met hun bedrijf, bijvoorbeeld in de internetsector. 
Veel daarvan werken samen met private-equitypartijen, met wie 
ze samen een exit voorbereiden, of kijken hoe ze hun snelle groei 
over de grens kunnen voortzetten.’

Leidt die toegenomen belangstelling van beide kanten ook tot 
daadwerkelijke transacties?
Jansen: ‘Wij zien ook wel deals die gemaakt worden die al 3 jaar 

in de pijplijn zitten. Wij zien ook bedrijven die nu aan het kopen 
zijn, omdat ze denken dat de prijzen lager zijn en straks weer om-
hoog zullen gaan.’
Den Blanken: ‘Ik denk het wel. Te veel deals zijn de laatste jaren 
afgebroken, of duurden langer. Ik heb het gevoel dat dat korter 
wordt. Toch duurt het dealmakingproces nog fors langer dan toen 
ik in dit vak begon.’
Aykaz: ‘Eens. Klanten zoeken beter uit hoe de vork in de steel zit. 
Ze zijn niet meer bereid zomaar risico’s te nemen. En schromen 
niet de deal af te blazen als dat moet.’
Schagen: ‘Wij zijn gespecialiseerd in management buy-in (mbi), 
overnames door een externe bedrijfsopvolger. Bij mbi-transac-
ties zien wij een toenemende trend naar meer geleidelijke over-
names. Voor verkopers is dit een mogelijkheid om hun bedrijf 
gedeeltelijk te verzilveren of een nieuwe aandeelhouder aan te 
trekken, die het bedrijf naar een hoger plan kan tillen. Het res-
tant van de aandelen kan hij over een aantal jaren tegen hogere 
prijs alsnog verkopen.’

Hoe ruim zijn de mogelijkheden om financiering aan te trekken 
voor overnames op dit moment?
Jansen: ‘Dat gaat soepeler dan voorheen. De markt was de laatste 
jaren behoorlijk op slot. Voor verkopers is het soms moeilijk te 
verteren dat ze de rol van financier gedeeltelijk op zich nemen. 
Vooral oudere ondernemers vinden het vreemd dat een koper iets 
komt kopen, maar niet de volle prijs komt betalen. Dan zeggen ze: 
waarom moet ik het gat dichtmaken?’
Schagen: ‘Begrijpelijk dat verkopers daar bezwaar tegen hebben. 
Als ze er dan toch zo nodig risicodragend in moet blijven zitten, 
dan liever ook op de bok én als aandeelhouder. Wij merken ook 
bij mbi-transacties dat de bank minder doet. We kloppen eerder 
bij investeerders aan om de transactie rond te krijgen en hebben 

Monique Aykaz (33) is sinds 2013 advocaat bij het kantoor 
LexSigma. Aykaz studeerde rechten aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze werkte eerder bij twee andere advocatenkantoren in 
Amsterdam. Aykaz is gespecialiseerd in contractenrecht, proces-
recht en ondernemingsrecht. Bij LexSigma houdt zij zich het 
grootste deel van de tijd bezig met het begeleiden van de juridische 
aspecten van fusies en overnames. 

‘Cliënten zoeken beter uit 
hoe de vork in de steel zit. 
Ze zijn niet meer bereid 
zomaar risico’s te nemen. 
En schromen niet de deal 
af te blazen als dat moet.’
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dus vaker met meerdere vermogensverstrekkers te maken.’
Den Blanken: ‘Financiering gaat inderdaad soepeler. Er is heel 
veel geld in de markt. Alleen zijn de investeerders nog op zoek hoe 
ze dat gaan investeren. Voor bijvoorbeeld groei- of werkkapitaal-
financiering staan veel alternatieve financieringsvormen ter be-
schikking, zoals kredietunies en crowdfunding. Dat is met name 
interessant voor starters die op zoek zijn naar groeifinanciering.’
Schagen: ‘Juist. Ik geloof niet in crowdfunding voor overnames. 
Het nadeel van crowdfunding is namelijk dat je met overname-
plannen met de billen bloot moet.’

Hoe ziet de huidige geïnteresseerde verkoper eruit?
Den Blanken: ‘Die is jonger. Jongeren kunnen juist sneller af-
stand doen van hun bedrijf. Ze zijn eerder toe aan een vervolgstap 
in hun leven.’
Aykaz: ‘Eens. De toestroom van jongeren is goed verklaarbaar. 
Jongeren zijn niet meer bereid om dertig, veertig jaar lang car-
rière te maken in één branche, bij één bedrijf. Ook voor die onder-
nemers geldt een snelle groeiagenda: hard bouwen, snel groeien, 
vlug verkopen.’

Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke kopers in de 
markt?
Schagen: ‘Dat is opmerkelijk. Ik kom in mijn netwerk genoeg 
vrouwelijke ondernemers tegen. Die zijn meestal zelf een bedrijf 
begonnen. Maar in het doen van mbi-transacties zijn vrouwen een 
zeldzaamheid. Er zijn in Nederland voldoende vrouwen in een 
eindverantwoordelijke positie, met tien à vijftien jaar manage-
mentervaring en met geld. Toch zijn het altijd mannen die naar 
ons toe komen voor een mbi. Dat zijn bijna nooit vrouwen. Op een 
of andere manier komt dat niet bij vrouwen op. En dat is heel jam-
mer. Want waarom zouden vrouwen deze stap niet zetten?’

Den Blanken: ‘Er zijn misschien niet zo veel vrouwelijke mbi’ers, 
maar er zijn voldoende vrouwen op overnamepad. We hebben af-
gelopen maand nog een deal gedaan in de kinderopvang. Terwijl 
dat een uitdagende markt is geworden, gaat zij als een speer. Af-
gelopen maand heeft zij nog een onderneming overgenomen.’
Schagen: ‘Heeft zij haar onderneming zelf opgebouwd?’
Den Blanken: ‘Ja. Ze heeft vanaf nul het bedrijf laten groeien.’
Aykaz: ‘Als je een onderneming from scratch opbouwt, dan ont-
wikkelt alles zich geleidelijk. Dan heb je geen geld voor grote 
investeringen. Je doet dan alles in je eigen tijd. Maar de meeste 
vrouwen zijn denk ik risicomijdender dan mannen.’

En in jullie vak? Waarom zijn er zo weinig vrouwen in m&a werk-
zaam?
Schagen: ‘De vrouwen in dit vak zijn te vinden onder de advo-
caten en de bankiers. Daar is de verhouding tussen mannen en 
vrouwen naar mijn inschatting minder scheef.’
Aykaz: ‘In de m&a-advocatuur niet. Daarbuiten zijn veel meer 
vrouwelijke advocaten te vinden. In mijn sector maken mannen 
de meerderheid uit, al verandert dat wel geleidelijk. Overigens 
is het mannelijke overwicht in de sector geen klacht van mij. Ik 
heb veel te maken met mannelijke advocaten en dat gaat altijd 
goed.’

Zouden jullie het prettig vinden als er meer vrouwen zouden 
werken in dit vak?
Jansen: ‘Ik heb het altijd als positief ervaren dat er veel mannen 
in deze markt werken. De samenwerking met mannen is erg pret-
tig. Tegelijk trek ik best vaak juist naar vrouwen in de M&A toe. 
Als ik een bijeenkomst heb met onze buitenlandse collega’s, dan 
spreek ik altijd de dames. En op een recente nieuwjaarsborrel 
stonden Laura en ik ook al gauw met elkaar te praten.’

Myriam den Blanken (30) is adviseur corporate finance. Zij 
studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na 
voor twee multinationals in marketingfuncties te hebben gewerkt, 
koos zij voor een loopbaan in de corporate finance. Ze volgde een 
opleiding tot register adviseur bedrijfsoverdracht en trad in 2010 in 
dienst bij Sophista fusies & overnames in Alkmaar.  Zij houdt zich 
bezig met transactiebegeleiding, bedrijfswaardering en financiering.

‘We kwamen niet verder 
en ik merkte dat beide 
partijen daar boos over 
werden. Op dat moment 
heeft het geholpen dat  
ik ze heb gebeld en 
gezegd: “Goh, dit  
willen we toch niet?”’
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Aykaz: ‘Ik heb hetzelfde gevoel over de samenwerking met man-
nen. Ik denk dat een man gemakkelijker iets van een vrouw aan-
neemt dan van een andere man. Dat merk ik in de onderhandelin-
gen onder advocaten. Ik denk dat het prettig is in de onderlinge 
samenwerking dat vrouwen minder vaak een spel spelen.’
Schagen: ‘Mannen durven zich misschien minder kwetsbaar op te 
stellen. Tegelijk zijn mannen lekker direct en duidelijk. Dat is heel 
prettig werken.’
Den Blanken: ‘Eens. Net als jullie kom ik vrouwen zelden tegen 
in dit vak, behalve onder de advocaten. Maar het is altijd prettig 
werken met een man tegenover je.’

Maakt het verschil of je vrouw bent, bij onderhandelingen over 
deals?
Schagen: ‘Ja. Laten we eerlijk zijn, je komt als vrouw net even 
makkelijker binnen bij een klant. Dat geeft je zeker een voordeel 
als vrouw. Maar daarna moet je het als adviseur ook waar zien te 
maken. Bepaalde eigenschappen zijn daarbij belangrijk.’
Jansen: ‘Sensitiviteit bijvoorbeeld.’
Schagen: ‘Ja. Om dit werkt te kunnen doen, heb je natuurlijk vak-
kennis nodig. Maar dat is niet voldoende; uiteindelijk wordt de 
deal gesloten op alle secundaire dingen. Daarom moet je in dit vak 
goed kunnen luisteren – vooral naar wat er niet gezegd wordt. Of 
je nu man of vrouw bent, zonder gevoel voor non-verbale commu-
nicatie ga je het niet redden.’
Aykaz: ‘Je ziet ook vrouwen, die zich willen voordoen zoals ze 
denken dat het hoort. Die dus masculien gedrag vertonen bij de 
uitvoering van hun taak. Die denken dat ze door een rol te spelen, 
sterker overkomen. Maar dat is niet zo.’
Den Blanken: ‘Om optimaal te profiteren van onze verschillen, bege-
leiden wij overnames vaak in tweetallen. Als ik iets over het hoofd zie, 
dan valt dat mijn mannelijke collega wel op, en andersom.’ 

Schagen: ‘Diversiteit is wel een positieve zaak. In ons bedrijf merk 
ik dat ook – ik werk met een mannelijke compagnon. Wij zijn ook 
verschillende persoonlijkheden, en vullen elkaar goed aan. Mis-
schien ligt dat aan de manier waarop mannen en vrouwen met el-
kaar omgaan. Mannen hoeven zich minder groot te houden in het 
gezelschap van vrouwen. Ze durven zich iets kwetsbaarder op te 
stellen tegenover een vrouw.’

Kunnen jullie een voorbeeld geven van je rol als vrouw in zo’n 
proces?
Den Blanken: ‘Wij hadden afgelopen maand een deal voor een 
vrouwelijke ondernemer in de kinderopvang. Dat deed ik met 
mijn mannelijke collega samen. De adviseur van de verkoper 
was overigens ook een man. Op gegeven moment raakten we in 
impasse, pal voor de deadline voor de deal, op vrijdagavond. We 
kwamen gewoon niet verder en ik merkte dat beide partijen daar 
boos over werden. Koper en verkoper hadden hun eisen op tafel 
gelegd. Zou de ander niet zwichten, dan zouden we maandag voor 
de rechter staan. Zo stond de zaak ervoor. Voor mij was de keuze 
helder: We konden de deur van ons kantoor dicht gooien, en ons 
voorbereiden op een hok met herrie op de maandagochtend. Of 
we zouden bellen om dat te voorkomen. Aan de intentie lag het 
namelijk niet; ik had het gevoel dat allebei de partijen graag een 
deal wilden sluiten. Op dat moment heeft het geholpen dat ik ze 
heb gebeld en heb gezegd: “Goh, dit willen we toch niet?”’
Schagen: ‘In dit vak moet je over je eigen ego heen kunnen stap-
pen. Als je jezelf belangrijker vind, dan een transactie, dan ga je 
fouten maken. Dat is niet iets van mannen of vrouwen. Ik heb al-
tijd met mannen te maken gehad in mijn werk. En er zitten prima 
mannen tussen die goed kunnen luisteren. Ik ben bovendien ook 
vrouwen tegengekomen die die sensitiviteit niet hadden.’
Aykaz: ‘Ik denk dat de combinatie van een man en een vrouw ook 

Caroline Jansen (35) is sinds drie jaar onderdeel van het 
m&a-team van het vijfde accountancynetwerk van Nederland en de 
wereld, BDO. Bij BDO Corporate Finance is zij mede verantwoorde-
lijk voor de op de private-equity gerichte m&a-praktijk. Ook is zij 
contactpersoon van het internationale netwerk van BDO namens de 
Nederlandse dochterorganisatie. Jansen heeft economie gestu-
deerd aan de Universiteit van Amsterdam. 

‘Veel oudere verkopers 
vinden het moeilijk te 
verteren dat ze de rol van 
financier op zich nemen.  
Ze vinden het vreemd dat 
een koper iets komt 
kopen, maar niet de volle 
prijs komt betalen.’
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goed werkt als je in de onderhandelingen tegenover elkaar zit. Als 
ik als advocaat met mannen onderhandel, dan merk ik dat ze re-
delijk veel van me aannemen. Andersom geldt dat ook sneller – je 
geeft elkaar de ruimte. Ik denk dat twee mannen die tegenover 
elkaar zitten daar veel minder toe geneigd zijn. In zekere zin neu-
traliseer je als vrouw de man.’

Maken jullie het wel eens mee, dat een koper of verkoper het he-
lemaal niet ziet zitten dat er een vrouw aan de tafel aanschuift?
Schagen: ‘Ik merk dat eigenlijk nooit. Als zo’n man dat al denkt, 
dan heeft dat naar mijn indruk meer met ervaring te maken. Toen 
ik tien jaar jonger was, had ik dat eerder. Je moet in dit vak wel 
een wat vlieguren gemaakt hebben.’
Den Blanken: ‘Stel dat je als ondernemer van 65 jaar oud je on-
derneming jarenlang hebt opgebouwd en besluit over te dragen 
en ik zou met mijn 30 jaar binnenkomen en zeggen: “Dat ga ik 
wel even voor u regelen.” Dan kan ik begrijpen dat de ondernemer 
daar vanwege het leeftijdsverschil moeite mee heeft. Maar dat ge-
voel zal hij ook met een jonge man hebben, denk ik. Dat is een 
kwestie van levenservaring, expertise en track record.’
Aykaz: ‘Die scepsis heeft ook te maken met de leeftijd van de on-
dernemer in kwestie en van de betrokken adviseur. Een man van 
60 jaar of ouder is misschien eerder geneigd om twijfels te hebben 
bij jonge dealmakers, dan een veertiger.’

Laura is al zeven jaar als ondernemer in dit vak werkzaam. 
Is haar keuze om een eigen praktijk te starten voor jullie een 
voorbeeld?
Den Blanken: ‘Als de kans om voor jezelf te beginnen zich voor-
doet, vind ik dat wel mooi, ja. Er komen soms proposities voorbij, 
waarvan ik heimelijk denk: waarom zou ik dat niet doen? Maar 
ik werk nu vijf jaar in dit vak. En het verveelt nog lang niet. Ik wil 

daarom eerst meer vlieguren maken. Er zijn nog genoeg dingen 
die ik in mijn werk wil leren.’
Jansen: ‘Nee, ik heb nog best een steile leercurve. Ik ben nog niet 
klaar bij BDO. Ik houd bovendien erg van dit werk. Het enige 
nadeel? Je staat een halfjaar onder de speeddial van je klant en 
daarna is je werkrelatie afgebroken. De deals zijn altijd projecten 
met een vast einde.’
Schagen: ‘Als adviseur wil je dat de deal ook na ondertekening 
een goed gevolg heeft. Het zou heel goed zijn om klanten in het 
eerste en tweede jaar te blijven volgen. Dat doen wij regelmatig. 
Je kent als adviseur en de koper immers goed en de eerste jaren 
na een overname zijn cruciaal.’

Is jullie keuze voor het M&A-vak voor het leven?
Schagen: ‘We zeggen net dat ondernemers niet meer tot hun 65e 
aan één bedrijf bouwen. Ik herken me daarin: vijf jaar vooruitkij-
ken vind ik al ver.’
Jansen: ‘Niets is for life. Maar kijk, het transacties doen, dat vind 
ik ontzettend leuk. En ik denk dat ik niet ver hiervan af zal wijken. 
Maar of ik misschien ooit stap naar commercieel vastgoed zet of 
private equity, dat weet ik niet. Maar het type dienstverlening, de 
sfeer waarin je werkt, de professionele omgeving, daarvan zal ik 
niet afwijken.’
Aykaz: ‘Zo ver kan ik niet vooruit kijken, maar nu houd ik van 
dit vak. Laat mij maar tot 10 uur ’s avonds onderhandelen over 
contracten en contracten opstellen. Daar krijg ik energie van. Dat 
vind ik veel positiever dan in een rechtbank ruzie te maken. Dat 
kost me juist energie.’
Jansen, kijkend naar Schagen: ‘Ik moet echter niet denken aan 
het werk dat jij doet. Ondernemerschap is geweldig, maar met 
mbi-kandidaten lijkt me dat ontzettend lastig.’
Schagen, grijnzend: ‘Gelukkig zijn het allemaal mannen…’

Laura Schagen (43) is managing partner en mede-eigenaar 
van BuyInside, een volledig in management buy-in gespecialiseerd 
bureau voor bedrijfsovernames, dat zij in 2007 met compagnon 
Anne Huitema oprichtte. Zij heeft Nederlands recht en fiscaal recht 
gestudeerd in Leiden en hiervoor gewerkt bij Rabobank Internatio-
nal, KPMG Meijburg en Holland Corporate Finance. 

‘Als adviseur wil je dat de 
deal ook na onder-
tekening een goed gevolg 
heeft.  Daarom is het heel 
goed om klanten in het 
eerste en tweede jaar te 
blijven volgen. Dat doen 
wij ook regelmatig.’


