
 

 

 
OVERNAME- EN ORGANISATIEADVIES OP MAAT IN DE BOUWNIJVERHEID 

 
 
Olde Hartman Advies B.V. is 15 jaar geleden opgericht door Ben olde Hartman. Inmiddels heeft Olde 
Hartman Advies B.V. meer dan 300 overnames actief begeleidt en begeleidt naast B&U-bedrijven ook 
installatie-, gevelbouw, GWW/infra- en specialistische bedrijven, zoals schilders- en gevelbouwbedrijven.  
 
Olde Hartman Advies B.V. heeft als kernactiviteit het begeleiden en adviseren van ondernemers in de 
bouwnijverheid bij de verkoop van hun bedrijf. Daarnaast kunt u ook voor de volgende zaken bij ons 
terecht: 
 Begeleiding kopende partij bij het zoeken naar 

uitbreiding/versterking. 
 Begeleiding bedrijven bij familieoverdracht.  
 Begeleiding bedrijfsoverdracht naar personeel. 

 Organisatieadvies/bedrijfsanalyse, gericht 
op de toekomst van het bedrijf en huidige 
bedrijfsvoering. 

 Werving en selectie van UTA-personeel 
 

 
OVERNAME STAPPENPLAN 

De actieve begeleiding van de bedrijfsoverdracht door Olde 
Hartman Advies B.V. begint na een uitgebreide kennismaking 
met het bepalen van de waarde van uw bedrijf. Indien u zich 
hierin kunt vinden, zetten wij het verkooptraject verder door 
en lopen wij samen met u en uw accountant het stappenplan, 
zoals hiernaast weergegeven door.  

Veel ondernemers zijn u voor geweest en hebben het 
verkooptraject van hun onderneming door ons laten 
begeleiden en uiteindelijk de continuïteit van hun 
onderneming kunnen waarborgen. 
 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Olde Hartman Advies B.V. gaat graag met u op zoek naar de juiste 
werkvoorbereider, projectleider of bedrijfsleider of die juiste nieuwe baan. 
Iedere kandidaat spreken wij persoonlijk evenals de bedrijven die op zoek 
zijn naar een nieuwe collega. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide 
netwerk specifiek in de bouwsector kunnen wij de juiste personen aan uw 
bedrijf koppelen of juist de nieuwe gewenste baan voor u vinden. 
 
 
BOUWBEDRIJVENBEURS.NL: HET ONLINE OVERNAMEPLATFORM IN DE BOUW 

De koop- en verkoopprofielen van o.a. Olde Hartman 
Advies B.V. kunt u bekijken op BouwBedrijvenBeurs.nl. 
Dit is het online platform van vraag en aanbod van 
bedrijven in de bouwnijverheid.  U kunt een reactie 
sturen naar aanleiding van een interessant profiel of u 
voor de BouwBedrijvenBeurs aanmelden, middels het 
aanmeldformulier.

OLDE HARTMAN 
ADVIES B.V. 



 

 

OLDE HARTMAN ADVIES EN HAAR PARTNERS 

Deze activiteiten doen wij op basis van een samenwerking met Bouwend 
Nederland en andere (branche)organisaties binnen de bouwnijverheid, 
zoals de VMRG en Uneto-Vni. Deze samenwerking is als volgt: 
 Voor de leden is het eerste (Probleem)VerkennendGesprek kosteloos. 
 De leden krijgen korting op de dienstverlening. 
 Olde Hartman Advies B.V. houdt de leden op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de (overname)markt middels presentaties, artikelen 
in vakbladen en ledenmagazines. 

 

TIPS EN TRICS BEDRIJFSOVERNAME 

1. Begin op tijd! Voorbereiding 
is het halve werk 
Zorg dat het aantrekkelijk is en 
blijft voor kandidaat kopers om 
uw bedrijf over te nemen. Denk 
hierbij aan een goede 
juridische structuur en het in 
fiscale zin up-to-date houden 
van de onderneming.  

2. Verklein het afbreukrisico 
Wij komen vaak tegen dat het 
bedrijf té afhankelijk is van de 
ondernemer.  

3. Kan de koper van uw bedrijf 
de overname financieren? 
In het kleinbedrijf binnen de 
bouwnijverheid, zijn er 
mogelijkheden het bedrijf over 
te dragen aan privépersonen. 
Banken willen echter maar 
beperkt met een privépersoon 
meedenken,  

4. Schakel tijdig een adviseur 
in met branchekennis 
Over het 
bedrijfsovernameproces wordt 

nog vaak te gemakkelijk over 
gedacht, maar er komt nogal 
wat kennis en ervaring bij 
kijken. Denk aan het vinden 
van de koper en anonimiteit.  

Op de website 
www.oldehartmanadvies.nl is 
een brochure inclusief checklist 
over ‘bedrijfsoverdracht in de 
bouw’ te downloaden. Deze is 
in samenwerking met Bouwend 
Nederland samengesteld.  

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Neemt u geheel vrijblijvend en onder strikte geheimhouding contact op met een van onze adviseurs.  
Wij helpen u graag verder en indien u lid bent van een van de bij ons aangesloten 
ondernemersorganisaties, dan is het eerste kennismakingsgesprek kostloos. 
 

 

 

Richard olde Hartman 

(06) 29 085 084 

info@oldehartmanadvies.nl  

Mariëlle Toebes 

(06) 21 448 353 

Info@oldehartmanadvies.nl 

Waarom Olde Hartman Advies B.V.? 

 Het grootste netwerk van bedrijven in de bouwnijverheid. 

 Reeds meer dan 300 overnametrajecten met succes begeleidt. 

 Meer dan 25 jaar kennis en ervaring in de bouwsector. 

 Direct goede matchmaking, door het persoonlijk contact met iedere partij in de database. 

Olde Hartman Advies B.V. - Glaskruid 24, 3824 NP Amersfoort - (033) 455 58 89 
info@oldehartmanadvies.nl – www.oldehartmanadvies.nl  

Blijf op de hoogte middels de online nieuwsbrief 
Wenst u maandelijks op de hoogte te blijven van de nieuwste koop- en verkoopprofielen in de 
bouwnijverheid, dan kunt u zich aanmelden voor de online nieuwsbrief op www.bouwbedrijvenbeurs.nl 


