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‘Juist nu maakt  
lef het verschil’
Het Overnamekantoor van het Jaar 2019 heeft een 
nieuwe naam: DRV Corporate Finance en DRV 
Performance Improvers heten vanaf dit jaar 
Crossminds. Dat kantoor richt zich op ondernemers 
met lef, stelt het directieteam. ‘Als je perspectief hebt, 
dan kom je dit jaar glansrijk door.’

H et logo is net nieuw, de bedrijfs-
kleur - een fris oranje-blauw - 
ook. En ook de naam Cross-

minds is kakelvers. Maar het team gaat al 
langer mee. Het adviesbureau voor fusies 
en overnames begeleidde vorig jaar 130 
opdrachten, goed voor 550 miljoen euro 
aan dealwaarde. En goed voor een ere titel: 
vorig jaar werd het kantoor tijdens een 
door Brookz en Dealsuite georganiseerde 
verkiezing uitgeroepen tot Overname-
kantoor van het Jaar. Ook dit jaar draait 
het kantoor goed, constateert het vier-
koppige directieteam.

Deze corporate finance-boetiek is voort-
gekomen uit twee dochters van accoun-
tantsdienstverlener DRV. Het label DRV 
Corporate Finance bestaat al bijna twintig 
jaar. Huidig directeuren Martin de Jong 
en Marco du Pré stonden aan de wieg van 
deze corporate finance-praktijk. DRV Per-
formance Improvers is opgericht in 2009. 
Dit jaar, in januari, kregen beide activitei-
ten een eigen focus, een nieuwe website 
en een nieuwe naam: Crossminds. Het 
bureau benadert de markt met een eigen 
identiteit. Klanten zien het als een logi-
sche stap.

Ondernemende instelling
Twee van de vier directieleden zijn ook 
partner bij moederorganisatie DRV. Wel 
genereert Crossminds het merendeel van 
de genoemde omzet op eigen kracht. Dat 
dankt het directieteam aan zijn onder-
nemende instelling, legt partner Michel 
van Dijk uit. Van Dijk leidde zelf ooit een 
onderneming in de reclameverspreiding. 
‘We hebben zelf ervaren waar onderne-
mers ‘s nachts wakker van liggen.’

Crossminds focust zich op ondernemin-
gen met een omzet van vijf miljoen euro 
en hoger. Tegelijk heeft Crossminds een 
bredere propositie als full service-bureau. 
Het kantoor begeleidt zowel kopers als 
verkopers, stelt waarderingen van bedrij-
ven op en heeft een ruime kennis van de 
wensen van kopers in binnen- en buiten-
land, strategisch of niet. Naast onderne-
merservaring heeft het directieteam ook 
ruime expertise in het financiële ambacht. 
Twee directieleden, De Jong en zijn col-
lega Pieter Poortvliet, zijn opgeleid als 
register valuator. De Jong is een adviseur 
met operationele ervaring als CFO van een 
internationaal opererende onderneming. 
Hun compagnon Du Pré heeft ruime er-

varing met de wereld van private equity. 
‘Door onze brede ervaring kunnen we 
ondernemers effectief bijstaan. We zitten 
aan tafel met de directeur-grootaandeel-
houder zelf. Samen geven we het dealpro-
ces vorm. Zo sta je sterker.’

Hollen en stilstaan
Crossminds helpt ook bij rendementsver-
betering en corporate recovery. De vraag 
daarnaar is in dit coronajaar groot, merken 
de directieleden. Opvallend zijn de grote 
verschillen tussen sectoren. Sommige bran-
ches groeien. ‘Er zijn ondernemingen voor 
wie 2020 financieel gezien het beste jaar 
ooit is.’ Andere branches hebben het juist 
erg zwaar en hebben baat bij een frisse blik 
van een buitenstaander. De Jong: ‘Er zijn 
veel klanten met een behoefte aan iemand 
die mee kan denken. Die bijvoorbeeld ad-
vies kan geven over rebranding, over pro-
cesoptimalisatie, over de aanvraag van een 
financiering, over de integratie van geac-
quireerde bedrijven.’ Kortom, strategische 
adviezen met het oog op de groei van de on-
derneming. De strategie en de toekomstige 
groei is bij Crossminds ook altijd onderdeel 
van de due diligence, benadrukt Du Pré.
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De aanpak werkt, stelt Van Dijk. Hij 
geeft het voorbeeld van een bouwbe-
drijf dat hij heeft geadviseerd. ‘Na een 
geslaagde doorstart kon het bedrijf zelfs 
succesvol acquireren.’ En zo zijn er meer 
bedrijven in het klantenbestand die een 
turn-around achter de rug hebben, stelt 
hij. ‘We hebben die geholpen om de on-
derneming te versterken of het business-
model bij te schaven.’

Ondernemers met lef
Het onderscheid, zeker in coronatijd, is 
lef. Van Dijk: ‘Juist in deze tijd heb je als 
ondernemer lef nodig. In moeilijke mark-
ten gaat de één ten onder, terwijl de ander 
een structureel ander businessmodel weet 

op te tuigen. Als je perspectief hebt, kom 
je dit jaar glansrijk door. Zulke onderne-
mers zeggen tegen ons: jij kost weliswaar 
geld, maar ik heb je gewoon nodig.’ Lef 
kan ook zijn dat je nog een keer nee zegt in 
een onderhandeling, stelt hij. ‘Of juist ja, 
omdat je echt gelooft in het toekomstper-
spectief. Die ondernemers helpen wij ook 
bij de realisatie van ons advies.’ Van Dijk 
geeft aan dat Crossminds ook helpt bij het 
vinden van kapitaalkrachtige investeer-
ders. Dat kan ook over de grens, want het 
bureau maakt deel uit van het internatio-
nale netwerk Moore.

Poortvliet geeft aan er zelf geen moeite 
mee te hebben om nee te zeggen. ‘Het 
kan aantrekkelijk zijn om voor een over-

namekans te adviseren, maar soms moet 
je het gewoon niet doen. Het kan verstan-
diger zijn om nog even door te onderne-
men, in plaats van meer schuld op je te 
nemen. Zo’n advies zijn veel klanten niet 
gewend van hun adviseur. Maar kritisch 
meekijken is onze taak.’

Ondanks het coronavirus zag Cross-
minds dit jaar de dealwaarde van zijn be-
geleide transacties stijgen. Met een eigen 
gezicht in de markt wil het Rotterdamse 
advieskantoor nog verder groeien. Over 
drie jaar moet Crossminds vijftig werkne-
mers tellen en een sterke positie hebben 
bij familieondernemingen.

Meer informatie www.crossminds.nl
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