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Rembrandt Fusies & Overnames

Toegewijd,
transparant
en transactiegericht
Jan-Willem Ditters

EINDHOVEN - Als ondernemer op zoek naar opvolging? Of juist aan het kijken naar uitbreidingsmogelijkheden? In beide gevallen bent u bij Rembrandt Fusies & Overnames aan
het juiste adres. Het bedrijf begeleidt zowel koop- als verkooptrajecten van bedrijven in
Nederland tot ver daarbuiten. “Onze werkwijze laat zich samenvatten in drie kernwoorden:
toegewijd, transparant en transactiegericht.”
Rembrandt Fusies & Overnames is opgericht
door ondernemende adviseurs met ruime
ervaring en expertise in fusies en overnames.
“We werken al lange tijd samen en hebben
succesvolle transacties op onze naam staan”,
vertelt senior manager Jan-Willem Ditters vanuit de vestiging aan de Parklaan in Eindhoven.
Rembrandt F&O is in de loop der jaren zeer
succesvol gebleken. Het kleine, hechte team is
daarbij volgens Ditters dé succesfactor.

Netwerk
Rembrandt F&O maakt onderdeel uit van de
Rabobank Groep en heeft zo toegang tot een
groot, fijnmazig en wereldwijd netwerk. “Op
die manier kunnen we onze klanten optimaal
bedienen.” Ditters wil ondernemers die op het
punt staan om een aankoop te doen wijzen op
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een aantal valkuilen. “Het is van belang dat je
als koper een onderneming zoekt die echt bij je
past. Dus niet, zoals in de huizenmarkt, kijken
wat er te koop staat, maar op zoek gaan naar
precies dat bedrijf dat jouw onderneming kan
versterken. Een proactieve houding is dus een
vereiste voor een goede koop”, verklaart hij. En
dat geldt volgens Ditters ook voor verkopers.
“Wacht niet totdat iemand zich meldt, maar ga
zelf – samen met je adviseur - de boer op om
een markt te creëren.”
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Gedegen advies
Het is volgens de senior manager in beide gevallen van belang om een goed adviseur in de arm
te nemen die je van A tot Z begeleidt en je
tevens kan voorzien van een gedegen advies.
“Zo kom je niet voor onaangename verrassingen
te staan. Wij houden het hele proces inzichtelijk.”

Groeiambitie
Sinds 2008 heeft Rembrandt F&O een vestiging
in Eindhoven. Daarnaast houdt Rembrandt
kantoor in Amsterdam en Rotterdam en is er de
ambitie om in de toekomst een nieuwe vestiging te openen in de regio Apeldoorn-Zwolle.
Rembrandt Fusies & Overnames mag
zich inmiddels de grootste in de business noemen. “Ons ervaren team
zorgt voor zestig tot zeventig
transacties per jaar.”

Rabobank Groep
Rembrandt maakt sinds 2003 onderdeel
uit van de Rabobank Groep. Als onderdeel
van de Rabobank beschikt Rembrandt
over toegang tot uitgebreide branchekennis en een netwerk in meer dan veertig
landen.
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Medewerkers
Op dit moment werken
er 35 medewerkers vol
passie bij Rembrandt
F & O. Zij gaan altijd
voor de beste match.
In Eindhoven zijn zeven medewerkers actief. Er is nog ruimte
voor juniormedewerkers: universitair geschoolden met één tot
anderhalf jaar ervaring.
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