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Betrokkenheid CFO bij  ‘post-merger  integ ration’

Grotere kans op succes
 
Hoewel fusies en overnames van tevoren altijd ‘verkocht’ worden met de belofte dat zij de waarde van  
een organisatie zullen vermeerderen, is hiervan in de praktijk in meer dan de helft van de gevallen geen 
sprake. Inmiddels is er veel kennis over waarom zo veel fusies ‘mislukken’, maar toch verbetert het succes-
percentage niet. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag wat de CFO en Finance & Control kunnen 
doen om de succeskans te vergroten. Ze gaan vooral in op de verschillende rollen die deze functies kunnen 
spelen tijdens de post-mergerintegratie.

D o o r  J a a p  b u r G e r s  e n  F r a n k  b a r t e l s

~  onrealistische verwachtingen van de fusie of overname of 
over de markt (die zijn vertaald in de businesscase);

~ te hoge overnameprijs betaald voor de overgenomen partij;
~  het niet of onvolledig behalen van synergievoordelen (door 

onvoldoende focus of incompetentie bij verantwoordelijk 
management);

~ plotselinge en onverwachte veranderingen in de markt;
~ te grote cultuurverschillen tussen de organisaties;
~ te weinig aandacht voor HR en cultuur tijdens de PMI;
~  toegenomen complexiteit, waardoor het managen van de 

overgenomen partij lastiger wordt.

De CFO en F&C kunnen bijdragen aan 

het vergroten van de slagingskans 

van een fusie of overname

Het zijn stuk voor stuk valide redenen, waarbij onderzoekers 
vaak aspecten rondom cultuur aanwijzen als de belangrijkste 
reden voor het niet slagen van een fusie of overname. Je zou 
dus denken dat (met deze kennis) betrokkenen bij fusies en 
overnames methoden en technieken hebben ontwikkeld om 

Meer dan de helft van de fusies en overnames mislukt, dat 
wil zeggen levert niet die toegevoegde waarde op waar tevoren 
van werd uitgegaan (bron: PMI Point of View Capgemini 2010). 
Sommige onderzoeken geven zelfs hogere percentages aan (tot 
meer dan 80 procent van fusies en overnames die mislukken). 
Uiteraard hangt het percentage onder meer af van de gekozen 
doelgroep en de criteria die worden gehanteerd. Voor dit hoge 
aantal ‘mislukkingen’ zijn uiteenlopende redenen aan te wijzen. 
De CFO (en in zijn kielzog Finance & Control) kan, door het 
nadrukkelijker spelen van zijn rol tijdens de post-mergerinte-
gratie (PMI), op drie belangrijke aspecten de succeskans van een 
fusie of overname vergroten: als borger van de rode draad (de 
strategische oorsprong), als bewaker van de kwaliteit en realisa-
tie van de businesscase en, tot slot, als hoeder van de business. 
In dit artikel gaan we in op hoe de CFO en Finance & Control 
(F&C), door een meer nadrukkelijke rol te spelen, kunnen bij-
dragen aan een grotere succeskans van de fusie en overname. 

Weinig toegevoegde waarde fusies en overnames 
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de oorza-
ken van het mislukken van fusies en overnames en die onder-
zoeken wijzen vaak in dezelfde richting. Telkens worden de 
volgende oorzaken genoemd:
~ het ontbreken van een strategic fit voor de fusie of overname;
~ een ontoereikende financiële en/of strategische due diligence;
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~ Bewaken uitvoer strategie
~ Toetsen strategic intent van de fusie
~ Ondersteunen bij opstellen selectiecriteria kandidaten
~ Ondersteunen van de wijze waarop fusie of overname wordt 

bekostigd
~ Bepalen impact op huidige organisatie (ratio’s als 

marktaandeel, ROI, solvabiliteit, etc.)
~ Faciliteren en bewaken diepgang en kwaliteit van de 

businesscase (inclusief revenue en cost-synergieën en 
integration costs (zowel purchase accounting als 
integration-related costs

~ Ondersteunen bij 
en toetsen van 
valuation (vaak 
door 3e partij) en 
prijsbepaling

~ Financiële 
analyse target 
company op basis 
van gegevens 
dataroom

~ Due diligence

~ Opstellen budget voor integratie
~ Bewaken realisatie businesscase en 

benefits (inclusief ondersteunen 
CFO in boodschap naar investor 
relations

~ Monitoren voortgang 
integratietraject inclusief verbruik 
budget

~ Integratie van de finance 
communities (people - process - 
systems)

Pre-deal  Deal  Post-deal

functies van beide organisaties en het bewaken van de voort-
gang van de integratie. Daar komt nog eens bij dat ook de 
 realisatie van de synergievoordelen deels op het bordje van de 
CFO ligt, althans de rapportage daarover. De CFO zal, naast 
een performance-managementinstrumentarium voor de rap-
portage over de synergieën aan de stakeholders, ook een plan 
opstellen voor de integratie van de financiële functie. 

Ondanks alle kennis die vergaard is in 

het enorme aantal uitgevoerde 

onderzoeken blijft het succespercentage 

van fusies en overnames nagenoeg 

onveranderd op ongeveer de helft

De praktijk
Wat gebeurt er nu in de praktijk? Na de deal gaat de integratie 
van start. Het high-level design en de businesscase worden  
vertaald naar een integratieplan. De verschillende bedrijfs-
onderdelen gaan detailplannen opstellen om de gewenste  
integratie te realiseren en de nieuwe organisatie vorm te  
geven. In theorie zouden de CFO en F&C in deze post-merger 
integration-fase een belangrijke rol moeten spelen. In praktijk 
zien we echter vaak het tegendeel. 

1. De uitvoering van de PMI is niet in lijn met de strategi-
sche intentie van de fusie of overname. De hoofddoelstelling 
van de overname wordt uit het oog verloren en de integratie is 
te operationeel gericht. Het integratieteam heeft niet meer de 
oorspronkelijke strategic rationale (inclusief de te behalen 

deze oorzaken het hoofd te bieden. Maar nee, niets is minder 
waar; de praktijk blijkt weerbarstig. Ondanks alle kennis die 
vergaard is in het enorme aantal uitgevoerde onderzoeken, 
blijft het succespercentage van fusies en overnames nagenoeg 
onveranderd op ongeveer de helft. Men slaagt er niet in om de 
lessen uit het verleden om te zetten in succesfactoren voor de 
toekomst. Misschien moeten we dus wat verder kijken. Laten 
we eens kijken welke bijdrage de CFO en F&C kunnen leveren 
aan het vergroten van de succeskans van fusies en overnames, 
met andere woorden: wat kunnen de CFO en F&C anders 
doen tijdens fusies en overnames en hoe kan dit bijdragen tot 
een succesvollere PMI? Welke oorzaken kan de CFO beïn-
vloeden teneinde te voorkomen dat de fusie of overname 
 mislukt? Overigens zullen wij ons in dit artikel beperken tot 
factoren die de CFO en F&C direct kunnen beïnvloeden. As-
pecten rondom bijvoorbeeld cultuur, hoe belangrijk ook, zijn 
in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het program-
ma leadership, HR of andere change-managementdeskundi-
gen binnen het integratieprogramma. Alhoewel de CFO vast 
een zinvolle mening over dit onderwerp heeft, laten we dit 
soort aspecten hier buiten beschouwing. 

Rol CFO in M&A PMI value chain
De CFO en F&C zijn betrokken bij alle stappen van de fusie 
en overname: zowel in de pre-dealfase, tijdens het sluiten van 
de deal, als bij de post-dealintegratie. 

In de pre-deal- en de closing-fase werken de CFO en de be-
trokken financiële experts veelal samen met externe financiële 
adviseurs, die de onderneming bijstaan bij het screenen en 
 selecteren van geschikte fusie- of overnamekandidaten, het 
opstellen van de businesscase, de prijsbepaling en bij het 
 voeren van de onderhandelingen. Als beide partijen tot over-
eenstemming komen en de deal wordt gesloten, dan wacht 
de CFO de zware taak van het integreren van de financiële 

Figuur 1

Geïntegreerde M&A PMI waardeketen
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de lopende business. Het extra werk tijdens een post-merger 
integration en de hiermee gepaard gaande drukte, zorgen  
ervoor dat zowel de businessmanagers als F&C te eenzijdig 
gefocust zijn op de PMI. Hierdoor worden signalen niet tijdig 
opgepikt en is de organisatie niet meer ‘in control’. 
Bovendien ontbreekt het vaak aan betrouwbare en geïnte-
greerde managementinformatie. Het performance manage-
ment instrumentarium (inclusief de rapportages) is nog geënt 
op de oude situatie en moet nog worden omgebouwd naar de 
nieuwe situatie. Dit wordt extra lastig aangezien uit een aantal 
bronsystemen een geheel nieuwe managementinformatieset 
gedefinieerd moet worden. Deze bronsystemen worden bo-
vendien in veel gevallen niet langer beheerd door de nieuwe 
organisatie. Tel daarbij op de onervarenheid van business-
managers en F&C met deze trajecten. 
De consequentie is dat kritieke businessindicatoren in de 
 gevarenzone terechtkomen: klanten die weglopen, gedemora-
liseerde medewerkers, vertrekkende talenten, integratiekosten 
die bij nader inzien veel te hoog uitvallen. Dit resulteert uitein-
delijk in tegenvallers in omzet, kosten en de algemene bedrijfs-
resultaten. Kortom, het ontbreken van tijd en aandacht bij de 
business en F&C voor de lopende business en het niet op orde 
hebben van het instrumentarium om te rapporteren zorgt  
ervoor dat de organisatie tijdelijk niet meer ‘in control’ is.

Te vaak ligt de focus gedurende de 

integratie op het zo snel mogelijk 

integreren en draaiende krijgen van 

processen en systemen

Wat kan de CFO anders doen?
De CFO kan een cruciale rol spelen in het succes van een 
PMI. Immers, een aantal activiteiten in de periode na de  
fusie behoort tot het hart van het financiële domein. Grotere 
betrokkenheid en leiderschap van de CFO en het opeisen  
van een nadrukkelijkere rol door F&C zal de PMI ten goede 
komen. Gezamenlijk moeten zij de organisatie behoeden  
voor een aantal potentiële valkuilen.

De belangrijkste aandachtspunten voor de CFO zijn:
1.  actieve betrokkenheid bij het opstellen van de businesscase 

in de pre-dealfase als continue factor in het team dat de 
businesscase opstelt. De CFO waakt voor overmoed en 
houdt het management en andere betrokkenen een spiegel 
voor over de aannames en de kwantificering van de syner-
gie. Tevens verschaft de CFO inzicht aan alle betrokkenen, 

waardecreatie) voor ogen. Plannen in de PMI-fase moeten in 
lijn zijn met deze strategic rationale. Een overname die wordt 
gedaan uit efficiencyoverwegingen zou gedurende het inte-
gratieproces plannen en activiteiten moeten bevatten om kos-
ten te reduceren (bijvoorbeeld reductie overhead). Een over-
name die het doel heeft technologische kennis binnen te halen 
moet tijdens de integratie focussen op het behouden van de 
mensen met die technologische kennis en het  integreren van 
deze technologie in eigen producten. Echter, te vaak ligt de 
focus gedurende de integratie op het zo snel mogelijk integre-
ren en draaiende krijgen van processen en  systemen. Een be-
langrijke oorzaak hiervan is dat de functionarissen die de inte-
gratie uitvoeren, in de pre-dealfase niet waren betrokken bij 
activiteiten als het valideren van de strategische keuze, het 
identificeren van de synergievoordelen en het in grote lijnen 
vormgeven van de nieuwe organisatie. Een andere oorzaak is 
dat betrokkenen, ondergedompeld in de hectiek en de waan 
van de dag tijdens de integratie, de strategische intenties uit 
het oog verliezen. Strategische intenties zijn bijvoorbeeld kos-
tenreductie, toegang tot nieuwe klanten of markten, toegang tot 
nieuwe producten, het herdefiniëren van de  business, etc.

De CFO kan een cruciale rol spelen 

in het succes van een PMI

2. De realisatie van synergie blijft achter bij verwachting. 
De in de pre-dealfase berekende synergie wordt niet behaald. 
Hiervoor kunnen drie oorzaken worden aangewezen. 
Ten eerste komt het voor dat de kwaliteit van de businesscase 
onvoldoende is. De synergievoordelen zijn te optimistisch, 
onvoldoende onderbouwd of men heeft te weinig oog gehad 
voor aannames en risico’s. 
Ten tweede kan het zijn dat de overdracht van de businesscase 
naar de uitvoerders van de PMI niet goed is geweest, waar-
door de managers en medewerkers die de plannen voor de in-
tegratie uitvoeren andere doelstellingen hanteren en zich niet 
verantwoordelijk voelen voor de oorspronkelijke business-
case. Met andere woorden: de businesscase is onvoldoende 
belegd bij de business. 
Ten derde is het niet mogelijk de voortgang van de realisatie 
van de synergie te meten. De businesscase is te gecompli-
ceerd, te weinig ‘SMART’ of er zijn moeilijk te meten syner-
gieën opgenomen, zoals extra omzet door cross selling of  
nieuwe productintroducties.

3. Onvoldoende business control leidt tot tegenvallende  
resultaten. De organisatie besteedt te veel tijd en aandacht 
aan integratieactiviteiten en te weinig aan het monitoren van 
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de realisatie van de synergieën én de voortgang van de 
 integratie (inclusief de kosten). Om de focus op het  
behalen van de juiste synergie af te dwingen, is het van  
belang om in het  geïntegreerde dashboard de realisatie te 
meten ten opzichte van de oorspronkelijke businesscase, 
zoals opgesteld in de pre-closefase. Het is niet zinvol te 
meten ten opzichte van  later opgestelde budgetten of 
 jaarlijkse operationele plannen.

De organisatie besteedt te veel tijd en 

aandacht aan integratieactiviteiten 

en te weinig aan het monitoren van 

de lopende business

Conclusie
De CFO en F&C kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
slagingskans van een fusie of overname. Vooral in de 
 post-merger integratiefase kan de CFO, door een grotere rol 
te spelen bij activiteiten die binnen zijn invloedssfeer liggen, 
een  essentiële bijdrage leveren aan een succesvolle integratie. 
Met name in de onderstaande drie rollen kan de CFO het 
 verschil maken:
~  de CFO als borger van de rode draad van de strategic ratio-

nale: hij zorgt ervoor dat de oorspronkelijke reden van de 
fusie leidend blijft gedurende de PMI;

~  de CFO als bewaker van de businesscase: hij zorgt ervoor 
dat eigenaarschap van de synergie helder is en dat de ver-
antwoordelijken tijdens de PMI blijven focussen op het 
 behalen van synergie; en tot slot

~  de CFO als hoeder: hij zorgt ervoor dat de managers  
gefocust blijven op de business en zich niet te veel laten  
opslokken door de PMI. En zorgen dat F&C snel een in-
strumentarium heeft om de business te kunnen monitoren 
en hierover te rapporteren. Als CFO en F&C erin slagen 
deze grotere rol op te eisen en af te dwingen, dan zal het 
succespercentage van fusies en overnames aanzienlijk  
stijgen.

Jaap Burgers (Jaap.Burgers@capgemini.com) is managing 
 consultant bij de adviesgroep Finance Transformation van 
 Capgemini Consulting en heeft onder meer projecten uitgevoerd 
op het snijvlak van PMI en F&C: De integratie van de financië-
le  functie als onderdeel van de gehele integratie. Frank Bartels 
(Frank.Bartels@capgemini.com) is principal consultant post 
merger  integration en post merger integration practice area 
 leader  binnen Capgemini Nederland.

door met behulp van gevoeligheidsanalyse de belangrijkste 
risico’s te identificeren. Hij dwingt af dat er scenario’s op de 
grootste risico’s worden opgesteld en dat de businesscase 
van voldoende kwaliteit is;

2.  het borgen van de rode draad in alle fasen van de fusie of 
overname. De CFO wordt door zijn betrokkenheid van 
 begin tot eind verantwoordelijk voor het borgen en het 
overdragen van de strategische intentie en de businesscase 
van de medewerkers die verantwoordelijk waren voor de 
deal naar de medewerkers en managers die de integratie 
uitvoeren. Het transitieplan moet leiden tot een nieuwe 
 organisatie in lijn met de strategic intent, zoals in de  
pre-dealfase is opgesteld;

3.  het ondubbelzinnig beleggen van het ‘eigenaarschap’ van de 
businesscase bij de CFO. De CFO, en niet de integratiema-
nager, is verantwoordelijk voor het bewaken en rapporteren 
van de realisatie van de synergie. Hierdoor waakt hij over 
de kwaliteit van de rapportage en is hij sturend in de uit-
voering van de PMI-activiteiten. De CFO waakt over de 
prioriteitstelling van de PMI-activiteiten op basis van de  
realisatie van de synergie;

4.  ervoor zorgen dat er voldoende focus op de performance 
van de business blijft. Het is de taak van F&C om ervoor te 
zorgen dat er voldoende externe focus blijft bij managers. 
F&C zal nog proactiever het management moeten onder-
steunen, de business monitoren en gevraagd en ongevraagd 
adviezen geven. Hiertoe zal ze eerst de eigen organisatie op 
orde moeten krijgen, door:
~ voldoende mensen aan te stellen die zich volledig bezig-

houden met business control. Zij verschaffen de broodno-
dige business support en zorgen ervoor dat de organisatie 
in control blijft in de onstabiele periode van de integratie;

~  zo snel mogelijk een tijdelijk performance-management-
instrumentarium te bouwen om het management van 
goede informatie te voorzien. Denk aan een tijdelijke tool 
in Excel bedoeld om uit de verschillende bronsystemen 
bruikbare en geïntegreerde rapportages en dashboards te 
maken. Dit kan een lastige klus zijn als de basisadminis-
tratie van een van de partijen niet binnen de scope van de 
overname valt, maar bij de verkopende partij achterblijft;

~ een heldere financieel-administratieve tijdelijke service 
agreement (TSA) af te sluiten met de verkopende partij 
(indien aanwezig) wanneer delen van de basisadministra-
tie achterblijven. Deze zal zo snel mogelijk moeten wor-
den afgebouwd omdat de gegevens van de verkopende 
partij naar verloop van tijd aan relevantie en kwaliteit 
verliezen;

~ voldoende capaciteit voor F&C in te regelen om lacunes 
in de basisadministratie te verhelpen;

5.  het opstellen van één geïntegreerd dashboard met daarin de 
performance van de business (ná de fusie of overname), 
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