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Duurzaam ondernemen als bedrijfsvisie
De leiding van VAN RAAIJ groenverzorging is in handen van de broers 
Jan Willem (38) en Maarten van Raaij (36). Vader Hans (67) is er ook nog 
drie dagen in de week actief, als adviseur en ondersteuner. ”Wij hebben 
altijd al de visie gehad dat je duurzaam moet ondernemen”, vertelt 
Maarten, “en we hebben ook de ervaring dat dat renderend kan zijn. Zo 
zijn we voor onze bewuste omgang met onze CO²-emissies twee jaar 
geleden gecertificeerd voor de CO²-prestatieladder. We proberen daar 
continue greep op te houden en emissies te reduceren. Zo werken we 
sterk aan het terugdringen van het dieselgebruik van ons machinepark.”

Prioriteit geven aan effectieve investeringen
Bij de budgetvaststelling kijken ze bij Van Raaij groenverzorging 
sterk naar effectieve verduurzaming. Jan Willem: “Investeringen in de 
reductie van dieselgebruik hebben bij ons veel meer impact dan die 
op energieverbruik op ons kantoor, want dat is vrij laag. Dat wil echter 
niet zeggen dat we niet ook dáár mee bezig zijn. We onderzoeken 
momenteel hoe we effectief kunnen investeren in het gebruik van 
zonnepanelen op onze nieuw te bouwen bedrijfsloods, niet alleen voor 
het elektriciteitsverbruik op kantoor, maar ook voor de sterk groeiende 
hoeveelheid elektrische gereedschap. Oude bosmaaiers, kettingzagen 

en heggenscharen op benzine vervangen we dan ook steevast door 
elektrisch materieel en inmiddels zijn we ook onze bedrijfsverlichting 
geleidelijk aan het vervangen door LED-verlichting.”

Verduurzaming als maatschappelijke plicht
Het gebruik van zonnepanelen in de nabije toekomst zal volgens 
Maarten niet alleen leiden tot alleen het terugdringen van het 
energieverbruik. “Gezien het oppervlak dat we aan zonnepanelen 
kwijt kunnen zal zonne-energie voor ons ook winst opleveren. Het 
introduceren zien we echter vooral ook als een maatschappelijke plicht.” 
Jan Willem vult zijn broer aan: “Duurzaam innoveren en ondernemen is 
mooi, zeker als dat rendement oplevert, maar dat hoeft niet per se altijd 
zo te zijn. Het gaat immers vooral om het in stand houden van onze 
leefomgeving. Het is dus ook een must!”

Bedrijven maken het verschil
Volgens beide broers is het met name voor ondernemers zaak om 
zich met verduurzaming bezig te houden. “Omdat de groei van de 
economie er voor zorgt dat het bedrijfsleven nu een fikse bijdrage 
levert in vervuiling en emissies, zijn het voorál bedrijven die het verschil 
kunnen maken. Op het moment dat je dat op een winstgevende manier 
kunt doen is dat prima; je slaat dan twee vliegen in één klap! Doen dus!

VAN RAAIJ groenverzorging: 
Bedrijven maken het duurzame verschil
VAN RAAIJ groenverzorging uit Boven-Leeuwen is totaaldienstverlener in uiteenlopende groenprojecten voor 
gemeenten, instellingen en bedrijven. De noodzaak van groen en duurzaam ondernemen is iets, waarmee het 
bedrijf zich dagelijks geconfronteerd ziet. Daarom voorziet het team van VAN RAAIJ groenverzorging niet alleen in 
een totaalpakket van advies, kostenbewustzijn, realisatie en onderhoud, maar bewaakt continue de balans tussen 
rendement en duurzaamheid. Dat is iets waar zij zelf in het eigen bedrijf ook dagelijks mee bezig zijn.
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Jan Willem (l) en Maarten (r) van Raaij
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FUSIE- EN OVERNAMEMARKT ALS FENIKS 
UIT DE AS HERREZEN 
 

Janneke: “Het is bijzonder om te zien hoeveel 
veerkracht de M&A-markt heeft getoond. Van 
volledige stilstand naar booming cijfers die zelfs 
vóór corona niet eens werden gehaald. Zowel 
uit een onderzoek van de overnameplatforms 
Brookz en Dealsuite als uit een onderzoek van 
KPMG blijkt dat het aantal overnames in de eer-
ste helft van dit jaar flink zijn gestegen. Sterker 
nog, er wordt zelfs gesproken dat 2021 als een 
recordjaar de boeken ingaat. De vooruitzichten 
voor de rest van dit jaar zijn ronduit positief.” 

Milad vult aan: “Helaas is het in het overname-
landschap niet voor alle sectoren een feestje. 
Denk aan de sectoren horeca, toerisme en re-
creatie. Corona heeft de bedrijven in deze sec-
toren minder geliefd gemaakt. Wel heeft corona 
een positief effect gehad op de digitalisering en 
speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere 
rol bij bedrijfsfusies- en overnames ”.    

Ook de advocaat speelt een cruciale rol bij een 
succesvolle overname. Janneke: “Het feit dat 
het letterlijk een gekkenhuis is op de fusie- en 
overnamemarkt, betekent niet dat je je ook gek 
moet laten maken. Het is geen pakje boter maar 

De uitdrukking “als een feniks uit de as 
herrijzen” is misschien wel het meest 
van toepassing op de Nederlandse 
fusie-en overnamemarkt. Door corona is 
2020 de boeken ingegaan als een M&A-
jaar om nooit te vergeten. De fusie- 
en overnamemarkt ging door corona 
namelijk flink onderuit. En nu, een kleine 
anderhalf jaar later, lijkt de M&A-markt 
uit de as te zijn herrezen. Van coronadip 
naar overnamedrift, M&A-specialisten 
Janneke Braat en Milad Hamidy van de 
sectie Ondernemingsrecht van Bierman 
Advocaten blikken kort terug en vooruit.   

vaak iemands levenswerk dat je (ver)koopt. Het 
(ver)kopen van een bedrijf is een delicaat en 
juridisch complex proces dat maatwerk vereist. 
Het is geen blauwdruk. De ervaring leert dat een 
advocaat vaak te laat en enkel wordt ingescha-
keld voor het opstellen of beoordelen van de 
koopovereenkomst. Betrek dus tijdig een advo-
caat in het overnameproces en laat je stap voor 
stap door dit gehele proces heen loodsen. Je 
zult zien, de meerwaarde van een goede M&A-
advocaat betaalt zich uiteindelijk altijd terug. 
Een kijkje in dit proces geven wij in onze M&A-
campagne die binnenkort online komt."

Alle regelgeving waarmee een ondernemer te 
maken heeft, valt onder het ondernemings-
recht. Een breed vakgebied met veel verschil-
lende deelterreinen. De sectie Ondernemings-
recht van Bierman Advocaten heeft alle kennis 
in huis om ondernemers bij te staan. Naast fu-
sies en overnames kun je bij hen ook terecht 
voor de volgende expertisegebieden: vennoot-
schapsrecht, contracten (o.a. franchise, distri-
butie en agentuur), financiering & zekerheden 
en aansprakelijkheid en geschillen. Heb je naar 
aanleiding van dit artikel nog vragen of wil je 

Bierman Advocaten
Laan van Westroijen 4, 4003 AZ Tiel
0344 - 677 188 
www.bierman.nl

mr. Milad Hamidy 
hamidy@bierman.nl

sparren met één van de advocaten van de sectie 
Ondernemingsrecht? Neem dan geheel vrijblij-
vend contact met hen op. Pieter van de Geer is 
namens Bierman Advocaten lid van BCMW. 

mr. Janneke Braat 
braat@bierman.nl


