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Gisteren is tijdens de Nationale Overname Dag de eerste SRA-Overname Award uitgereikt aan 

Michel Krechting, algemeen directeur van GMG in Nieuw-Vennep, en zijn adviseur Jan van Ginkel RA 

(Lansigt Accountants en belastingadviseurs, Alphen a/d Rijn).  

Krechting, van huis uit industrieel ontwerper, heeft in korte tijd een volledige turn around gerealiseerd en een 

nieuwe productlijn naast de oude kinderfietszitjes van GMG neergezet. ‘Daarmee niet alleen rekening houdend 

met de processen maar ook met de menselijk aspecten. Een afzonderlijke vennootschap voor de in- en verkoop 

van de producten werd opgericht. Krechting heeft het aangedurfd risico’s te nemen en zo tot een totaal nieuwe 

positionering te komen. Voor de noodzakelijke innovaties heeft hij adequate financieringsvormen gevonden. Een 

nieuw product als Yepp-maxi, een compleet nieuw vormgegeven achterzitje, is inmiddels met de Fiets 

Innovatieaward onderscheiden. Patenten zijn aangevraagd. Documentatie met nieuw beeldmerk en logo –en met 

behulp van Leontien van Moorsel- in de markt gezet. Gevolg: een markt pull in plaats van een marktpush,’ aldus 

de SRA.  

Innovatie 

De onafhankelijke jury vindt het knap dat de overnemende partij (ondernemer en adviseur) op basis van de 

cijfers en het ondernemersplan een bank heeft kunnen overtuigen van financiering. SRA: ‘Er is een doordachte 

juridische structuur opgezet. Ook de wijze waarop de koopprijs en de financiering van de innovaties tot stand 

kwam, is bewonderenswaardig.  

De  jury is onder de indruk over de voortvarende wijze waarop Michel Krechting met zijn adviseur de overname 

gestalte heeft gegeven, de manier van toenadering tot een familiebedrijf en het blijvend betrekken van een 



familielid, én over het lef dat Michel Krechting toonde door in zee te gaan met een onderneming zonder echt 

goede vooruitzichten. Michel Krechting heeft zijn doelstelling in minder dan 2 jaar bereikt: een bewuste keuze 

voor een onderneming die produceert/laat produceren waarin hij zijn persoonlijke, innovatieve kwaliteiten kwijt 

kan. Het merk GMG is inmiddels geladen met innovatie en heeft daardoor zijn sterke marktpositie terug.’ 

Vakmanschap 

De SRA-Overname Award is een erkenning voor het vakmanschap van een professionele mkb-ondernemer. 

Tijdens het overnameproces heeft de ondernemer gebruikgemaakt van professionals waaronder een accountant 

of (belasting)adviseur, die aangesloten zijn bij een van de beroepsorganisaties. Vakmanschap moest nadrukkelijk 

bewezen worden door de ondernemers. Vanaf 17 oktober 2008 konden ondernemers zich via de website 

www.sraovernameaward.nl aanmelden. Ondernemers uit diverse branches en van diverse omvang schreven zich 

in; De adviseurs van de ondernemers waren ook divers (Big 4 mkb-gericht, SRA-Kantoren en niet-SRA-Kantoren) 

en alle aangesloten bij een van de beroepsverenigingen. Na een schriftelijke procesbeschrijving volgden een 

schriftelijke zelfevaluatie en een persoonlijke presentatie ten kantore van SRA. Vervolgens vond een 

diepteonderzoek plaats en een bezoek aan de fabriek van de beoogde winnaar. 

Nationale Overname Dag 

Tijdens de Nationale Overname Dag, georganiseerd door Brookz en SRA, reikte SRA-Voorzitter Paul Dinkgreve RA 

de Award aan Michel Krechting uit nadat het lovende juryrapport door projectleider Jan Los AA/FB was 

voorgelezen, onder toeziend oog van de leden van het comité van aanbeveling en de juryleden prof. Hans 

Gortemaker RA (Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. Jeroen Missaar (Zenco Corporate Services BV) en Harry 

Helwegen (Diligence). Michel Krechting vertelde daarna samen met zijn SRA-Accountant Jan van Ginkel over ‘zijn 

overname’.  

Overnameproces professionaliseren 

SRA en de SRA-Kantoren willen hun betrokkenheid bij de Nederlandse mkb-ondernemers  benadrukken en 

jaarlijks één mkb-ondernemer die een succesvolle en duurzame overname heeft gerealiseerd met behulp van 

professionals (accountants, (belasting)adviseurs) in de schijnwerpers zetten. Daarmee vraagt SRA aandacht voor 

de rol van deze adviseurs bij overdrachten binnen het mkb, met als achterliggend doel de professionalisering van 

het overnameproces te bevorderen. Om de duurzaamheid van de overname te kunnen ‘meten’, is de jury op zoek 

naar een overname die twee jaar eerder heeft plaatsgevonden. In 2010 reikt SRA de prijs uit aan een 

ondernemer die het overnameproces uiterlijk in 2008 heeft afgerond. 

  
 


