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Corridors Connecting Plans Method

In de afgelopen dertig jaar werkte Léon Nijhof 
als accountant, controller en financieel directeur 
bij ondernemingen van diverse omvang in 
binnen- en buitenland. Financiering van busi-
nessplannen als onderdeel van waardecreatie is 
hem altijd blijven fascineren. Te meer vanuit de 
constatering dat financiering vaak een te grote 
drempel in de realisatie blijkt.

Ondanks de goede plannen in het bedrijfsleven 
en de energie die financiers stoppen in de 
zoektocht naar goede projecten, leidt minder 
dan 10% van de gesprekken tot daadwerkelijke 
financiering. Zelfs als de financiële kant rond is, 
wordt het operationeel lang niet altijd een 
succes. Daarom stelt Léon zijn ervaring graag ter 
beschikking van ondernemingen en financiers. 

Op basis van een analyse van de meest voorko-
mende knelpunten heeft Léon een methode 
ontwikkeld dat dient ter verhoging van de 
slagingskans. Hij heeft deze methode gebruikt 
om voor zijn eigen bedrijf een aantal samenwer-
kingsverbanden op te zetten. Op die manier kan 
Corridors beschikken over ruime ervaring op het 
gebied van corporate finance, executive search, 
team building en juridische ondersteuning.

De voorbereiding
In de eerste plaats hebben wij gemerkt dat het 
bij ondernemingen nog wel eens schort aan de 
voorbereiding omdat men simpelweg te weinig 

ervaring heeft met de informatiebehoefte van 
een potentiële financier. Wij nodigen de onderne-
ming uit te komen met een goed doortimmerd 
businessplan waarin staat waar de financiering 
voor bedoeld is en of het gaat om (achtergestel-
de) leningen of aandelenkapitaal. Een combina-
tie kan natuurlijk ook. Wij werken samen met 
experts die al jarenlang intensief betrokken zijn 
bij alle aspecten van de zakelijke dienstverlening. 
Indien gewenst stellen zij deze ervaring graag ter 
beschikking om het businessplan te optimalise-
ren. Daarnaast vragen wij een rapportage door 
de accountant over de gehanteerde uitgangs-
punten. De inhoud hiervan zal per bedrijf verschil-
len. In overleg met de onderneming maken wij 
vervolgens een document van enkele pagina’s 
dat de potentiële financier een korte indruk geeft 
van het investeringsproject.

Het vinden van sterke combinaties
Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in 
een uitgebreid netwerk waarin wij een breed 
scala aan mogelijke financiers kunnen vinden. 
Dit beperkt zich niet tot Nederland, wij zijn ook 
uitstekend ingevoerd in o.a. het Franse, Duitse en 
Amerikaanse bedrijfsleven. Zo zijn wij in staat om 
te komen tot een sterke combinatie van een 
onderneming met een goed doordacht plan en 
een financier die niet alleen financiële maar ook 
operationele meerwaarde brengt. Zodra wij een 
potentiële match hebben, beginnen we aan 
stap 1 van onze aanpak.
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Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de ondernemening 
te verhogen. Dit door verbinding van een toegerust team wat, door ontwikkeling van een goed plan 
met executiekracht, toegang krijgt tot de benodigde (financiële) middelen.

Waardecreatie



Onze aanpak
Stap 1 is volledig transparant, wat symbool staat 
voor de sfeer waarin de eerste contacten verlo-
pen onder begeleiding van Corridors. Als op 
basis daarvan wordt besloten verder te gaan, 
volgt er een teammatch-test. Wij werken met een 
ervaren executive searcher die gesprekken voert 
met de eigenaar en het managementteam van 
de onderneming , maar ook met de potentiële 
financier(s). Tevens vindt er een aantal testen 
plaats. Het doel is te inventariseren of alle kwali-
teiten aanwezig zijn om het businessplan 
optimaal ten uitvoer te brengen. Op deze manier 
kunnen we in beeld brengen wat de kracht van 
de combinatie is en waar risico’s liggen. Aan de 
hand daarvan zal een plan worden gemaakt 
om eventuele risico’s te voorkomen dan wel te 
managen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
keer op keer dat organisaties met sterke teams 
sneller, beter en slimmer opereren. Vandaar dat 
de teammatch-test een essentieel onderdeel 
van onze methode is.

In stap 2 worden het businessplan en andere 
relevante gegevens gedoseerd vrijgegeven. Dit 
gebeurt onder begeleiding van Corridors in de 
online  omgeving op een afgescheiden deel 
van ons internetplatform dat met passwords is 
beveiligd. Het financiële plaatje zal steeds trans-
paranter worden in een tempo waar zowel de 
onderneming als de financier zich prettig bij 
voelen. De veiligheid van ons internetplatform is 
bevestigd tijdens een uitgebreid EDP-proces. 
Onze methodiek maakt van data informatie 
door ze op de juiste manier te presenteren en op 
het goede moment vrij te geven. Zo ontstaat ook 
een zorgvuldige audit trail. 
Iedere stap van het administratieve proces is 
herleidbaar en controleerbaar.

Wij zien vaak dat partijen in deze situaties onno-
dig veel tijd besteden aan discussies over de 
juridische aanpak en afwikkeling van het proces. 
Ieder heeft zijn eigen specifieke wensen voor de 
betreffende documenten. Ons internetplatform 
biedt een ruime keuze aan contracten voor alle 

denkbare situaties. Daarmee scheppen wij de 
mogelijkheid om tijd te winnen door het juridi-
sche proces vanuit een gemeenschappelijk 
vertrekpunt te starten.  

Als er een principeovereenkomst is, wordt het tijd 
voor stap 3. Hierbij stellen onderneming en 
financier, met medewerking van Corridors, geza-
menlijk een uitrolplan op om te zorgen dat de 
investering zo veel mogelijk waardecreatie 
oplevert. In het plan worden keuzes gemaakt met 
betrekking tot de aanpak, maar bijvoorbeeld ook 
over de rolverdeling. Corridors is beschikbaar 
voor begeleiding bij de implementatie van het 
uitrolplan en hulp bij eventuele integratievraag-
stukken.

Waarin onderscheiden wij ons
Wij stellen ons positief kritisch op. Bij ons gaat het 
niet alleen om ‘het maken van de deal’. Wij zijn 
pas tevreden indien het slagen van de combina-
tie onderneming/financier tot waardecreatie 
leidt. De sleutel hiertoe is het identificeren en zo 
nodig creëren van sterke teams die het busi-
nessplan kunnen implementeren. Essentieel is 
ook dat partijen op gelijkwaardige basis onder-
handelen en onderkennen dat er wederzijdse 
afhankelijkheid bestaat bij het aandragen van 
de juiste bouwstenen voor waardecreatie. 
Eventuele onderhandelingsongelijkheid moet 
gemanaged worden in plaats van uitgenut.

Wij zijn wars van grote teams met consultants. 
Léon Nijhof is degene die namens Corridors de 
werkzaamheden verricht. Zo weet u vooraf 
precies wie de taken op zich neemt. Door training 
en/of coaching voegt hij additionele vaardighe-
den toe aan uw team. Hiermee wordt voorkomen 
dat aan het eind van het traject ‘de leercurve de 
deur uitwandelt’.

Soms zal er, al dan niet tijdelijk, behoefte zijn aan 
additionele vaardigheden van externe personen. 
De invulling hiervan gebeurt door de klant. 
Corridors kan hierin, desgewenst, voorzien vanuit 
onze samenwerkingsverbanden. De betreffende
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personen zullen een rechtstreekse relatie met de 
klant hebben voor wat betreft aansturing en 
facturering.

Ons internetplatform biedt een efficiënte back 
office. Alle informatie die de ondernemingen 
uploaden komt op een afgeschermd gedeelte 
van de site. Voordelen van deze aanpak zijn:

De data wordt correct gepresenteerd volgens 
een van tevoren afgesproken proces zodat 
een goede audit trail wordt opgebouwd.

De informatie kan gefaseerd worden ontsloten 
zodat de onderneming niet in één keer al 
haar kaarten op tafel hoeft te leggen. Zo 
verkleint men de kans dat er teveel focus op 
de financiën is en het proces verzandt in een 
discussie over de cijfers.

Het platform biedt ook de mogelijkheid voor 
efficiënte juridische ondersteuning middels het 
zogenoemde cafetariamodel waarin de deelne-
mende partijen standaardcontracten zoals 
bijvoorbeeld NDA’s en Letters of intent kunnen 
vinden. Dit verkleint de kans op eindeloze discus-
sies over de talloze varianten van dit soort 
contracten die in omloop zijn. Deelnemers 
dienen zelf voor juridisch advies te zorgen, maar 
de juriste van Corridors, is beschikbaar voor 
verdere ondersteuning.

Wat wij van u vragen
Om tot een succesvolle match te komen, is het 
belangrijk dat u vooraf de instapvragen op ons 
internetplatform beantwoordt. 
Dit verplicht u uiteraard tot niets, het is slechts 
bedoeld om een duidelijk beeld te hebben van 
uw financieringsbehoefte en de manier waarop 
u die zou willen invullen.

Om een idee te krijgen of wij aan uw wensen 
kunnen voldoen, willen wij graag met u uw 
businessplan doornemen. Pas daarna besluiten 
we gezamenlijk of het zin heeft om met elkaar in 
zee te gaan. In deze fase vragen wij u ook een 
commitment fee te storten en spreken we in 
grote lijnen af op welke gebieden Corridors 
ondersteuning zal leveren.

Remuneratie
Corridors factureert op uurbasis. Een eventuele 
bonusafspraak behoort tot de mogelijkheden 
voor zover deze op transparante wijze tot stand 
komt en niet belemmerend werkt bij het behalen 
van het doel: tot een deal komen en daarbij het 
fundament voor een kansrijke uitrol van het 
businessplan leggen.

Waarin onderscheiden wij ons
Wij stellen ons positief kritisch op. Bij ons gaat het 
niet alleen om ‘het maken van de deal’. 
Wij zijn pas tevreden indien het slagen van de 
combinatie onderneming/financier tot waarde-
creatie leidt. 
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Het intellectueel eigendom en de ontwikkeling 
van de ‘Corridors Connecting Plans Method’ ligt 
bij Corridors BV en in het bijzonder bij Léon Nijhof.

Voor vragen en/of een demonstratie neem 
contact met ons op:
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