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Reconstructie Flitsfaillissement Estro
H et grootste kinderopvangbedrijf van Nederland
ging in juli failliet en m aakte direct een doorstart.
H et kw am  daarm ee in één klap van alle schulden
en duizend w erknem ers af. Een reconstructie.

Door onze redacteur
Teri van der Heijden

H
et is tijd voor een grote
voorjaarsschoonmaak .
Tijd om de boel op te fris-
sen. Om weer te gaan bou-
wen. Kinderopvangbedrijf
Estro wordt klaargemaakt

voor de toekomst.
Dat is het verhaal dat de managers van

de bijna vierhonderd locaties van Estro te
horen krijgen op een personeelsdag in
Amersfoort, op woensdag 12 februari van
dit jaar. Aan de hand van een soort strip-
verhaal schetst bestuursvoorzitter Jean-
Pierre Bienfait hoe die toekomst er uitziet:
volle kinderdagverblijven, tevreden ou-
ders, blije kinderen, omzetgroei en winst.
Op het laatste plaatje van de strip steekt
de zon fel af tegen een helderblauwe
lucht .

De managers mogen allemaal budget
aanvragen om hun locatie op te knappen.
Voor een nieuwe verflaag, een nieuw
speeltoestel in de tuin, een nieuw bord op
de gevel. Dat soort dingen. Bienfait is een
charismatisch spreker. Een ‘verbinder ’.
De managers worden gegrepen door zijn
ve rh a a l .

Reorgani satie

Ze wíllen ook graag. Het is tijd voor wat
optimisme. Al jaren zit het grootste kin-
deropvangbedrijf van Nederland – E s t ro
heeft 31.000 kindplaatsen – in de proble-
men. Door een ingestorte markt én toren-
hoge schulden. Eind 2012 werd Estro nipt
voor een faillissement behoed en overge-
nomen door twee investeringsmaatschap-
pijen: KKR en Bayside Capital. De nieuwe
eigenaren namen direct harde maatrege-
len. Onder leiding van een tijdelijk inge-
vlogen crisisbestuur werd een grote reor-
ganisatie doorgevoerd. Zo’n 400 van de
3.300 voltijdbanen verdwenen.

Dat was niet leuk. Daar wordt op de ma-
nagersdag ook even bij stilgestaan. Maar
niet te lang. De tijd van het kille saneren is

nu voorbij. Bienfait, eind vorig jaar aange-
treden, zit er voor de lange termijn. Om te
bouwen. Met een goed gevoel gaan men-
sen aan het eind van de dag weer naar huis.

Op dat moment verkeert Estro echter
nog steeds in grote financiële problemen.
Daar is het verse bestuur zich terdege van
bewust. Als er geen nieuwe financiering
wordt gevonden, kan Estro in de zomer
niet meer aan zijn verplichtingen vol-
doen. Intern wordt gekeken naar moge-
lijkheden om een aantal locaties te slui-
ten. Codenaam: project Icarus. Locaties
worden ingedeeld in categorieën. Groen,
oranje en rood. Maar het afkopen van de
huurcontracten blijkt duur. Te duur. Net
als de mythische figuur Icarus is het gelijk-
namige project geen lang leven bescho-
re n .

Ondanks de belabberde financiële situa-
tie keert Estro in april bonussen uit over
2013. Per brief worden de ontvangers be-
dankt voor hun „inzet”. De brief is onder-
tekend door topman Bienfait, die zelf ook
een bonus krijgt. Hij ontvangt ruim 41.000
euro over de twee maanden die hij in 2013
bij Estro in dienst was. Financieel direc-
teur Kris Geysels, die tegelijk met Bienfait
begon, krijgt ruim 33.000 euro.

Maar niet voor iedereen is april een goe-
de maand. Een van de twee regiodirecteu-
ren wordt ontslagen. De andere regiodi-
recteur mag wel blijven. Estro wil af van
de verschillende regio’s, luidt de uitleg van
het bedrijf aan het personeel. Het verbaast
werknemers hogelijk. De ontslagen regio-
directeur staat bekend als een gedegen en
ervaren professional – maar ook als een
kritische. Misschien té kritisch, bedenken
haar collega’s zich later.

Project Butterfly

Terwijl locatiemanagers werken aan hun
aanvraag voor een verfbeurt of een nieuw
tuinhek, heeft Estro dringend geld nodig.

Gek genoeg maakt het bedrijfsonder-
deel kinderopvang gewoon winst, zelfs in-
clusief de rode locaties waar Estro vanaf
wil. Het zijn de kosten voor de zogenoem-

de ‘overhe ad’ die de verliezen veroorza-
ken. Dat zijn alle indirecte kosten, zoals
administratie en de huur van kantoorge-
bouwen. Die kosten worden grotendeels
gemaakt door de twee andere bedrijfson-
derdelen: het centrale ‘back- office’ in Hen-
gelo en de ‘holding’ in Amersfoort, waar
het hoofdkantoor zit.

Pogingen om de organisatie efficiënter
te maken, hebben te weinig effect gehad.
Er wordt onderhandeld over een herfinan-
ciering. Maar de banken, onder andere
ING en ABN Amro, komen er met aandeel-
houders KKR en Bayside maar niet uit. De
financiers hébben er op dat moment sa-
men al ruim 100 miljoen euro aan lenin-
gen in zitten. Ze zijn voorzichtig.

Terwijl de onderhandelingen over de
herfinanciering nog lopen, wordt een al-
ternatieve strategie opgetuigd: Project
Butterfly. Een geheime operatie. Voordat
iemand in vertrouwen wordt genomen,
moet hij of zij eerst een geheimhoudings-
verklaring ondertekenen. Voor een select
groepje betrokkenen worden speciale But-
terfly-mailadressen aangemaakt.

Goede bekende

Dít project zal wel slagen. Project Butterfly
behelst een plan om in één klap uit de pro-
blemen te komen: een faillissement, di-
rect gevolgd door een doorstart. Een zoge-
noemde ‘pre -pack’, ook wel ‘flitsfailli sse-
ment’ genoemd. Het idee is dat het gezon-
de deel van het bedrijf, de groene en som-
mige oranje locaties, blijft bestaan. Maar
dan zonder te dure huurcontracten, over-
tollig personeel en hoge schuld.

Een van de twee huidige eigenaren van
Estro wil dat nieuwe, gezonde bedrijf na
het faillissement wel kopen. Investerings-
maatschappij HIG Capital, waar aandeel-
houder Bayside onderdeel van is, bereidt
een bod voor – op haar éigen bedrijf dus.
Op die manier kan HIG de verliezen die ze
nu op Estro lijdt, later weer terugverdie-
nen. De interesse van andere partijen
wordt niet gepeild.

Bestuursvoorzitter Bienfait en een van
de commissarissen, de Brit John Wood-
ward, hebben belang bij het slagen van de-
ze opzet: zij kunnen aanblijven als HIG het
gezonde deel van bedrijf ‘ove r n e e m t ’.
Woodward is een goede bekende van HIG.
De Britse baas van HIG, Paul Canning, was
commissaris van het Britse kinderopvang-
bedrijf dat Woodward oprichtte.

Op 5 juni vraagt Estro de rechtbank in
Amsterdam om een ‘stille bewindvoer-
der ’. Dat is de eerste formele stap om het

beoogde flitsfaillissement te realiseren. De
stille bewindvoerder kijkt vast mee tijdens
de voorbereiding, zodat direct na faillisse-
ment een doorstart kan plaatsvinden. Vijf
dagen na het verzoek wijst de rechtbank
een stille bewindvoerder toe: Wouter Jon-
gepier van advocatenkantoor Boekel de
Nerée.

Noodgedwongen wordt de cirkel werk-
nemers die weet van Project Butterfly in-
tussen steeds groter. Er moeten voorberei-
dingen worden getroffen. Op vrijdag 6 juni
worden alle clustermanagers, een stuk of
vijftien, bijeengeroepen op het hoofdkan-
toor in Amersfoort. Zij zijn ieder verant-
woordelijk voor een aantal kinderop-
vanglocaties in een deel van het land. Na-
dat ze een geheimhoudingsverklaring heb-
ben ondertekend, wordt direct hun hulp
inge schakeld.

Ze krijgen allemaal een lijst met daarop
de werknemers van de locaties waar ze
verantwoordelijk voor zijn. Achter elke
naam staat een personeelsnummer, de
naam van de locatie en ‘j a’ of ‘nee’. Ja is blij-
ven. Nee is ontslag. De voorselectie is al ge-
maakt door het hoofdkantoor. Mensen die
vaak of langdurig verzuimen, hebben in
principe een ‘nee’ achter hun naam staan.
Mensen met bepaalde certificaten, zoals
‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’, staan
op ‘j a’. Verder wordt er weinig toegelicht.

Exe c u t i e

De clustermanagers wordt gevraagd de
lijsten te bestuderen. Ze kunnen nog een
‘j a’ in een ‘nee’ veranderen, of andersom.
Bijzonder onaangenaam, vinden sommi-
gen. Het voelt willekeurig. Als een execu-
tie. Er staan bij elke clustermanager meer
dan honderd werknemers op de lijst. Ze
kennen lang niet iedereen bij naam. Dit
bezwaar wordt weggewuifd. Jullie kennen
ze in ieder geval beter dan het hoofdkan-
toor, luidt de respons. De clustermanagers
doen wat ze gezegd wordt.

De maandag daarop, op 11 juni, ontmoet
stille bewindvoerder Wouter Jongepier het
bestuur van Estro voor het eerst. Bij die
ontmoeting zijn ook de advocaten van in-
vesteringsmaatschappij HIG Capital aan-
wezig. Zij laten Jongepier weten dat HIG
het gezonde deel van Estro graag wil over-
nemen.

Dat gaat zomaar niet, beslist Jongepier.
In een pre-pack moeten meerdere poten-
tiële kopers worden benaderd of het bod
moet zó hoog zijn dat er geen twijfel over
bestaat dat dit het best mogelijke bod is.
Aan geen van beide voorwaarden wordt

P R E- PAC K

O m s t re d e n

Als een bedrijf
faillissement
ziet aanko-
men, kan het
de rechtbank
vragen om een
pre -pack. Dat
betekent dat
het bedrijf
vooraf een fail-
lissement én
doorstart voor-
bereidt, onder
toeziend oog
van een stille
b e w i n d vo e rd e r.
Na faillisse-
ment wordt vrij-
wel direct een
doorstart gere-
a l i s e e rd .

Deze faillisse-
m e n t svo r m
heeft nog
geen wettelij-
ke basis en is
o m s t re d e n .
Volgens critici
is de pre-pack
m i s b r u i kg e vo e -
lig. Dit najaar
stemt de Twee-
de Kamer over
een wetsvoor-
stel dat de
pre-pack een
wettelijke basis
zou geven.

c rè che
E s t ro’s stripverhaal

nu voldaan. Jongepier dringt er bij Estro
op aan dat ook concurrenten alsnog wor-
den benaderd. Partou en Humanitas wor-
den daarop gevraagd naar hun interesse in
het pakket dat HIG wil kopen: 250 van de
380 vestigingen. Partou heeft wel interes-
se, maar wil maar vijftig locaties overne-
men. Dat is geen optie. Het is alles of niets.

Het plan is aanvankelijk om het faillisse-
ment al half juni geregeld te hebben. Dat
lukt niet. Het eerste bod van HIG, op dins-
dag 17 juni, vindt stille bewindvoerder Jon-
gepier véél te laag. Het bedrag ligt nauwe-
lijks boven de ‘exe c u t i ewa a rde ’. Dat bete-
kent dat verkoop op een openbare veiling
ongeveer hetzelfde zou opleveren. Jonge-
pier overweegt de onderhandelingen tus-
sen Estro en HIG niet af te wachten en aan
te sturen op een ‘gewo o n’ failli ssement .

‘Me l td ow n’

Maar HIG heeft op dat moment een mach-
tige positie. De investeringsmaatschappij
kan ervoor zorgen dat Estro van het ene
op het andere moment geen geld meer tot
zijn beschikking heeft en direct al zijn lo-
caties moet sluiten. De financiers van Es-
tro, waarvan HIG de belangrijkste is, zijn
namelijk de baas over de bankrekening
waar de ouderbijdragen binnenkomen – in
juni nog zo’n 10 miljoen voor de maand ju-
li. Als Estro failliet gaat, kunnen ze direct
hun ‘z e ke rh e i d’ nemen en de rekening
sl u i te n .

Dat zou chaos veroorzaken: dichte crè-
ches en massaontslag. Een zogenoemde
m el t d o w n . Dat wil Jongepier voorkomen.
Hij vraagt de financiers of ze het geld so-
wieso in ieder geval in de maand juli nog
beschikbaar willen stellen – ongeacht of de
onderhandelingen met HIG slagen. Daar-
op ontvangt hij geen duidelijk antwoord.
In overleg met de rechtbank besluit hij
HIG toch nog een kans te geven, vanwege
de consequenties van een ongecontro-
leerd faillissement.

Personeel, ouders en kinderen weten
intussen nergens van. Dat moet ook zo
blijven. De voorbereidingen voor de door-
start gaan wel gewoon door. Zo krijgen alle
locatiemanagers een schriftelijk verzoek
de inloggegevens van de Facebook- en
T w i t te r p a g i n a’s van hun kinderdagverblijf
door te geven. Estro wil onderzoek doen
naar „de invloed” van sociale media.
Waaróp precies, is onduidelijk. Maar: „Als
we alles hebben gemeten en dus alles we-
ten, komen we uiteraard bij jullie terug
met de uitslag”, wordt beloofd.

Een dag later, op 26 juni, is er ineens

Om de toekomst van Estro te illustreren, presenteert bestuurs-
voorzitter Jean-Pierre Bienfait tijdens een personeelsdag in
februari een soort stripverhaal. De kern van het verhaal is dat
Estro na een moeilijke periode weer gaat bouwen aan de
toekomst. Er komt een ‘grote voorjaarsschoonmaak’ aan. Het
stripverhaal wordt in posterformaat in kinderdagverblijven van
Estro opgehangen. De schoonmaak komt er niet. Vijf maanden
later, op 5 juli, is Estro failliet.

Ja is blijven,
nee is ontslag.
Er is al een
voorselec tie
gemaakt .

c rè che
een doorbraak in de onderhandelingen.
Dan doet de ándere eigenaar van Estro, in-
vesteringsmaatschappij KKR, plotseling
ook een bod – hoger dan dat van HIG.
Daarna blijkt HIG bereid meer te betalen:
6 miljoen euro. Een aanvaardbaar bedrag,
vindt Jongepier. Hij gaat akkoord.

De salarissen over juni worden in de
laatste week van die maand nog gewoon
uitbetaald. En dat niet alleen. Bestuurs-
voorzitter Bienfait krijgt in juni nog een
bonus uitgekeerd. Hij ontvangt 25.000
e u ro.

Dan is het tijd om de werknemers in te
lichten over het naderende faillissement.
Dat doet Bienfait op donderdag 3 juli per
e-mail. Direct wordt ook de doorstart aan-
gekondigd – er is „een investeerder” ge -
vonden, schrijft hij. Dat die investeerder
een oude bekende is, wordt voor perso-
neel en ouders pas duidelijk na berichtge-
ving in de media.

Op zaterdag 5 juli wordt Estro failliet
verklaard. Dezelfde dag wordt aangekon-
digd dat het bedrijf met 2.600 werkne-
mers een doorstart maakt onder de naam
Smallsteps. „Het lijdt geen twijfel dat het
faillissement onvermijdelijk was”, laat het
bedrijf in een schriftelijke reactie weten
aan deze krant. „Smallsteps hecht eraan te
benadrukken dat zij – waar mogelijk – heeft
getracht de gevolgen van het faillissement
van Estro zo veel mogelijk te beperken.”

Duizend mensen verliezen hun baan.
Een ontslagvergoeding krijgen ze niet.
Eerder gemaakte afspraken worden door
het faillissement in principe waardeloos.
Zo had de in april ontslagen regiodirecteur
afgesproken dat ze haar ontslagvergoe-
ding in de loop van de zomer zou krijgen.
Nu Estro failliet is, moet ze aansluiten in
de lange rij schuldeisers.

Een paar afspraken blijven wel over-
eind. Jean-Pierre Bienfait blijft bestuurs-
voorzitter, John Woodward commissaris.
Project Butterfly is geslaagd. Het laatste
plaatje van het stripverhaal uit februari –
met het zonnetje en de blauwe lucht – kan
gewoon nog waarheid worden. Alleen de
rest van het verhaal liep net even anders.

Deze reconstructie is tot stand gekomen op
basis van gesprekken met betrokkenen, in-
formatie uit interne documenten en het eer-
ste faillissementsverslag van de curator.

Smallsteps wilde ondanks herhaaldelijk ver-
zoek niet ingaan op vragen en was alleen
bereid tot een algemene schriftelijke reac-
tie. HIG Capital wilde niet reageren.

FA I L L I SS E M E N T

100 mln schuld

K i n d e ro pva n g b e -
drijf Estro ging be-
gin juli failliet en
maakte direct een
doorstart. Het be-
drijf liet rond de 100
miljoen euro aan
schuld achter. In
2012, het laatste
jaarverslag van het
bedrijf, behaalde Es-
tro nog een omzet
van 222 miljoen euro.

Het liquiditeitste-
kort van het bedrijf
liep in de zomer van
2014 snel opliep.
Eind juni zou het te-
kort 0,9 miljoen, eind
juli 3,1 miljoen en
eind augustus zou
het oplopen tot 5,1
mijoen euro. Op 5 juli
ging het failliet.


