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Interview 12 februari 2020 - SIA

Expeditie Bedrijfsovername

Naam auteur
Datum

Ron Methorst - Aeres Hogeschool

Neline Both - NAJK

Marlies Bosker - Movaeres

Jan van Beekhuizen - Aeres Hogeschool

Kernpunten in deze presentatieKernpunten in deze presentatieKernpunten in deze presentatieKernpunten in deze presentatie

De titel ‘expeditie bedrijfsovername’

De vraag van de call / de context

Keuzes in projectopzet / praktijkpartners

4 LL’s - inbedding en doorwerking
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De titel: Expeditie BedrijfsovernameDe titel: Expeditie BedrijfsovernameDe titel: Expeditie BedrijfsovernameDe titel: Expeditie Bedrijfsovername

Route uitzetten langs relevante onderdelen

Landkaart als start - overzicht

Doel en route

Wat is voor mij/ons relevant

Wat is nodig aan proces/kennis

Wie kan ondersteunen

Begin bij het begin - Sla niet over - Geef aandacht

 het is een lang proces, iteratief, fasen

 familie, overdrager(s), overnemer(s)

 vind voor jullie passende ondersteuning
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Achtergrond van de callAchtergrond van de callAchtergrond van de callAchtergrond van de call

Belang van duurzame bedrijfsovername

behoud bedrijven met veerkracht voor toekomst

complexer: bedragen ↑, op7es, familie, marges, duurzaamheid

veel gaat goed, teveel gaat niet goed (genoeg)

Bestaand adviesnetwerk

divers, actief, dagelijks actief, veel kennis

focus (te) makkelijk op financieel-economisch deel

NAJK en LNV: behoefte aan onafhankelijk loket voor advies 

kenniscentrum dat gids kan zijn in ‘overname land’

voorbeeld Kenniscentrum Bedrijfsopvolging België (zie afbeelding)

overzicht en inzicht nodig, krachtig centraal punt
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Keuze projectopzet Keuze projectopzet Keuze projectopzet Keuze projectopzet –––– praktijkpartners praktijkpartners praktijkpartners praktijkpartners ---- landkaartlandkaartlandkaartlandkaart

Inventariseren – evalueren – doorontwikkelen van advies in bedrijfsovername

praktijkpartners advisering en praktijkervaring overnames

veel actoren, netwerkorganisaties (VAB, VLB, coaches, agrivaknet, onderwijs)

grote rol, waarderen van hun inbreng, selectie

Ontwerp landkaart 

basis vanaf begin, voortbouwen en verdiepen

Overnameproces: uniek en ook gelijkend

inzicht in raakvlakken en overeenkomsten

belang regionale cultuur en sectorale context
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Focus regio en sectorFocus regio en sectorFocus regio en sectorFocus regio en sector

Grondgebonden landbouw

melkveehouderij en akkerbouw

17.000 – 10.000 bedrijven

Midden / Oost / Noordwest / Noordoost Nederland

Gelijk en verschillend

Flevopolders: pioniers / Groningen / Veenkoloniën

Oost met Saksisch erfrecht

Friesland met geheel eigen cultuur

Belangrijk is het verschil in beleefde werkelijkheid: aansluiting netwerk

Inbedding en doorwerking in dat netwerk
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Samenhang Living LabsSamenhang Living LabsSamenhang Living LabsSamenhang Living Labs

Regionale en sectorale inbedding

eigenheid

adviesnetwerken

Intensief uitwisselen per fase

gezamenlijk eindproduct

doorontwikkeling eigen accenten

Belangrijk: inbedding-doorwerking

alleen sneller, samen verder

geen copy-paste, wel benutten ervaring
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DoorontwikkelingDoorontwikkelingDoorontwikkelingDoorontwikkeling

Keuze voor Open Space als methode:

• Vertrouwen in energie van betrokkenen

• Degelijk voorbereiden proces

• Inbreng van wensen en ideeën van alle actoren

• Verrijken van ingebrachte ideeën

• Selectie voor verdere uitwerking

- haalbaar / toepasbaar / overdraagbaar

• Projectmatig oppakken van de uitwerking
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Vier Vier Vier Vier LL’sLL’sLL’sLL’s ---- verbindingverbindingverbindingverbinding

Verbinding met netwerk

regionaal en sectoraal

Doorwerking naar studenten

HBO en MBO

Gezamenlijke stuurgroep
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Bedrijfsovername Bedrijfsovername Bedrijfsovername Bedrijfsovername –––– wat willen we bijdragenwat willen we bijdragenwat willen we bijdragenwat willen we bijdragen

Sterk kenniscentrum / praktijkcentrum

Brede erkenning proces en alle betrokkenen

Praktijkinbedding onderwijs / advies 

Minder werk voor mediators 

Nieuwe generatie boeren

Dank voor uw aandacht,

tijd voor gesprek…
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