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“Het is allemaal niet zo eenvoudig meer. Dat maakt

het tot een complex proces, waarin de dynamiek

van de familie en de zakelijke kant van het bedrijf

samenkomen. Dat gaat met veel emoties gepaard. 

De uitdaging bij bedrijfsopvolging is om de 

waarden van het familiebedrijf te behouden en de 

soressen niet mee te nemen naar de keukentafel, 

of tegenwoordig de kantine”.
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Overdragers- en opvolgersidentiteit

Binding met het bedrijf, vaak van jongs af aan

Verstrengeling van werk en identiteit

Verwachtingen omgeving (onbewuste druk)

Druk uit de maatschappij 

Verwevenheid werk en privé/ familie/ partner

“als de overdrager los staat van 

het bedrijf, wie ben je dan nog als 

mens? Waar ben ik van waarde? 

Welke dromen heb ik nog? Hoe 

kan ik betekenis geven aan mijn 

leven?”

Als Pa & Ma 

Marie en Piet worden
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1.Familieleden geen eigenaar, niet
werken binnen het bedrijf.
2.Externe mede-eigenaar, geen functie
binnen het bedrijf, geen toezichthouder.
3. Externe directieleden en 
toezichthouders.
4. Familieleden werken binnen het bedrijf
of zijn toezichthouder, geen eigenaar
zijn.
5. Familieleden werken niet binnen
bedrijf en geen toezichthouder, wel
eigenaar.
6. Externe medewerkers, directieleden
en toezichthouders, mede-eigenaar zijn.
7. Familie-eigenaren werken in het 
bedrijf en/of zijn toezichthouder.

Driecirkelmodel (Tagiuri & Davis, 1996)

Hoe kom je tot een succesvolle 

bedrijfsovername (op sociaal-

emotioneel vlak?)

• Juridisch, fiscaal, financieel en sociaal-emotioneel

• Harde en zachte kant beïnvloeden elkaar: en beide 

zijn bepalend voor de uitkomst!
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Vertrouwen & 

Communicatie:

hand-in-hand
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“Op de schouders van de overdragende generatie maakt de nieuwe 
generatie eigen keuzes, aangepast aan de nieuwe en snel 
veranderende omstandigheden”. 

Kortom: 

• Zowel de harde als de zachte elementen zijn onderdeel van het proces.

• Ook de zachte elementen moeten “boven tafel” komen

• In feite draait het om ruimte geven en de verwachtingen uitspreken. 

• Voor iedereen

De expeditie wordt dan een gelopen race.

Enquete Next Generation

• MBO- en HBO studenten. 

• Zowel potentiële ondernemer, twijfelaars,  

en zeker weten geen ondernemer worden. 

• 60 ingevuld enquêtes retour. 

• Verdiepend interview met 3 studenten 

(opleiding Dier en Bedrijfseconomie). 
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Wat valt op: welk soort bedrijf wil je?:

• Anders dan de overdrager
• Meerdere (neven)takken
• Meerdere bedrijven bundelen

Waarom twijfels over de bedrijfsovername?

• Weet nog niet welke richting ik op wil. 

• Weet niet of het bedrijf bij mij past

• Denk te weinig kennis en/of ervaring te hebben

• Gaat om grote verantwoordelijkheid

• De steeds veranderende wet- en regelgeving en het beleid
maken toekomst onzeker

• Een te groot risico
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Waarom geen bedrijf overnemen?
• Past niet bij mij, 

• Geen voorkeur voor ondernemerschap

• Te veel verantwoordelijkheden en stress

• Wil werken met collega’s

• Te groot risico, onzekerheid en grote investering

• Geen geschikt bedrijf om over te nemen

• Slechte ervaring bij mijn onderneming, dus gestopt

Wat is nodig voor een ideale bedrijfsovername?

• Inhuren van adviseurs voor het begeleiden van financiële, fiscale en 
persoonlijke zaken

• Voldoende financiën
• Eerst ervaring opdoen/ meewerken in het bedrijf (maatschap, 

deelovername)
• Opstellen van duidelijke en afgestemde contracten en het maken van 

goede en duidelijke afspraken
• Open en duidelijke communicatie naar familie, naasten, oude- en nieuwe

eigenaren op fiscaal, financieel en persoonlijk gebied
• Geen idee? Niet in verdiept
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Ideale bedrijf?

Nog twee 

producten
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Dank voor uw 

aandacht

Ruimte voor vragen 

en discussie

Gerry.kouwenhoven@inholland.nl


