
Bedrijfsovername gaat niet vanzelf
Stapsgewijze aanpak voor opvolgers en overdragers
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▪ Melkveehouderij

▪ Sint Jansklooster

▪ ACM/Agrifirm

▪ Rabobank

▪ Aeres



Waarom is bedrijfsoverdracht belangrijk?

Schrijf even op waarom jij vindt dat bedrijfsoverdracht belangrijk is?

Waarom maken we ons hier zo druk over?



Urgentie bedrijfsoverdracht



Positiewisseling binnen het bedrijf

5

Begin

Na overname

Samenwerking
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Werkwijze om tot een goed plan te komen

1: Blijf praten

2: Vertrouwen

3: Actuele strategie

4: Actueel zelfbeeld opvolger

5: Sectorvisie

6: Marktanalyse

7: Nieuwe strategie

8: Formele bedrijfsoverdracht

9: Evaluatie



Blijf praten

▪ Familie en andere betrokkenen

▪ Betrokken organisaties (bank, accountant, notaris)

▪ Wie bepaalt de koers? 

▪ Welke rollen kennen we binnen het gezin?

▪ Oudste, middelste, jongste

▪ Rol vader en moeder

▪ Bemiddelaar

Op basis van onafhankelijk advies de best passende koers uitzetten



Vertrouwen

▪ Loslaten

▪ Kunnen, mogen, willen

▪ Vertrouwen geven en krijgen

▪ Vertrouwen uitspreken en vastleggen

.

Als je een bedrijf wilt overdragen en overnemen is wederzijds vertrouwen essentieel



Actuele strategie

▪ Huidige stand van zaken:

➢ Bedrijfsmiddelen

➢ Bedrijfseconomie 

▪ Visie en doelen:

➢ Verleden, heden, toekomst

▪ Perspectief: 

➢ Financieel

➢ Technisch

▪ Operationeel:

➢ Wie vervult welke rol?

➢ Samenwerking 

De actuele strategie is het vertrekpunt, de basis om te begrijpen waar het bedrijf nu staat en 
wat er nog veranderd moet worden.



Actueel zelfbeeld opvolger

▪ Het zelfbeeld wordt vertaald naar een ondernemersprofiel:

▪ Wie je bent

▪ Wat je wilt

▪ Wat je kunt

▪ Wat doet nog meer mee:

▪ Familie

▪ Sociaal

▪ Opleiding

▪ Cultuur

▪ Overtuiging

Wanneer je weet wat je kunt en wat je wilt ben je in staat het beste in jezelf boven te halen.



Sectorvisie ontwikkelen 

Wat zijn de ontwikkelingen in jouw sector en hoe ga je hier mee om?

▪ Marktprijsontwikkelingen

▪ Kostprijs veranderingen

▪ Eisen vanuit consument

▪ Eisen vanuit EU

▪ Eisen vanuit jouw markt/afnemer

Een heldere visie is nodig om je strategie te kunnen bepalen!.



Marktanalyse

▪ Bulkmarkt

▪ Maatschappelijke eisen

▪ Kostprijs optimalisatie

▪ Welke eisen op langere termijn

▪ Inspelen op prijsfluctuaties

▪ Lokale markt

▪ 5 p’s van marketing mix toepassen

1. Product

2. Prijs

3. Plaats

4. Promotie

5. Personeel

▪ Persoonlijkheid en netwerk

Verschillende marktstrategieën vragen verschillende manieren van produceren



Nieuwe strategie

▪ Op basis van een actuele sectorvisie

▪ Op basis van jouw persoonlijke ondernemersprofiel

▪ Goede marktanalyse

▪ Bedrijfseconomisch onderbouwd

▪ Veranderend beleid in acht nemen

Op basis van jouw strategie je overnameplan vormgeven en de stap richting overname zetten



Formele bedrijfsoverdracht

▪ Het overnameplan

▪ Financiële onderbouwing

➢ Financieel advies voor overdrager

➢ Bedrijfsplan voor opvolger

▪ Fiscale consequenties

➢ Schenkingsrecht, FOR, inkomstenbelasting, stakingsfaciliteiten

▪ Juridische invulling

➢ Juridische vorm onderneming

➢ Testament/Legaten

➢ Overnamebeding

Op basis van dit plan de formele overdracht regelen met diverse externe partijen



Evaluatie

Regelmatig evalueren van de huidige gang van zaken

➢ Wat gaat goed, wat kan beter

➢ Rolverdeling en samenwerking

➢ Privé

Samen evalueren en nieuwe plannen maken, voor de onderneming én privé



Met veel vertrouwen de 
toekomst tegemoet! 



Stappenplan bedrijfsoverdracht

1. Vertrouwen

2. Actuele strategie

3. State of the art

4. Actueel zelfbeeld

5. Vertrouwen verankeren

6. Setctorvisie ontwikkelen

7. Marktanalyse

8. Nieuwe strategie

9. Formele bedrijfsoverdracht

10. Progressieve evaluatie
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