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Stap 1| Starter/overnemer
Beantwoord al deze vragen met je partner

Stap 2| Gezamenlijk
Ga in gesprek met elkaar

Wat zijn de gezamenlijke waarden en wat is de nieuwe missie van het 
bedrijf? Wat gaat er veranderen en wat blijft bewaard?

Stel gezamenlijk de waarde en het tijdspad van overdracht vast.               
Is taxatie nodig? Is de rentabiliteit helder?

Leg vast wie waar wanneer woont. Wat is de fasering en prijs?

Bepaal samen prijs en wijze van betaling. 
Is recente (concept)balans helder en opgeschoond?                                     
Is de fiscale overdrachtswaardering in orde?

Bepaal de (tijdelijke) verantwoordelijkheid en zeggenschap                     
van ieder in de exploitatie. Hoe inkomen verdelen?

Welke rechtsvorm krijgt het bedrijf – soms tijdelijk?

Bepaal spelregels voor overnamegesprekken.                                          
Wie zijn er bij, wie wordt ingelicht, wie begeleidt?

Overdracht klantenbestand. Wat is de strategie om klanten                      
vast te houden?

Bepaal bedrijfsrisico’s en eventuele consequenties.                              
Welke strategieën om hiermee om te gaan?

Bepaal de termijnen voor beslissen, meewerken, proefperiode,                       
evaluatie en go-no-go. Hoe vieren we de overdracht?

Stap 3 | Routekaart Bedrijfsovername
Overeenkomst voor overname en samenwerking opstellen en vieren!          

Routekaart Bedrijfsovername 

Vaak lopen bedrijfsovernames alsnog mis wanneer 
betrokkenen:

• Denken dat tijdens de overnameperiode twee gezinsinkomens 
makkelijk haalbaar zijn, als dit feitelijk niet zo is.  

• Tussendoor gemaakte mondelinge afspraken in de melkput niet 
opschrijven of met de rest delen.

• Verwachten dat met twee gezinnen op één erf wonen of in de 
stacaravan leven tijdens de overnameperiode vijf jaar leuk blijft. 

• Vergeten de plannen met niet-overnemende kinderen, familie         
of andere belanghebbenden te bespreken. 

• Zelf plannen maken voor het bedrijf of je vertrek en je partner          
er niet voldoende bij betrekken.

• Denken dat bedrijfsovername een puur zakelijke aangelegenheid 
is en het gevoel overslaan.

T
Goede reis langs de routekaart Valkuilen onderweg 

Deze tips vergroten je kans op succes:

• Het loopt altijd anders dan je denkt. Dat is niet erg, maak de      
reis met enthousiasme en doorzettingsvermogen!

• Kies een onafhankelijke begeleider, zodat alles goed 
wordt  doorgesproken, ook moeilijke onderwerpen.                             
Kijk op www.landgilde.nl voor ervaren begeleiders.

• Knip de tijd in stukjes. Geef rust en richting aan opvolging via 
fases met beslispunten. 

• Maak heldere afspraken over de woning:welk gezin kan wanneer 
bij het bedrijf wonen? De woning kan een onverwachte lastige 
discussie vormen.

• Vier en verzorg je samenwerking. Doe ook leuke dingen samen. 
Een feestje – bijvoorbeeld met klanten – is een belangrijke stap 
in het proces.
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Stage of werkplek bieden

Formuleer de kernwaarden van je bedrijf.                                               
Wat is er al op deze plek en wat wil je veranderen?

 Je benodigde vermogen in grond, gebouwen.                                                
Wat heb je nodig en wat heb je zelf? Hoe kan je voldoende lenen?            
Wat is het tijdpad van vermogensopbouw?

 Je woonwensen in het begin, over 3 jaar en over 10 jaar.                      
Wie woont waar en wanneer?

Hoe wordt de financiering van je plan? Is overname financieel en fiscaal 
haalbaar? Welke overnameprijs en fasering past voor jou?

  Je gewenste inkomen en de activiteiten waarmee je verdient.                  
Wie is wanneer verantwoordelijk voor welk bedrijfsonderdeel?               
Wat moet je daarvoor nog leren? Levert het bedrijf genoeg op?

Welke (tijdelijke) juridische vorm past bij jouw bedrijf?

Bepaal spelregels voor communicatie over de overname. Wie weet               
wat en wanneer, en wat zijn de wensen voor proces-begeleiding?

Beschrijf je klanten en positie in de keten. 
Hoe ziet je afzetmarkt eruit?

Benoem risico’s. Waardoor kan overname van jouw kant mislopen?

 Stel termijnen van overname en samenwerken vast.                                  
Bepaal beslismomenten en wanneer wil je het bedrijf voor jezelf?

Stap 1| Overdrager
Beantwoord al deze vragen met je partner

Welke kernwaarden wil je doorgeven bij overdracht?                              
Wat mag veranderen en wat wil je dat bewaard blijft?

 Boekwaarde vermogen in grond, gebouwen, vee, machines, woning.           
Zijn verwachtingen waarde bedrijf en pensioen helder?

Wanneer en hoe kun je ruimte maken voor de overnemer?

Recente financiële (concept)balans. Zijn hier discussies over met familie, 
fiscus of andere partijen? Wat heb je nodig voor je pensioen en welke 
fasering past voor jou?

Zorg dat basisgegevens exploitatie op orde zijn. Wanneer krijgt de 
opvolger verantwoordelijkheid over wat? Dubbel inkomen nodig?

 In welke juridische vorm kan het bedrijf worden overgedragen en wat       
zijn de fiscale consequenties?

  Bepaal spelregels voor communicatie over overname. Wie weet wat en 
wanneer, en wat zijn de wensen voor procesbegeleiding? 

Klanten, netwerk, certificering. Wat is van belang voor vasthouden     
klanten en relaties?

Benoem risico’s. Waardoor kan overname van jouw kant mislopen?

 Bepaal termijnen voor overname en samenwerken. Wanneer wil je uit      
het bedrijf en hoe betrokken ben je tijdens de overname?
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