
Geef jij het stokje 
door aan de 
volgende generatie?

Binnen de familie
Buiten de familie
Anders

Als ondernemer denk je na over de toekomst van jouw 
bedrijf. Vroeg of laat moet je daarbij beslissen hoe je jouw 
opvolging regelt. Dit complexe proces vraagt inzet van elke 
generatie die bij het proces betrokken is. Kun je je inleven 
in het perspectief van de ander, dan heb je een belangrijke 
sleutel tot succes in handen. De opvolger zoekt namelijk naar 
ruimte voor nieuwe ideeën en wil een bedrijf met toekomst-
perspectief. Tegelijkertijd wil je als overdrager dat wat jij hebt 
opgebouwd kan worden toevertrouwd aan de volgende 
generatie, waarbij je zicht hebt op een goed pensioen. Ook 
zijn er andere familieleden en partners die belang hebben bij 
een goed verloop. Zeker wanneer het bedrijf niet binnen de 
familie blijft.

Bedrijfsovername verdient dus aandacht! NAJK, LTO Noord, 
ZLTO en LLTB zetten zich daarom samen in om generaties 
met elkaar te verbinden en te helpen bij bedrijfsovername. 
Dat doen we door gezamenlijk te lobbyen voor overname-
regelingen en toekomstbestendig beleid. We delen kennis, 
organiseren bijeenkomsten en bieden samen met experts en 
coaches in het veld een luisterend oor. 

Tips en informatie



Een opvolger van buiten de familie is niet heel gebruikelijk in de agra-
rische sector. Het is een route die niet automatisch wordt verkend als 
optie om het bedrijf te behouden voor de volgende generatie. 

Zonde! 

Een grote groep gemotiveerde jonge boeren en tuinders krijgt niet de 
kans om hun dromen waar te maken. Simpelweg omdat ze niet een 
agrarische onderneming kunnen overnemen binnen de familie. Tegelij-
kertijd is er een grote groep oudere ondernemers met passie voor hun 
vak, die niet een opvolger binnen hun familie kunnen vinden. Om  
potentiële bedrijfsoverdragers en -opvolgers met elkaar te verbinden is 
het sectorinitiatief Boer zoekt Boer gestart. Hier vind je informatie, uit-
nodigingen voor bijeenkomsten en profielen van potentiële kandidaten. 

Zoek je een opvolger buiten je familie, maar wil je liever niet met een 
zichtbaar profiel op Boer zoekt Boer? 
Meld je dan aan via info@najk.nl. Dan kunnen wij je alsnog informeren 
en op de hoogte houden van (online) bijeenkomsten. 

Wil je meer weten over bedrijfsovername of Boer zoekt Boer? 
Ga naar: www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/boer-zoekt-boer/  
of neem contact op met NAJK of je regionale LTO organisatie.

Boer zoekt Boer is 
een initiatief van:Geen opvolger? Geen bedrijf?

Boer zoekt Boer kan helpen!


