Bedrijfsopvolging:
er kan meer dan je denkt
H

elmer Wieringa bouwde in zijn inleiding verder op die begripsverschuiving. “Bedrijfscontinuïteit gaat om
de continuïteit van wat er met de grond
gebeurt, de continuïteit van de plek. En dat
heeft alles te maken met kennis. Die zit in de

mensen. Zo kom je dan toch weer bij opvolging uit.” Voor Helmer hebben de belangrijkste vragen die je bij opvolging kunt stellen
te maken met zeggenschap en eigendom.
Zijn vierledige kijk op het bedrijf (zie kader)
is een handige focus om te kijken waar je

Joris Kollewijn (rechts) gaat De Lepelaar overnemen van Jan Schrijver.
Hun verhaal over de bedrijfsopvolging kunt u nalezen in DP 2009-3.

zeggenschap over wilt houden en wat eigendom moet blijven. “Een verdien-eenheid
gaat feitelijk over het organiseren van arbeid. Dat kan je los zien van opvolgingsvraagstukken. Je kunt altijd iets veranderen
in wat je produceert, of in wie het werk doet.
Pensioen zou je moeten
financieren vanuit de
verdien-eenheid,
dus
vanuit opbrengsten uit
arbeid. Het gaat immers
om inkomen. Als je dat
vanuit het vermogen financiert, dan belemmer
je het vermogen in de
taak om verdien-eenheden te creëren.” Pensioen financieren vanuit
de verkoop van grond en
gebouwen is in die opvatting een oneigenlijk
gebeuren.
Een concreet voorbeeld.** Op de studiedag
wordt een boer geïnterviewd over zijn overnamesituatie. Dan blijken
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Pensioen zou je moeten financieren uit de
opbrengsten uit arbeid, niet uit de verkoop
van grond
buiten de theorie nog heel andere zaken te
spelen. De boer heeft het bedrijf helemaal
opgebouwd tot een gemengd bedrijf waar
alles op elkaar aansluit. Het zoeken naar
compagnons lukt niet goed. Hij geeft het
nu nog één kans voordat hij het bedrijf aan
de hoogstbiedende verkoopt. Hij wil graag
dat het bedrijf zich verder ontwikkelt, nog
mooier wordt, maar “... dat kan je een ander niet opleggen.” Zo kabbelt het gesprek
verder tussen wensen en onmogelijkheden.
Eén van de begeleiders stelt dan - interveniërend - de vraag wat hij zelf nog met het
bedrijf wil. Op dat moment verschijnt er
enthousiasme op zijn gezicht. “Ik wil er blijven wonen en nog een taak hebben in het
bedrijf. Ik wil nog verder met zaadveredeling. En dan zelf kunnen kiezen wat ik nog
doe.” Het verlangen op het bedrijf te kunnen blijven wonen is sterk. Het is moeilijk
in de mogelijkheid van je eigenlijke wensen
te geloven. Hij toont zich sterk betrokken
bij het bedrijf en de opvolger. “Ik sta open
voor zijn initiatieven. Maar als ik zie dat hij
nog geen overzicht heeft kan ik niet alles
aan hem overlaten.” Het loslaten is lastig.
Hoe doe je dat als je er nog niet echt gerust
op bent?
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In de nabespreking vallen een paar stukjes
op hun plek. De boer lijkt zich met alles en
iedereen te willen blijven bemoeien, tot
het blijven wonen op het bedrijf aan toe.
Als je dat als kracht kan zien, ontstaan er
dan juist geen nieuwe mogelijkheden?
Welke jonge boeren zouden zo’n schat aan
ervaring niet in hun buurt willen houden?
Ook financieel kan de overname daardoor
ruimte winnen. De woorden zeggenschap
en eigendom klinken opnieuw. Helmer heeft
een optimistische kijk op wat bij opvolging
juridisch haalbaar is. Als je helder bent over
wat je doet en wat je wilt is er meestal met
de officiële instanties een goede modus te
vinden. Dan kom je er linksom of rechtsom
wel uit. “De geest van de wet klopt meestal
wel.”
* Beroepsleden (zoals boeren of winkeliers)
kunnen via de BD-Vereniging meedoen
aan BD-Beroepsontwikkeling in de
vorm van coaching, intervisie- of
themagroepen. Hiervoor zijn speciale
begeleiders getraind.
** Ter wille van de privacy is de situatie
geanonimiseerd.
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Serie bedrijfsovername
Bij bedrijfsovername komt veel kijken. De
oudere boer moet zijn ‘levenswerk’ uit handen geven. De jongere boer wil zijn eigen
weg vinden. Hoe doen ze dat? In Dynamisch Perspectief besteden we hier regelmatig aandacht aan, onder andere in de
serie bedrijfsopvolging. Deel 1 en 2 over
Ter Linde-Loverendale en Boomgaard Ter
Linde staan in DP 2009-1, deel 3 over De
Lepelaar staat in DP 2009-3 en deel 4 over
Ugoklooster staat in DP 2010-1 (zie foto
hironder). Deze artikelen zijn na te lezen op
www.bdvereniging.nl, klik op publicaties
en vervolgens op Dynamisch Perspectief. In
het volgende nummer verschijnt deel 5 van
de serie: ‘Je bent jong en je wilt BD-boer
worden’.

