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NAJK
Postbus 816
3500 AV Utrecht
030-730830

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontaktis de overkoepelende organisatie van agrarische jongerenin
Nederland, die hun belangen behartigt en aktiviteiten op
het gebied van meningsvorming en scholing ontwikkelt.

Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit
Postbus 9101

De Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit
neemt vragen van minder draagkrachtigenin bemiddeling. Hier kunnen groepenuit de agrarische sector
en groepen met problemenop hetgebied van milieu- en

6700 HB Wageningen
08370-83908/84 146

arbeidsomstandigheden met onderzoeksvragen

terecht. Zonodig laat de Wetenschapswinkelt.b.v. deze
vragen onderzoekverrichten, waarbij zij dan voor

organisatie en begeleiding zorgt.

Vakgroep Agrarische
Ontwikkelingssociologie
Postbus 8130

6700 EW Wageningen

08370-82075/84076

De Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie van
de Landbouwuniversiteit is belast met onderwijs over en

onderzoek naar ontwikkelingsprocessenin de
landbouwenin rurale samenlevingen, zowelin ontwikkelingslandenals ook in geindustrialiseerde samenlevingen.
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INLEIDING
Deze brochure is het resultaat van
een onderzoek naar de manier waarop agrarische jongeren een keuze
maken om het ouderlijk bedrijf over
te nemen, of juist afzien van overname. De manier waarop dit keuzeproces verloopt en de manier waar-

op de jongeren aankijken tegen de
toekomst van het bedrijf, stond
centraal tijdens een aantal uitgebreide interviews. Als aanvulling hierop
werden tijdens het onderzoek gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van informatie-verstrek-

kende instanties (MAS, SEV, DLV

en boekhoudburo’s). De brochure is
gebaseerd op een uitgebreid onderzoeksverslag, dat de titel "Kiezen
voor Perspektieven" draagt.

Het onderzoek is op aanvraag van
het NAJK uitgevoerd door onderzoekers van de Landbouwuniversiteit
Wageningen, na bemiddeling door
de Wetenschapswinkel.
De aanleiding tot het onderzoek is
de constatering dat er steeds meer
Jongeren in en om de landbouw
bliiven hangen. Er is een groeiende
groep jongeren die geen duidelijk
toekomstperspektief heeft op het
ouderlijk bedrijf, en die tegelijkertijd
geen duidelijke keuze maakt voor
een toekomst buiten de landbouw.
Dit levert vaak spanningen op, bij
de jongeren zelf en in de gezinnen.
Het NAJK vindt dat daar meer en
eerder over gepraat moet worden,
zodat jongeren meer bewust en
zelfverzekerd kunnen kiezen, voor
een toekomst in danwel buiten de
landbouw.
Hoewel het NAJK ernaar streeft om

zoveel mogelijk jongeren in de land-

bouw aan het werk te helpen, is het
onder de huidige omstandigheden
niet realistisch te veronderstellen
dat voor alle agrarische jongeren
ook werkelijk een toekomst in de
landbouw weggelegd is. Het is
daarom belangrijk dat de jongeren
duidelijke plannen maken en_ perspektieven
ontwikkelen
voor de
toekomst.
Het doel van het onderzoek is het
stimuleren van een doelgerichte
keuze door de agrarische jongeren
voor een toekomst met perspektieven. Deze brochure is in eerste
instantie geschreven om de bestuursleden van de AJK’s, op afdelings- en provinciaal nivo, bewust te
maken van de genoemde problematiek. Met behulp van deze brochure

kunnen zij jongeren stimuleren na te

denken over hun toekomst en de
verschillende keuzes die gemaakt
moeten
worden.
Deze
brochure
biedt handvatten aan de kaderleden
om met dit onderwerp aan de slag

te gaan.

Figuur 1: Een reis door de tijd
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HET KEUZEPROCES,
EEN REIS DOOR DE TIJD
Bedrijfsovername

iS

een

proces

waarin een groot aantal keuzes
gemaakt moeten worden. Dit begint
al bij de schoolkeuze en gaat, via
onder meer keuzes omtrent samenwerkingsverbanden en overnamevormen, door tot de feitelijke bedrijfsOvername. In elk van deze stappen
moet je verschillende alternatieven
met betrekking tot de vorm waarin
de overname gegoten wordt tegen

elkaar afwegen.

Ook

moet je je

steeds afvragen of je eigenlijk wel
boer wilt worden, wat de leuke
kanten en de minder leuke kanten
van het vak zijn. Het is belangrijk
om zelfstandig te kiezen. Kiezen
moet, maar kiezen is ook moeilijk.
Dit hele proces kun je opvatten als
een reis door de tijd van zeg maar
de schoolkeuze (punt A) tot het
moment dat het bedrijf overgenomen wordt (punt B). De kortste weg
die afgelegd kan worden is de rechte liin van punt A naar B. Hierbij
staat van het begin af vast je boer
wilt worden. Je kiest voor een
agrarische opleiding (bv. MAS) en
na de schooltijid ga je een maatschap aan om uiteindelijk het bedrijf
over te nemen. Op zich is dit prima,
maar
juist
nu
bedrijfsovername
bemoeilijkt wordt door kwoteringsstelsels en milieuwetgevingen is het
niet denkbeeldig dat er een kink in
de kabel komt. Bedrijfsovername is
zo misschien niet mogelijk. BedrijfsOvername via de "automatische
piloot", uit vanzelfsprekendheid, is
daarom niet aan te raden. Er zijn
immers naar verloop van tijd steeds
minder mogelijkheden om buiten het

bedrijf een geschikte baan te vinden
of een opleiding te volgen die perspektieven biedt voor een andersoortige carriére.
De rechte lijn is echter niet de enige
weg om van A naar B te komen.
Door middel van zijwegen en omwegen, bijvoorbeeld het volgen van
een
niet-agrarische
opleiding
of
(tijdelijke) banen buitenshuis, kun je
er uiteindelijk toch voor kiezen het
bedrijf over te nemen. Keuzes kunnen wisselen, je kan de ingeslagen
richting bijstellen.
Elk keuzemoment dat je passeert is
feiteliik een twee- of driesprong
waarbij het mogelijk is om een
toekomst buiten het bedrijf te zoe‘ken, ofwel om het bedrijf toch over
te nemen. Ook kan je er bewust
voor kiezen een omweg te bewandelen, bijvoorbeeld door ervaring op
te doen in andere werkzaamheden
of door middel van een extra opleiding je toekomstkansen te verbreden. En wanneer je er voor kiest om
andere wegen te verkennen, betekent dit niet dat bedrijfsovername
bij voorbaat uitgesloten is. Net zomin als je niet meer terug zou kunnen wanneer je er voor kiest om op
het bedrijf te gaan werken. Hoe
langer je echter wacht, hoe moeilijker het is om van richting te veranderen.
Het klinkt allemaal zo logisch, maar
toch is kiezen vaak moeilijker dan je
denkt. Het is belangrijk dat de keuze
om het bedrijf over te nemen, of
hier vanaf te zien, in goed overleg
met

je

ouders

en

partner

plaats-

vindt. In de praktijk blijkt dit echter
nogal eens problemen op te leveren.
Het zijn ook vaak moeilijke kwesties
waar je over praat. De ouders moe-

ten een stapje terug doen en verantwoordelijkheden

over

dragen,

vinden dit vaak moeilijk.

Zij

Aan de

andere kant wordt het vaak ook niet
begrepen als je kiest voor een toekomst buiten het bedrijf, "er is
immers niets moojers dan boer
worden" wordt er gezegd, ook al
kan dat betekenen dat je meer uren
maakt en minder verdient dan de
gemiddelde werknemer.

Ook is het belangrijk om veel infor-

matie in te winnen. Neem nooit
genoegen met 6é6n_ informatiebron,
maar oriénteer je breed. Je moet je
dan wel beseffen dat de informatie

die je inwint vaak gekleurd is. Bijvoorbeeld

bij

voorlichtingsdienten

heeft men vaak heel bepaalde op-

vattingen over toekomstperspektieven en levensvatbaarheid van agrarische bedrijven. Hier komen welater

op terug.

PORTRETTEN VAN JONGEREN
Je kent het allemaal wel uit je eigen omgeving. De een kiest bewust voor
bedrijfsovername, terwijl een andere het uit een soort automatisme doet.
Weer een ander kiest ervoor om een toekomst buiten het ouderlijk bedrijf te
ontwikkelen, de vierde kan niet anders. Boerendochters die boer willen
worden hebben het vaak extra moeilijk. We presenteren hier vijf portretten
van agrarische jongeren. Deze portretten zijn samengesteld uit gesprekken

met jongeren, maar eigenlijk zou je ze allemaal zo tegen kunnen komen,

bijvoorbeeld op een avond over bedrijfsovername of beroepskeuze.
Boer of boerin
"Ik zou graag het bedrijf van mijn
ouders overnemen, gezien de resul-

ervaring die ik daarmee opdoe verbreden mijn kansen. De landbouw
blijft echter trekken en als het e-

ouders vinden dat echter maar niets
voor een meisje. Ik heb heel bewust

graag het bedrijf overnemen. Er zijn
daartoe meer mogelijkheden dan
alleen bedrijfsuitbreiding, bedrijfsomvang zegt lang niet alles. Als opvolger moetje zelf aktief op zoek gaan
naar alternatieven. Eventueel zou je
het bedrijf ook nog in de vorm van
een deeltijdbedrijf kunnen overnemen. Juist door de eerder opgedane
werkervaring is dat een reéle moge-

taten is dat ook goed mogelijk. Mijn

voor de MAS gekozen om me voor

te bereiden op overname, al waren
mijn ouders daar op tegen. Ik vind
het heerlijk om tussen de koeien te

zitten, mijn broer toont maar weinig

interesse. Toch willen mijn ouders
dat hij het bedrijf over neemt. Ze
vinden dat ik nog verder moet studeren en dan met een boerenzoon
moet trouwen. Dan ben je ook
boerin zeggen ze, maar voor mij is
dat iets wezenlijk anders. Wat mij
het meest tegenstaat is dat mijn
ouders me geen duidelijkheid geven,
ze zeggen geen nee en geen ja. Als
ik duidelijkheid heb, dan weet ik
waar ik me op voor moet bereiden.”

Meer dan boeren alleen

"Er is meer dan boeren alleen.

Ik

probeer voor mezelf een duidelijke

afweging te maken of ik een toekomst in de landbouw prefereer bo-

ven

andere

beroepsmogelijkheden.

Bedrijfsovername is geen vanzelfsprekendheid. Aan een goede opleiding hecht ik veel belang. Werkerva-

ring buiten het ouderlijk bedrijf vindt
ik belangrijk, ik wil verder kijken dan

het ‘eigen erf’. De kennis en werk-

nigszins

mogelijk

is

zou

ik

toch

lijkheid."

Voorbestemd

"Bedrijfsovername is voor mij altijd
vanzelfsprekend geweest, ik wist

van jongs af aan dat ik boer wilde
worden, ik ben zeg maar ‘erfelijk
belast’. Niet alleen ikzelf, maar ook
mijn
direkte
omgeving
(ouders,
familie, vrienden,) gaat er vanuit dat

ik het bedrijf overneem. Dat bete-

kende ook dat ik uit een soort automatisme naar de MAS ben gegaan.
Aan mijn schoolperiode heb ik wei-

nig plezier beleeft en ik ben daarom

al snel op het ouderlijk bedrijf gaan
werken. Ik vond het niet nodig om
eerst nog eens ergens anders mijn
licht op te steken. Het zijn misschien moeilijke tijden voor opvolgers om een bedrijf over te nemen,
maar overname is altijd al moeilijk

geweest. Ik zie de toekomst niet al
te somber in, al zal er veel van het
beleid afhangen.”

Ik ben niet als boer geboren
"Al op de middelbare school werd
het me steeds duidelijker dat overname er niet in zat. Ik ben daarom
na mijn schoolperiode direkt op zoek

Uit de landbouw gerold

"Ik heb lange tijd gedacht dat ik

gegaan naar een baan buiten het

boer wilde worden. Mijn opleiding
was daar ook helemaal op gericht.
Na afloop van mijn schoolperiode
ben ik daarom thuis aan de slag
gegaan. Dat bleek na verloop van
tiid toch anders uit te pakken dan
dat ik me had voorgesteld. Ik ben
toen min of meer noodgedwongen
op zoek gegaan naar alternatieven

buiten

het

bedrijf.

Er is

bedrijf. Boer worden is leuk, maar ik
ben niet als boer geboren, het moet
allemaal wel mogelijk zijn. Voor mijn
ouders is het niet gemakkelijk om
afstand te doen van het bedrijf maar
ik zie geen perspektieven om er een
volwaardig bedrijf van te maken.
Daarvoor ontbreekt het aan mogeliikheden. Ik zou het eventueel nog
in de vorm van een deeltijdbedrijf
kunnen overnemen, maar eigenlijk
zie ik daar niet zo veel in. Met mijn
huidige baan kan ik prima uit de
voeten, ik denk dat ik daar beter de
aandacht op kan richten.”

eigenlijk

nooit duidelijk over gesproken of ik
nu wel of niet het bedrijf zou overnemen, maar bedrijfsovername zit er.
inmiddels niet meer in. Je zou kunnen zeggen dat ik ‘uit de landbouw

ben gerold’ zonder zelf een duidelijke keuze gemaakt te hebben.”
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DE SCHOOLKEUZE
Voor de meeste agrarische jongeren
is het vanzelfsprekend een agrari-

sche

opleiding

te

volgen.

Na

de

lagere school is vaak al gebleken of

er interesse bestaat in het bedrijf,
het vee of de machines. Wanneer

"Tegen de zin van mijn ouders ben

ik naar de MAS gegaan om me voor
te bereiden op de overname."
Je kuntaltijd nog boer worden

dit het geval is wordt er in de meeste gevallen voor gekozen een agrarische opleiding te volgen, bestaande
uit de LAS of, evt. via de MAVO,
de MAS. Wanneer deze keuze gemaakt moet worden is er van bedrijfsovername nog geen sprake, de
keuze voor een agrarische opleiding
komt meer voort uit interesse en
heeft mede tot doel de mogelijkheid
van bedrijfsovername in de_ toekomst open te houden.

Een aantal agrarische jongeren kiezen er voor om een andersoortige

Vaak lijkt het of je voorbestemd
bent om het bedrijf over te nemen.
Daar stem je de schoolkeuze dan op
af. Een uitspraak maakt duidelijk dat
de rol van de ouders bij de keuze
voor een agrarische opleiding niet
weg te cijferen is:

ouders er vaak sterk op aan deze
mogelijkheid te benutten. De jonge-

opleiding te volgen. Deze keuze valt
wanneer er werkelijk geen interesse
in het bedrijf en het boer zijn is, of
wanneer besloten wordt dat een
bredere oriéntatie de perspektieven

en keuzemogelijkheden
komst vergroot.

in de toe-

Als blijkt dat de jongeren de kapaciteiten hebben om naar de HAVO of

het VWO te gaan, dan dringen de

ren krijgen dan veelal het advies
mee: je kunt altijd nog boer worden.

In andere gevallen zijn het de jongeren zelf die kiezen voor een brede
opleiding:

"In mijn jeugd was het wel een
soort automatisme, het werd van
me verwacht dat ik de kalveren in
zou gaan en mijn broer de varkens.
Daarom werd er door mijn ouders
op aangedrongen om toch vooral

"Omdat de mogelijkheid tot bedrijfsovername onduidelijk is, ben ik naar
de HEAO gegaan. Dan heb tk in de
toekomst meer mogelijkheden."

Je kunt echter ook heel doelbewust
voor de MAS kiezen om je op de

Een brede oriéntatie tijdens de schoolperiode heeft een positieve werking op de manier waarop er gekozen wordt. Het ontwikkelen van
uiteenlopende_alternatieven
heeft
een positief effekt op het keuzepro-

naar de MAS te gaan."

overname voor te bereiden. De MAS

is dan niet meer vanzelfsprekend,
maar gewoon een goede leerschool
om boer te worden. Een boerendochter hierover:

ces.

Wanneer er uit automatisme voor de
MAS gekozen wordt er van uit
gaande dat boer worden de enige
mogelijkheid is, dan wordt er nauwelijks een keuze gemaakt. Een

opleiding gericht op de landbouw en

meer specifiek nog op het boerenbedrijf zelf (de MAS met name), stimuleert het maken van een keuze
niet.

We kunnen stellen dat het keuzeproces bewuster verloopt naarmate

de schoolkeuze meer alternatieven
open laat. Met een brede algemene
opleiding moet je bewust kiezen
wat je in de toekomst wilt doen.

Omdat je een bredere achtergrond
hebt, kun je met meer vertrouwen

een keuze maken.

VAN SCHOOL EN DAN?
Na de schooltijd staat een volgende
belangrijke stap te wachten: wat te
doen? De agrarische jongeren zijn
hier in een aantal groepen onder te

verdelen.

De keuze die gemaakt wordt op het
moment van schoolverlaten hangt
sterk samen metje ideeén over "het

boer zijn". Een van de jongeren
waarmee we spraken vat de ver-

te draaien. Dit wordt versterkt door
de druk die er vanuit het gezin en

de familie uitgeoefend wordt. Als je
eenmaal op het bedrijf meewerkt,
dan heb je vaak de stempel van
opvolger op je. Het is vaak moeilijk
om hier vanaf te komen. Een doordachte en weloverwogen keuze is
dan nauwelijks meer mogelijk.

onder te verdelen. Ten eerste heb je
de groep die persé boer wil worden;

Met name door jongeren die de
keuze hebben gemaakt om het
bedrijf niet over te nemen voelen
deze stempel vaak zeer sterk. Tegenover familieleden en de direkte
omgeving moeten zij zich als het
ware steeds weer verantwoorden

het kan" en de derde groep zegt:

geren merkt dan ook op:

schillende visies in zijn eigen woorden samen:

"De opvattingen over het boer zijn
bij jonge boeren zijn in drie groepen
er is een groep die zegt: "alleen als
"omdat ik niets anders kan".

De eerste en de derde groep ori-

enteren

zich

sterk

op

het

bedrijf

terwijl de tweede groep meer bereid

voor hun keuze. Een van deze jon-

"De keuze om het niet te doen is
moeiliiker dan de keuze om het
bedrijf wel over te nemen."

is om andere alternatieven open te
laten en de blik te verleggen.

Over het bedrijf heen kijken

Een groot aantal jongeren, vooral zij

"over

die een 100% agrarische opleiding

De jongeren

het

die

na

bedrijf

de_

heen

schooltijd

gekeken

hebben, neemt niet werkelijke een
keuze om op het bedrijf te werken.
Het kome zoals het komt, het is een
vanzelfsprekendheid waar ze moeilijk vanaf kunnen wijken, juist ook
omdat ze weinig andere mogelijkhe-

hebben", door buiten het eigen
bedrijf te werken of door aanvullende opleidingen te volgen, blijken
bewuster een keuze te kunnen
maken. Ze kunnen de voors en
tegens van het eigen bedrijf afwegen tegenover andere bedrijven, ze

hebben.

werken op het bedrijf, of een andere

den

voor de

toekomst

gekreéerd

De stempel

Als je "voorbestemd"” bent om bedrijfsopvolger te worden en van

school direkt op het bedrijf gaat
werken, dan is het proces van bedrijfsovername vaak moeilijk terug

kunnen

baan,

een

in

sektoren.

keuze

maken

tussen

de landbouw of andere

Hierbij moet opgemerkt worden dat

de keuze voor een baan buitenshuis

niet altijd vrijwillig plaatsvindt. In
een aantal gevallen is het bedrijf te
klein om een inkomen te verwerven

voor ouders en opvolgers. In andere
gevallen wordt een baan buitenshuis
gezocht vanwege het feit dat er
meerdere opvolgers op het bedrijf
zijn.

Over het algemeen kunnen we
stellen dat agrarische jongeren die
na de middelbare school niet direkt
op het ouderlijk bedrijf zijn gaan
werken bewuster kiezen om het
bedrijf al dan niet over te nemen.
Langs deze weg verdwijnt een deel
van het automatisme om boer te
worden, alhoewel er wel vaak uit

vanzelfsprekendheid gekozen is voor

een agrarische opleiding. Jongeren
die eerst buiten het bedrijf gewerkt
hebben noemen dit vaak een onmisbare ervaring: je leert met mensen
omgaan, je ziet veel verschillende
dingen, je leert andere situaties

kennen, komt vaak op andere bedrij-

ven etc. Een jonge boer drukt het
als volgt uit: "/e wordt er rijper door
en doet ervaringen op die je thuis
nooit zou hebben.” Dit bevordert
het keuzeproces.

Uit het bedrijf rollen
Wanneer direkt na school gekozen

wordt voor een baan_ buitenshuis,

bijvoorbeeld wanneer het bedrijf te
klein is om meerder inkomens te
realiseren of omdat er problemen
zijn in de samenwerking tussen

opvolgers en ouders, kan dat betekenen dat je uit het bedrijf rolt. Hoe

langer je buiten het bedrijf werkt
hoe moeilijkker het wordt om terug
te gaan. Als de baan buiten het
bedrijf goed bevalt, dan kan het

betekenen dat van bedrijfsopvolging

afgezien wordt. In de praktijk wordt
er dan geen echte keuze gemaakt;

de uiteenlopende alternatieven wor-

den niet tegenover elkaar afgewogen. De keuze voor een toekomst

10

buiten het bedrijf kan dus net zo
goed
uit automatisme
genomen
worden. Het is belangrijk om ook
deze keuzes goed te overwegen.
Als je besluit om eerst een baan
buiten het bedrijf te zoeken, betekent dit echter niet automatisch dat
je dan uit het bedrijf rolt. Integendeel kunnen we haast zeggen. Vaak
worden jongeren gesterkt in hun
overtuiging boer te willen worden.
Veel van hen blijken er veel voor
over te hebben om boer te worden:
in veel gevallen door tijdens de
overnameperiode in deeltijd te werken, of het bedrijf in zijn geheel in
deeltijd voort te zetten.

HOE NEEM IK HET BEDRIJF OVER
Een belangrijk onderdeel van de
bedrijfsopvolging en daarmee ook
van het keuzeproces is het "overneembaar" maken van het bedrijf.
Wanneer je in principe boer wilt
worden, moet je samen met je
ouders overleggen op welke manier
het bedrijf over te nemen is en wat

er moet veranderen om overname

mogelijk te maken. Er is sprake van
een complexe wisselwerking tussen
aan de ene kant je eigen opvattingen over het ideale bedrijf (het
bedrijf waarop je het liefst zou

boeren) en aan de andere kant de

beslissing om het bedrijf over te
nemen. Wanneer het bedrijf voldoet
aan je beeld van het ideale bedrijf,
dan is de keuze voor overname
meer voor de hand liggend dan

wanneer het bedrijf hier niet aan

voldoet. In het laatste geval kan je
proberen om naar dit ideale bedrijf
toe te werken om vervolgens het
bedrijf over te nemen, je kan er ook
voor kiezen andere paden te bewandelen om het bedrijf overneembaar
te maken, je kan er tot slot ook
voor kiezen om het bedrijf toch niet

Wat geldt voor iedere stap in het

overnameproces,

geldt

hier

ook

weer: het doel kan meer of minder

bewust gekozen worden.

Op dezelfde voet doorgaan
De opvolger kan er heel bewust
voor kiezen om op dezelfde voet
door te gaan. De uitgangssituatie,

het ouderlijk bedrijf is relatief mak-

kelijk over te nemen en biedt ook

voor de toekomst voldoende perspektieven. De opvolger vindt een

gespreid bedje en deze kans wordt
doe/lbewust benut.
De keuze om op dezelfde voet door
te gaan kan ook uit automatisme
genomen
worden.
Wanneer
het
bedrijf onder de huidige omstandig-

heden levensvatbaar is, kun je ver-

principe

onderstellen dat het bedrijf ook
perspektieven voor de toekomst
biedt. Dit is echter lang niet altijd
het geval: er zijn legio voorbeelden
waarin pas in een vergevorderd
stadium bleek dat overname toch
problematisch was. Het pad naar
overname is in deze gevallen vol
voetangels en klemmen. Hoe langer
je op deze weg biijft, zonder werkelijk inzicht in de mogelijkheden tot
overname, hoe moeilijker het wordt
om het. bedrijf overneembaar te

te nemen, sta je als opvolger op een
splitsing, met drie mogelijke eind-

ste geval komt er dan een moment

dezelfde

gelijkk is en waarop er ook geen
andere alternatieven meer zijn.

over te nemen.
De driesprong
Op

het

moment

dat

in

besloten wordt om het bedrijf over
doelen. De drie mogelijkheden zijn
als volgt te typeren: 1) doorgaan op
voet

en

het

bestaande

bedrijf overnemen; 2) het bestaande
bedrijf

omvormen

tot

een

maken of om een toekomst buiten
het bedrijf te zoeken. In het slecht-

waarop

overname

niet

meer

mo-

zoge-

naamd "koploperbedrijf" of 3) nieu-

we wegen inslaan om op die manier
het bedrijf overneembaar te maken.

ae

Figuur 2: De driesprong

op dezelfde voet door gaan

transformatie naar een
koploperbedri jf

eigen projekten ontwikkelen

Wat je

hieruit

kunt

leren

is

het

volgende: het is belangrijk om vroegtijdig een duidelijke en weloverwogen keuze te maken omtrent de
vorm waarin de_ bedrijfsovername
gegoten moet worden en de wijze
waarop het bedrijf overneembaar
gemaakt kan worden. Dit betekent
dat er een goed overnameplan gemaakt wordt, waarin de weg naar
overname uitgestippeld is. Zoals
gebleken is betekent dat niet dat er
onmogelijk van het uitgestippelde
pad afgeweken kan worden: indien
noodzakelijk kunnen andere wegen

ingeslagen

worden.

Een

dergelijk

Overnameplan dient er in eerste
instantie toe het automatisme van
bedrijfsovername
te
doorbreken.
Vroegtijdige contacten van opvolger
en ouders met voorlichters en boek-
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houders kunnen hiertoe een nuttige
bijdrage leveren.
Naar een "koploperbedrijf"
Op de driesprong aangekomen is
een andere mogelijkheid te kiezen

voor overname van een zogenaamd

koploperbedrijf.
Je
ouders’ en/of
jijzelf zijn van mening dat overname
alleen mogelijk is of alleen zin heeft

als het bedrijf optimaal ingericht is
en voldoet aan de gangbare normen
voor een
levensvatbaar
bedrijf.

Wanneer al snel blijkt dat het niet

mogelijk is het huidige bedrijf om te
vormen naar een koploperbedrijf,

dan kan je van overname afzien, of
kun je andere wegen bewandelen.
Als dit niet vroegtijdig onderkend
wordt, kan het betekenen dat de
opvolger een utopie na blijft jagen.

Het bedrijf wordt koste wat het
kost uitgebreid. Wanneer dit gebeurt
vo6r de overname, kan dit ten koste
gaan van de overneembaarheid. Als
de financieringslasten stijgen dan
kan dit immers betekenen dat het
bedrijf
moeilijker
overneembaar

tingsdiensten en dergelijke kunnen
de potentiéle opvolger wel van
dienst zijn als het gaat om het opzetten en ontwikkelen van tweede

takken naast het bestaande bedrijf.

wordt.

Als het gaat om andere produktiewijzen en het ontwerpen van nieuwe wegen, dan zijn de opvolgers

Wanneer er naar gestreefd wordt
om een "optimaal" bedrijf over te

teit en volharding aangewezen.

nemen, dan betekent dit dat er vrij

voornamelijk op hun eigen kreativi-

bewust naar overname toegewerkt
wordt. Er wordt als het ware een
Overnameplan gemaakt. Dit wil niet
zeggen dat de keuze voor bedrijfsOvername op zich een weloverwogen keuze is geweest. Ook kunnen
er vraagtekens gezet worden bij het
keuzeproces ten aanzien van de
ingeslagen
richting op de_ driesprong. Uitbreiding wordt immers

Geen blauwdruk

een levensvatbaar bedrijf op
bouwen; het koploperbedrijf is

te
de

model of welk model dan ook uit-

naar het optimale bedrijf is daarom
voor veel jongeren een vanzelfsprekendheid.

opvolger in staat bent om inzicht te

algemeen als dé manier gezien om

Benadrukt

moet

worden

dat

de

succesvolle projekten gebaseerd zijn
op een zeer specifieke kennis van
de eigen situatie en hiervoor op
maat gesneden zijn. Het is dus
zeker niet het geval dat deze projekten als blauwdruk voor willekeurig
welke
overnamesituatie
kunnen
dienen, net zo min als het koploper-

norm voor de toekomst. Het zoeken

komst voor alle problemen biedt.
Het is daarom belangrijk dat je als

Nieuwe wegen

zwakke kanten van het bedrijf. Op
basis hiervan kun je dan doelbewust
de meest geschikte weg uitstippelen

Anders is het gesteld met de jongeren die er voor kiezen om door
middel van eigen projekten en door
nieuwe wegen in te slaan het bedrijf
overneembaar te maken. Vooral in
de gevallen dat er gekozen wordt

krijgen in de specifieke sterke en

om

het

maken.

bedrijf

overneembaar

te

voor projekten die een grondige
verandering in de_ bedrijfsvoering
teweeg brengen, bijvoorbeeld door
op een alternatieve manier te gaan

produceren, wordt er over het alge-

meen wel heel bewust voor bedrijfsovername gekozen. Er wordt een
doelgericht plan ontworpen om het

bedrijf overneembaar te maken.
Opvallend is dat de opvolgers dit
hoofdzakelijk op eigen
krachten
moeten

bewerkstelligen.

Voorlich-
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Terugblikkend op de keuze
In dit kader wordt stil gestaan bij een aantal suggesties en ideeen over het
keuzeproces van agrarische jongeren zelf. Het betreft hier vaak antwoorden op
de vraag: "Als je terugkijkt naar je eigen situatie, wat zou je dan aan anderen
adviseren?” Een selektie uit een groot aantal suggesties en uitspraken, geordend
naar thema:

Allereerst de schoolkeuze:
"Als ik eerliik ben dan zou ik zeggen dat ik misschien beter naar de HAS had
kunnen gaan, dan had ik meer mogelijkheden gehad buiten het bedrijf."
"Als je op school zit, dan moet je de kansen die je hebt ook pakken. Als je de
mogelijkheid hebt om op stage naar het buitenland te gaan, dan moet je dat
doen, daar leer je meer van dan bij de buurman te gaan melken."
En de stap erna:
“Ik zou aan iedereen adviseren om een tijdje buiten het bedrijf te gaan werken,
daarleer je veel van.”
:
"Als opvolger moet je goed nadenken over de samenwerking. Teveel jongens
laten zich een maatschap aansmeren, zonder dat ze precies uitgezocht hebben
wat ze willen."
"Je moet alleen dat doen waarje helemaal achter staat. Je doet het voor jezelf
en niet voor je ouders."
"Het is belangrijk dat je er met veel mensen over praat. Je moet je hart luchten,
anders dan kan je nooit goed samenwerken."
En over het keuzeproces in het algemeen:
"Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Daarvoor moet je
Je goed informeren bij verschillende instanties. Het is belangrijk om je goed voor
te bereiden op de beslissing die je neemt, dan heb je er later in ieder geval geen
Spijt van. Om te kijken of je werkelijk wel boer wilt worden, kun je misschien

beter een tijd buiten het bedrijf werken. Het is net als met abortus blauw. Die

varkensboeren die voeren de biggen iedere ochtend en iedere avond. Als de
biggen dan toch dood gaan, dan kunnen deze boeren zichzelf in ieder geval niets

verwijten.”

"Verder zou ik iedereen willen adviseren om na goede overweging een duidelijk
besluit te nemen. Doe het goed en duidelijk en voer het dan ook uit. Als je het
half doet, zoals ik, dan krijg je scheve gezichten, dat werkt niet.”
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SAMENWERKING REGELEN
Als je als opvolger op het ouderlijk
bedrijf mee gaat werken, dan wordt
bedrijfsovername
vaak een
stuk

aktueler. Dit is een fase waarin vaak
een eerste contact gezocht wordt
met bijvoorbeeld de SEV of een

boekhoudburo over de konstruktie
waarin de samenwerking gegoten
moet worden. In het merendeel van
de gevallen wordt geadviseerd om
een maatschapsverdrag af te slui-

ten, wat vooral veel fiskale voorde-

len heeft. Hierbij zijn twee processen te onderscheiden: na eerst een
tiid buiten het bedrijf of in loondienst op het bedrijf gewerkt te
hebben wordt overgegaan tot de
vorming van een maatschap, of
wanneer de jongere van_ school
komt wordt een maatschapsverdrag
opgesteld op advies van derden,
zonder dat er werkelijk over nagedacht is en een keuzeproces aan
vooraf gaat.
Vanzelfsprekend
Het is opvallend dat het waarom
van de keuze voor een maatschap
door de opvolgers en hun ouders
vaak nauwelijks onder woorden te
brengen is. Het betreft een advies
van de voorlichter of de boekhouder
en is daarom het meest voor de
hand liggend. Daarbij komt dat er
vaak standaardkontrakten afgesloten worden. Er zijn een groot aantal
mogelijkheden om de samenwerking
en beloning binnen een maatschap
te regelen, maar in de praktijk worden de verschillende mogelijkheden
maar zeer ter dele benut. Ouders en

jongeren volgen de adviezen van
derden op, zonder zelf goed na te

denken over
maatschap.

de

invulling

van

de

Opvallend is het hoe weinig infor-

matie er in het algemeen ingewon-

nen wordt omtrent de mogelijkhe-

den voor bedrijfsovername, wanneer

er toe overgegaan wordt een maat-

schap of firma te vormen. Vaak is
het slechts een formeel juridische
handeling, waaraan nauwelijks een
afweging vooraf gaat. Wanneer de
maatschap
eenmaal_
draait,
dan
wordt er pas over nagedacht in
hoeverre overname ook werkelijk
mogelijk zal zijn. Het overnameproces is dan feitelijk al in gang gezet

en wanneer er een maatschap ge-

vormd is, dan is het moeilijk weer

terug te draaien. Dit heeft alleszins

te maken met het verwachtingspa-

troon wat er vanuit de omgeving

heerst over het te volgen patroon bij

overname.

In situaties waarin maatschapsvorming bemoeilijkt wordt door een
geringe bedrijfsomvang, worden de
uiteenlopende'_alternatieven’
vaak
bewuster tegenover elkaar gezet.
Deze afwegingen maken deel uit
van het gehele keuzeproces. Vaak
wordt er eerst een tijd in loondienst
gewerkt, of met tegoedschrijving.
Als blijkt dat beide partijen de overname wel zien zitten wordt er nagedacht over de vorm waarin de overname gegoten moet worden.
Geen maatschap, geen overname

Bij de vorming van een maatschap
wordt er veelal impliciet vanuit
gegaan dat overname mogelijk is en
dat het bedrijf in de toekomst le-
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vensvatbaar zal zijn. Aan de andere
kant komt het in praktijk ook voor
dat er, zonder informatie in te winnen, vanuit gegaan wordt dat een

maatschap

niet

mogelijk

is.

De

mogelijke opvolger zoekt een andere
baan en rolt zo als het ware uit het
bedrijf. Zonder duidelijke keuze om
het bedrijf niet over te nemen,
wordt
overnamesteeds’
minder
waarschijnlijk: hoewel bedrijfsovername nog nooit echt afgedaan
heeft, wordt het steeds moeilijker
om nog naar het bedrijf terug te

gaan.

Verantwoordelijkheid
Een goed verloop van het overnameproces wordt vaak belemmerd
door het feit dat de ouders geen verantwoordelijkheid
over
willen
dragen aan de opvolger. Zij zijn
bang om de zeggenschap over het

bedrijf kwijt te raken. Dit kan betekenen dat er nauwelijks een grondi-

ge voorbereiding op de overname
mogelijk is. Ook is het moeilijk om
een afgewogen keuze te maken.

Deze situatie komt vaak voort uit
onbegrip en weinig kennis van de
kant van de ouders over de bedrijfsopvolging. Er wordt daarom wel
gesuggereerd dat het nuttiger is
voor de ouders dan voor de opvol-

gers om op overnamekursussen te
gaan.

Misverstanden en onbegrip komen

Partners
Opvallend is ook dat opvolgers hun
partners vaak slechts zijdelings bij
de overname en het keuzeproces
betrekken. Vaak weet de partner —
nauwelijks wat het betekent om een
bedrijf over te nemen en wat de

financiéle

konsekwenties

hiervan

zijn. Toch spelen partners vaak een
belangrijke rol in het overnameproces, zeker daar waar een extra

inkomen noodzakelijk is om het
bedrijf redelijkerwijs over te kunnen
nemen. De partners kunnen ook een
zeer positieve rol wanneer het gaat
om het maken van keuzes. Het
volgende citaat, van een
boerenzoon die van overname afgezien
heeft, illustreert dat:

"Mijn vrouw heeft me volkomen vrij

gelaten in mijn keuze (...). Toch is
ze heel belangrijk voor me geweest
bij het maken van de keuze. We

hebben er vaak over gesproken en
zij stelde me dan altijd precies die
vragen waar het om ging, over
zaken die je
steekt."

vaak onbewust weg

We kunnen stellen dat het stimulerend kan werken om over de be-

drijfsovername te praten met derden. Door te praten met mensen die
niet direkt bij de situatie betrokken
zijn kan de opvolger gestimuleerd
worden duidelijker en bewuster een

keuze te maken. Omdat het vaak
moeilijk is om hier met bekenden

verder voort uit verschil in opvatting

over te praten, de vuile was hang je

bedrijfsvoering.

hiervoor vaak aangeklopt bij de SEV
of andere externe deskundigen.

tussen ouders en opvolgers over de
Beide

partijen

zijn

niet in staat om de opvattingen van
de ander naar waarde te schatten.
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immers

niet

snel

buiten,

wordt

INFORMATIE INWINNEN
Als bedrijfsovername in zicht komt,

keuze

gemaakt

worden

om_

het

pensioengerechtigde leeftijd bereiken of wanneer je al een aantal

en -wanneer er gekozen wordt voor
overname- stimuleert dit tot het

bijvoorbeeld wanneer je ouders de

bedrijf al dan niet over te nemen

jaren

maken van
meplan.

in

maatschap

werkt,

dan

is

het de laatste mogelijkheid om je
goed te informeren omtrent bedrijfs-

opvolging en alles wat daarbij komt
kijken.
De informatie omtrent overname is
in twee kategorieén onder te verde-

len.

Allereerst informatie

over de

feitelike gang van zaken en de
juridische afhandeling van_bedrijfs-

overname. Daarnaast is het belangrijk informatie in te winnen over de
feiteliike haalbaarheid van overna-

me. Beide kategorieén zijn in de
praktijk moeilijk te scheiden. Bijvoor-

beeld de SEV geeft informatie over
en

ondersteuning

bij

de juridische

afhandeling van_ bedrijfsovername,
maar geeft daarnaast adviezen over
de feitelijke haalbaarheid van overname. Hetzelfde geldt voor een

aantal boekhoudburo’s. De DLV
daarentegen houdt zich vooral bezig

met de bedrijfsekonomische kant en

geeft slechts adviezen over de haal-

baarheid van overname.
Wanneer er informatie ingewonnen
wordt bij de bovengenoemde instanties, dan gaat dit nagenoeg altijd in
overleg en samen met de ouders.

Het is immers belangrijk dat beide

partijen tot overeenstemming weten
te komen.

Het is daarom nuttig om het bedrijf

vanuit verschillende invalshoeken te

laten beoordelen en om verschillen-

de bronnen te raadplegen. Door
verschillende opvattingen tegenover
elkaar te plaatsen kan er beter een

een

duidelijk

overna-

Informatie over de haalbaarheid

Je zou verwachten dat in het over-

nameproces eerst informatie ingewonnen zou worden over de mogeliikheid tot overname om daarna de
juridische samenwerkingsvorm vast
te stellen. We hebben al gezien dat
dit lang niet altijd het geval is. Vaak
wordt er pas in een vergevorderd

stadium van het proces informatie
ingewonnen over de_haalbaarheid.

Aan de ene kant is dit te verklaren
door het feit dat er pas een oordeel

geveld kan worden als de samenwerking, bijvoorbeeld in een maatschap, al enige jaren loopt, aan de
andere kant kan dit wel leiden tot
situaties waarbij alsnog besloten
wordt om het bedrijf niet over te
nemen of tot situaties waarin de
overname'
_uitgesteld
en
vooruit

geschoven wordt.

De visie van derden
Tijdens het keuzeproces is het belangrijk dat je zoveel mogelijk infor-

matie inwint omtrent de toekomst-

perspektieven van het bedrijf, mogelijkheden om het bedrijf sterker te
maken, de samenwerkingsvormen,
perspektieven buiten het bedrijf en
dergelijke. Het blijkt echter dat de

informatie die verstrekt wordt vaak

sterk gekleurd is, of maar een deel

van de werkelijkheid betreft. Op het
platteland

wordt boer zijn of boer
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worden vaak als ideaal gezien. Er
rust een taboe op als je geen boer

wilt worden. Dit taboe moet door-

broken worden, boer zijn is leuk
maar zeker niet het enige. Ook
buiten het bedrijf kun je slagen en
kun je een goede toekomst opbou-

wen. Dit is iets dat veel te weinig

aan de orde komt, ook binnen de
AJK’s. Als je werkelijk wilt kiezen
dan moet je dit beseffen en ook
informatie inwinnen over de mogelijkheden die je buiten het bedrijf
hebt.

het onderwijsprogramma sterk afhankelijk van de invulling die de
voorlichters
of
de
onderwijzers
eraan geven. Er bestaan grote verschillen onderling. Dit geld eveneens

voor verschillende teams van voorlichters en verschillende MAS-sen.
Bij voorlichtingsdiensten en boekhoudburo’s komt wel steeds meer
00g voor het feit dat er op meerde-

re manieren een goed inkomen in de
landbouw gehaald kan worden en
dat verschillende bedrijfsstijlen in
principe levensvatbaar kunnen zijn.

Ook op school leer je maar een deel
van de werkelijkheid. In het agrarisch onderwijs wordt vaak gesuggereerd dat je alleen boer kan worden op een bedrijf met een bepaalde

Het ontbreekt hen echter aan de
juiste instrumenten om hierbij aan te
sluiten.

Omvang en
staven om
meten. Het
uitgedragen

chures en informatie-avonden van
de AJK’s een andere bron van infor-

omvang

en

technische

uitrusting. .

uitrusting zijn de maatperspektief aan af te
"koplopermodel” wordt
en als maat genomen.

Andere bedrijfstypen en alternatieve

produktiewijzen komen in het onderwijs niet aan bod, terwijl ook langs
deze wegen een bedrijf overneembaar gemaakt kan worden.
Financiéle resultaten

De SEV en boekhoudburo’s daarentegen gaan bij de beoordeling van
de levensvatbaarheid van een bedrijf
vooral uit van de financiéle resultaten. Omvang wordt niet als maat

Naast de voorlichtingsdiensten en
boekhoudburo’s vormen NAJK-bro-

matie. Hier worden vaak_ belangriojke thema’s omtrent bedrijfsopvol-

ging behandeld. Voor de AJK’s is er
een

het

belangrijke taak weggelegd

voorlichten

van

de

in

jongeren

over de uiteenlopende keuzemogelijkheden die er zijn, in of buiten de
landbouw.
Kursussen

Bij de voorbereiding op bedrijfsover-

name hoort voor de meeste jongeren ook het volgen van een aantal
kursussen. Een van de bekendste is

genomen om levensvatbaarheid te
definiéren. Bij de DLV wordt daaren-

de EVTO (Ekonomische Voorlichting
Toekomstige Ondernemers).

tegen meer uitgegaan van de technische resultaten. Voor de opvolgers
en de ouders is het belangrijk dit te
krijgen op waarde te kunnen schat-

De overnamekursussen vormen vaak
een breekpunt in het keuzeproces.
Je wordt met de neus op de feiten
gedrukt en gedwongen de situatie
onder ogen te zien.

eigen invalshoek.
Daarnaast is zowel de voorlichtingsboodschap als ook de inhoud van

Over het algemeen kan gezegd
worden dat het volgen van dergelijke kursussen je stimuleert bij het

beseffen om zo de informatie die ze

ten:
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iedere

informant

heeft

zijn

maken van een keuze en dat het
automatisme van_ bedrijfsovername
doorbroken wordt. Door het kontakt

wat ontstaat met de SEV, word je

en worden je ouders ertoe aangezet
meer informatie in te winnen om-

trent de overname. Dit leidt er vaak
toe

dat ook

informatie

bij

andere

instanties ingewonnen wordt en dat
het bedrijf doorgelicht wordt op
sterke

moeten

en

zwakke

man

en

punten.

paard

Vaak

genoemd

worden en veel opvolgers vragen
daarom meer duidelijkheid van de
ouders.
Adviezen of informatie
De manier waarop er met de informatie omgegaan wordt is moeilijk in
kaart te brengen. De verschillende
voorlichtingsdiensten en boekhoudburo’s geven te kennen geen adviezen te geven, maar hun klanten van

Het is belangrijk om uit de veelheid

aan informatie, niet alleen van voorlichtingsdiensten, maar ook uit de
bladen en hetgeen buren, familie en
kennissen etc. je vertellen en adviseren, het bruikbare en meest rele-

vante te selekteren. Over het alge-

meen is het zo dat de jongeren die
een bredere opleiding hebben ge-

volgd, meer over het bedrijf heen

kijken en bewuster met de overna-

me en het keuzeproces bezig zijn,

beter in staat zijn om uit de hoop
informatie het kaf van het koren te
scheiden. Jongeren die koud van de
MAS komen, hebben hier naar eigen
zeggen vaak moeite mee. Het is
daarom belangrijk je breed te orienteren en niet met é6én advies
genoegen te nemen. Kijk goed rond

en neem de tijd om de zaken tegen
elkaar af te wegen.

"informatie" te voorzien. De infor-

matie van gerenommeerde instanties

is zeker waardevol en veel jongeren

kennen hier daarom een zeker waarheidsgehalte aan toe.

Het is voor de meeste agrarische

jongeren moeilijk om de informatie

werkelijk op waarde te schatten.
Een van de opvolgers waarmee we
spraken geeft aan op welke manier
hij met een rapport van de DLV om
denkt te gaan:

"Wat de voorlichter zegt moet je
niet allemaal geloven, ik zie het
meer als een goede indikatie van
wat wel en wat niet mogelijk is.
Maar niemand kan precies zeggen
wat kan en wat niet kan. De begroting die de DLV opgesteld heeft zie
ik dan ook meer als een "praatbegroting", aan de hand waarvan we
de zaken op een rijtje kunnen zetten
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AANBEVELINGEN
Aanbevelingen aan de agrarische jongeren

Vi Boer worden is niet zaligmakend. Het is daarom belangrijk om tot een

goede afweging van je eigen mogelijkheden en interesses te komen. Ook
buiten de landbouw kun je een volwaardig bestaan opbouwen. Het is zaak
je vroegtijdig te oriénteren naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

. Het is waardevol om na de schooltijd een tijd buiten het bedrijf te werken
en/of een bredere opleiding te volgen om zodoende een andere kijk op het
bedrijf en het boer-zijn te krijgen. Het uitschakelen van de "automatische
piloot” bevordert het keuzeproces met betrekking tot overname.
. Probeer zoveel mogelijk duidelijke en bewuste keuzes te maken. Probeer
daarom al in een vroeg stadium informatie in te winnen bij voorlich-

tingsdiensten en boekhouders. Daarnaast is het belangrijk om zoveel
mogelijk verschillende bronnen te raadplegen om de informatie op waarde

te kunnen schatten: ga niet af op 6én informant.
. Het volgen van overname-kursussen is aan te bevelen. Een bedrijfsovername kursus is een indringend moment en zet je ertoe aan keuzes te maken.
. Denk na over de manier waarop het bedrijf overneembaar gemaakt kan
worden. Maak dus vroegtijdig een overnameplan waarin duidelijk wordt
wat er moet gebeuren om overname te realiseren. Hiertoe moet je je
verdiepen in de sterke en zwakke punten van het bedrijf.
. Partners kunnen een belangrijke rol vervullen in het overnameproces, niet
alleen bij het overneembaar maken van het bedrijf, maar ook bij het
keuzeproces. Het is daarom belangrijk partners altijd zoveel mogelijk bij de
overname te betrekken.
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Aanbevelingen aan de AJK’s

ie De keuze om een bedrijf niet over te nemen dient als volwaardig te
worden beschouwd. Ook niet-opvolgers blijven vaak bij de agrarische
jongeren georganiseerd. Om ook voor hen een gerichte toekomstplanning
te stimuleren, dienen er beroepskeuze-avonden georganiseerd te worden.

. Door middel van overnamekursussen en thema-avonden kan het NAJK er

bij haar achterban op aan dringen om bij bedrijfsovername een overnameplan op te stellen.

. Het keuzeproces kan gestimuleerd worden door avonden te organiseren

waarbij de verschillende fasen van het keuzeproces centraal staan. Hierbij
kunnen bijvoorbeeld jongeren uitgenodigd worden die besloten hebben om

het bedrijf niet over te nemen om te vertellen over hun afwegingen en
motivatie.
Om de jongeren te stimuleren om ‘over het bedrijf heen te kijken’, kunnen

avonden en studiereizen georganiseerd worden over stages in het buitenland, uiteenlopende werkkringen buiten het bedrijf etc.

. Met betrekking tot de vorm waarin samenwerking gegoten wordt, kunnen
avonden georganiseerd worden waarin de jongeren gestimuleerd worden

na te denken over de juridische invulling van de samenwerking. Er wordt
nu teveel uit automatisme gebruik gemaakt van standaardmodellen.

. Omdat partners vaak een belangrijke rol spelen in het overnameproces en
bij het maken van keuzes, moet getracht worden de partners zoveel
mogelijk bij overname te betrekken. De AJK’s moeten de jongeren en hun
partners aktief stimuleren gezamenlijk naar thema-avonden te komen en

gezamenlijk aan het keuzeproces te werken.
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