
Schouder aan 
schouder op weg 
naar de overname
ZLTO helpt opvolgers, familie en partners



Bij een overname kom je voor belangrijke vragen en keuzes 

te staan. Wat is het bedrijf waard? Wat zijn je plannen voor 

de toekomst? Hoe regel je het fiscaal, met de bank én met 

de rest van het gezin? Hoe ga je om met je eigen en elkaars 

emoties? Hoe voorkom je conflicten en leer je opkomen 

voor jezelf? 

ZLTO weet als geen ander wat er allemaal komt kijken 

bij een overname. We helpen alle betrokkenen de juiste 

beslissingen te nemen en maken alles bespreekbaar. 

In begrijpelijke taal, gewoon aan de keukentafel. 

“Bedrijfsovername 
dat doe je samen”
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“We kijken verder 
dan de cijfers”

Er zijn meer partijen die adviseren bij bedrijfsovername. 

Vaak uiterst deskundig, vanuit puur financieel perspectief. 

Onze adviseurs vliegen het wezenlijk anders aan. 

Natuurlijk bekijken we of je plannen financieel haalbaar zijn en hoe we optimaal gebruik 
kunnen maken van de actuele regelingen. Maar we kijken ook naar je plannen en de 
bedrijfsvoering, vanuit onze kennis van de sector. Bovendien weten we hoe belangrijk 
het is om alle betrokkenen mee te nemen in het proces. En dat er naast argumenten vaak 
persoonlijke emoties en twijfels spelen. Voor ons zijn de cijfers nooit leidend. Dat zijn jij, 
je familie en je eventuele partner.
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Gesprek opvolgers, 
familie en partners
Wat zijn ieders verwachtingen, 
vragen en twijfels? Hoe pakken 
we het aan? Waar moeten we 
voor waken?

Taxatie

Opstellen VOF-akte

Persoonlijkheidsscan
Wat is de aard van ‘jouw beestje?’ Niet alleen je  
kennis maar ook je persoonlijkheid bepaalt het 
succes.Op welke punten heb je ondersteuning nodig?

Begeleiden samenwerking 
Hoe verdeel je taken en verantwoordelijkheden? 
Loopt de samenwerking soepel? We wijzen je op 
valkuilen en geven waardevolle tips en tools.

Fiscaal-financieel advies

Beslissing

•

Voortgangsgesprek 
Zitten jullie nog op koers? 
Zijn er investeringsplannen of 
andere aanpassingen nodig?

“Stap voor stap 
naar een geslaagde

overname”
Een bedrijfsovername is een lange weg, waarop 

je steeds de juiste stappen moet nemen. Onze 

jongerencoaches en bedrijfsadviseurs hebben 

het vermogen om het overzicht te houden en 

jou en je familie gedurende het hele proces te 

coachen en ondersteunen. Samen stippelen we 

de route uit die bij jullie past.
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Bepalen 
overnamesom

Pachtbemiddeling

Vermogensoverdracht
en regeling met 
andere kinderen

Overname

•
Halfweg

•

Familiegesprek 
Uitleg over regelingen bij overname.

Taxatie

Berekenen haalbaarheid
Voor opvolger én ouders.

Coaching

5



Groepsbijeenkomsten 
leren met en van elkaar

‘Bedrijfsovername, hoe dan?’ 
• voor opvolgers, familie en partners
Een startbijeenkomst voor opvolgers en 
andere betrokkenen om gevoel te krijgen bij 
het overnameproces. Wat komt er zoal bij 
kijken? Waar moet je voor waken? Hoe pak je 
het aan? 
Duur: één avond. 
Deelname is kostenloos.

Wat je als opvolger moet weten
We behandelen het overnameproces, 
de te kiezen rechtsvorm (maatschap of 
VOF) en de samenwerking met je ouders. 
Ook je persoonlijkheid en ondernemer-
schapskwaliteiten nemen we onder de loep. 
Verder gaan we uitgebreid in op de financiële 
en fiscale aspecten. Is het ook haalbaar 
voor jou en voor je ouders? En hoe zie je de 
toekomst van je bedrijf?
Duur: drie bijeenkomsten. 
Kosten: € 195,- per deelnemer (ex btw).

Je eigen 
jongerencoach

Bij Jong ZLTO kies je als opvolger je 
eigen jongerencoach, waarmee je tijdens 
het overnameproces kunt sparren over 
de zaken die je bezighouden en de 
beslissingen waar je voor staat. 
De jongerencoach kijkt mee of je op 
het goede spoor zit, ondersteunt je bij 
je persoonlijke ontwikkeling en kan je 
ook helpen bij het opstellen van een 
bedrijfsplan. 

• Vaste sparringspartner
• Vertrouwd klankbord

Wat Jong ZLTO kan betekenen

bij bedrijfsopvolging
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Een nieuwe fase, een ander leven? 
• voor ouders van opvolgers
Eén avond over de financiële aspecten van een 
bedrijfsovername, zoals notaris, eigen inbreng, 
verdeling en pensioenvoorzieningen. Een tweede 
avond over de sociale kant van de zaak: loslaten van 
het bedrijf, nieuwe tijdsbesteding, samenwerking 
met de opvolger en eventuele partner en 
communicatie, ook andere kinderen. 
Duur: twee avonden. 
Kosten: € 50,- per deelnemer per avond (ex btw).

Mijn broer/zus stapt in het bedrijf 
• voor broers en zussen van opvolgers
We behandelen het overnameproces op hoofdlijnen 
en geven uitleg over de cijfers (achtergrond van 
de overnamesom, inkomen uit bedrijf, balans en 
verlies- en winstrekening). Op het programma staan 
ook het sociale aspect, mogelijkheden tot schenking 
en het pensioen van de ouders. 
Duur: één avond. 
Kosten: € 50,- per deelnemer (ex btw).

Mijn partner is/wordt boer(in)
• voor partners van opvolgers
In gesprek over jouw rol op het bedrijf, je 
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en 
zeggenschap. Over je positie in de familie, 
je sociale leven en je baan. Over je beleving als 
outsider of insider op het boerenbedrijf. Hoe is 
het om te (gaan) wonen op een boerderij?
Duur: één avond. 
Kosten: € 50,- per deelnemer (ex btw).

Kijk voor actuele data en locaties op 

www.zlto.nl/jong/agenda
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Maak je toekomst bestendig
met Jong ZLTO
Onder de noemer Jong ZLTO bieden we een unieke bundeling van diensten 
en activiteiten voor jonge (aankomende) agrarische ondernemers. Verzorgd 
door speciale jongerencoaches en -adviseurs met wie je vrijuit kunt sparren 
en je twijfels en overwegingen kunt delen. We ondersteunen je bij je 
persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van een toekomstbestendig 
bedrijf. Naast de kennis en vaardigheden die je nodig hebt, reiken we steeds 
nieuwe inzichten en inspiratie aan. Op alle fronten: bedrijfseconomisch en 
fiscaal-juridisch, maar ook als het gaat om vastgoed, waardebepaling en de 
communicatie en samenwerking met je familie. 

We komen graag eens langs voor een eerste kennismaking. Neem voor meer 
informatie contact op met onze jongerenwerker voor jouw regio:

Zeeland

Maja van Putte

06 27 36 96 78  •  maja.van.putte@zlto.nl

West-Brabant

Wendy Luijten

06 29 52 02 72  •  wendy.luijten@zlto.nl

Midden-Brabant

Froukje Kooter

06 21 23 25 80  •  froukje.kooter@zlto.nl

Gebied Oost-Brabant en Zuid-Gelderland

Riene Huijbers

06 21 21 24 16  •  riene.huijbers@zlto.nl

www.zlto.nl/jong  •   www.facebook.com/jongzlto

T 073 217 33 33  •  info@zlto.nl  •  www.zlto.nl
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