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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken inzake de intentieverklaring en het
plan van aanpak voor Duurzame Drentse Familiebedrijven ter uitvoering van het
besluit dat uw Staten op 6 juni 2017 hebben genomen. Dit mede naar aanleiding van
de statenvragen die eerder dit jaar door de CDA-fractie zijn gesteld en onze toezeg-
ging dat de mogelijkheden voor het opstellen van een intentieverklaring zouden
worden onderzocht.

Familiebedrijven spelen een grote rol binnen het midden-en kleinbedrijf in Drenthe.
Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is 71o/o van de
bedrijven in Drenthe een familiebedrijf. Zij vormen de spil van de economie en zijn
sterk regionaal verankerd. Familiebedrijven hebben focus op continuiTeit in plaats van
winst op korte termijn, hebben duurzaam en maatschappelijk ondernemen vaak in de
genen, bestaan doorgaans meerdere generaties en hebben meer tevreden personeel
dan niet-familiebedrijven. Daarom gaan wij met verschillende partners aan de slag om
gerichte aandacht en ondersteuning te bieden aan deze bedrijven. De betrokken
partners zijn de HogeschoolWindesheim, VNO-NCW en MKB Noord, Recron Noord,
LTO Noord en de Metaalunie.

Een eerste stap in deze samenwerking is de ondertekening van de intentieverklaring
'Duurzame Drentse Familiebedrijven'. ln deze intentieverklaring spreken de partners
uit samen aan de slag te gaan om gerichte aandacht en ondersteuning te bieden aan
familiebedrijven. Elke partner doet dit vanuit zijn eigen achtergrond en expertise. Dit in
de volgende sectoren: Metaal, Recreatie en Agrarisch. De keuze van deze sectoren
komt mede voort uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool
Windesheim.
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Een volgende stap die de samenwerkende partijen in het begin van 2018 willen gaan
zetten, is het ophalen van aanvullende informatie bijfamiliebedrijven in Drenthe. Dit
niet alleen in de sectoren die betrokken worden bij de intentieverklaring maar in alle
sectoren. De informatie die wordt opgehaald is van bredere en diepere aard dan
alleen het thema Bedrijfsopvolging op het gebied van bijvoorbeeld knelpunten die de
bedrijven ervaren in het kader van bedrijfsopvolging en goed bestuur. Mede afhan-
kelijk van de uitkomsten willen wij de familiebedrijven samen met de partners op
verschillende manieren ondersteunen en faciliteren, bijvoorbeeld bij de (her)inrichting
van de bestuursstructuur of in bedrijfsopvolgingsproblematiek.

Wij hebben middelen gereserveerd in de vorm van vouchers. Deze zijn via het
platform www.ikbendrentsondernemer.nl verkrijgen ter hoogte van maximaal
€ 5.000,--. De familiebedrijven gebruiken de vouchers voor bijvoorbeeld de inhuur van
externe expertise voor het verkrijgen van informatie over bedrijfsopvolging en de com-
plexiteit rondom de organisatie binnen familiebedrijven. Van de € 5.000,-- moet de
aanvrager zelf € 1.000,-- inbrengen als cofinanciering (20%). Deze vouchers worden
zo spoedig mogelijk in 2018 (uiterlijk vanaf maart 2018) beschikbaar gesteld. De

reden hiervoor is dat het onderwerp Bedrijfsopvolging een belangrijk en urgent
onderwerp is binnen de Drentse familiebedrijven. Er worden in 2018 in totaal dertig
vouchers beschikbaar gesteld.

Het is belangrijk dat familiebedrijven de positieve effecten gaan ervaren van bij-
voorbeeld het toelaten van externen in de bedrijfsstructuur en het tijdig en adequaat
bedrijfsopvolging regelen. De verwachting is namelijk dat door aangaan van de
samenwerking met de partners gezamenlijk een bijdrage kan worden geleverd aan de
ontwikkeling en continuiTeit van familiebedrijven zodat zij een stabiele factor in de
Drentse economie kunnen blijven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris
l

Bijlage: lntentieverklaring Duurzame Drentse Familiebedrijven
km/coll.

voorzitte
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I ntentieverklaring Familieb e drij -
ven Drenthe 2018
' D uurzame Drentse Familiebedrijven'

Familiebedrijven spelen een grote rol binnen het MKB in Drenthe. Zij vormen de spil
van de economie en zijn sterk regionaal verankerd. Familiebedrijven hebben focus op
continuiïeit in plaats van alleen winst op korte termijn, hebben duurzaam en maat-
schappelijk ondernemen in de genen, bestaan doorgaans meerdere generaties en
hebben meer tevreden personeel dan niet familiebedrijven.

Provincie Drenthe, HogeschoolWindesheim, VNO NCW Noord, MKB Noord, de Me-
taalunie, Recron Noord en LTO Noord/DJAK onderkennen het grote belang van fami-
liebedrijven voor de Drentse economie en gaan in 2018 samen aan de slag om ge-
richte aandacht en ondersteuning te bieden aan deze bedrrjven, elk vanuit hun eigen
achtergrond en expertise. HogeschoolWindesheim, dat reeds fors inzet op familiebe-
drijven met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, biedt minoren, onderzoek
en projecten ten behoeve van familiebedrijven en het onderwijs. VNO NCW Midden
en MKB Noord, de Metaalunie, Recron Noord en LTO Noord/DJAK zetten hun lobby-
kracht in en helpen actief mee netwerken, en relaties en leden in de volle breedte van
de provincie te benaderen voor betrokkenheid bij het programma en deelname aan
projecten en regelingen. Dit in samenwerking met adviseurs van www.ikbendrentson-
dernemer.nl die gericht kunnen ondersteunen in de bijeenkomsten die partners orga-
niseren.

Doordat meer familiebedrijven positieve effecten gaan ervaren van het toelaten van
externen in de bedrijfsstructuur, tijdig en adequaat bedrijfsopvolging gaan regelen en
in het onderwijs expliciet aandacht wordt gegeven aan de problematiek van familiebe-
drijven, verwachten de samenwerkingspartners een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling en continuiTeit van familiebedrijven zodat zij de stabiele factor in onze economie
kunnen blijven.

Een eerste stap die samenwerkende partijen hiervoor in het begin van 2018 wil gaan
zetten, is het ophalen van informatie bijfamiliebedrijven in Drenthe. lnformatie op het
gebied van bijvoorbeeld knelpunten die de bedrijven ervaren in het kader van bedrijfs-
opvolging en goed bestuur. Afhankelijk van de uitkomsten wil de provincie Drenthe de
familiebedrijven samen met de verschillende partners op alle mogelijke manieren on-
dersteunen en faciliteren bij bijvoorbeeld de (her)inrichting van de bestuursstructuur of
in bedrijfsopvolgingsproblematiek. Vanuit de provincie Drenthe zijn hiervoor middelen
gereserveerd in de vorm van vouchers van maximaal €5000 via het platform van
www.ikbendrentsondernemer.nl. Deze vouchers kunnen ingezet worden voor bijvoor-
beeld de inhuur van externe expertise voor bedrijfsopvolging en de complexiteit die
hierbij komt kijken, zoals bijvoorbeeld:

De (her)inrichting van de bestuursstructuur
Oprichting van een Raad van Advies
Opstellen / aanpassen van Familiestatuut

Ondanks dat de onderzoeksresultaten in de loop van 2018 pas bekend zijn, worden
deze vouchers zo spoedig mogelijk in 2018 reeds beschikbaar gesteld. Dit omdat er
reeds bekend is dat het onderwerp bedrijfsopvolging een belangrijk en urgent onder-
werp is binnen de Drentse familiebedrijven en dit door alle samenwerkingspartners
wordt onderkend.
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Assen, 2018

Dhr. H. (Henk) Brink,
Provincie Drenthe

P. (Philippe) Hondelink
Metaalunie

Drs. T.P. (Petra) Ellens
Recron

T. (Tanja) Beuling
LTO Noord

RECRON

l,Vindesheinff
Dhr. drs. H.N. (Henk) Hagoort,
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim
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Drent¡ Agnrisch Jongrren l(onukr

Drents Agrarisch Jongeren Kontakt


