Verken je kansen

Hoe verder na stoppen met het agrarisch bedrijf?
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Op tijd stoppen is ook goed ondernemen

8
Stop op tijd met uw bedrijf, voordat anderen u noodzaken om te stoppen. Het is een veelgehoord advies.
Er kunnen allerlei redenen zijn om na te denken over
stoppen: u hebt bijvoorbeeld gezondheidsklachten of
u bent boven de vijftig en hebt geen opvolger. U hebt te
maken met onverwachte gebeurtenissen of tegenvallende resultaten, de financiële vooruitzichten zijn slecht
of nieuwe regelgeving vraagt om grote investeringen. Of
misschien zoekt u een nieuwe uitdaging.
Iedere aanleiding om te stoppen roept natuurlijk zijn
eigen specifieke vragen op. Bijvoorbeeld:
• Een echtpaar met jongvee en een paardenpension
heeft door een weguitbreiding minder grond. Zij hebben geen opvolger en krijgen gezondheidsklachten.
Zij vragen zich af of zij, met steeds hogere pachtprijzen, hun bedrijf nog willen verplaatsen. En zo niet,
wat dan?
• Een boerin met een klein melkveebedrijf redde het
prima met de extra inkomsten van haar partner
buiten het bedrijf. Na de scheiding vraagt ze zich af of
ze het financieel wel redt of iets anders (erbij) moet
gaan doen.
• Een melkveehouder van 60 jaar heeft altijd goed
geboerd en besluit dat het welletjes is. Hij is op zoek
naar een zinvolle tijdsbesteding.
• Een kweker houdt al jaren de schijn op dat het goed
gaat met de kwekerij. De cijfers blijken een heel
ander beeld te geven. Na confrontatie sluit hij zich
af, praat niet meer met zijn familie en raakt in een
depressie. De omzet loopt verder terug. Zijn familie
weet niet wat te doen.
• Een varkenshouder met fokzeugen hikt aan tegen
aankomende grote investeringen. Ook ziet hij op tegen het altijd binnen moeten werken in een enorme
stal, op die manier heeft hij geen plezier meer in zijn
werk. Wat kan hij doen?
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Kies de juiste afslag
Deze brochure gaat in op de fase tijdens en na het stoppen. Wanneer is het verstandig om te stoppen met uw
bedrijf? Wat is het goede moment? Hoe maakt u het
bespreekbaar? Waar kunt u hulp en advies zoeken? Maar
vooral ook: hoe gaat u verder na een bedrijfsbeëindiging?
Begin bijtijds met het verkennen van uw mogelijkheden.
Ga actief op zoek naar kansen. Stel uzelf ook de volgende
vragen: wat past bij mij als persoon, bij ons als gezin, op
onze locatie? Waar liggen mijn kwaliteiten en welk type
werk geeft mij energie? Schrijf deze punten een keer op
en bespreek ze binnen het gezin. Praat met specialisten
om uit te zoeken wat de financiële en fiscale mogelijkheden zijn. En doe dat op tijd! Al doende en pratende
openen zich vaak nieuwe wegen.
In deze brochure komen diverse mogelijkheden aan bod,
met voorbeelden en tips voor uw eigen verkenningstocht.
Als u gedeeltelijk door wilt gaan met uw bedrijf maar iets
anders ernaast wilt gaan doen kunt u overwegen zzper te worden, erbij te gaan werken in een deeltijdbaan,
een neventak te beginnen of te gaan samenwerken met
andere agrarische bedrijven.
Als u helemaal wilt stoppen kunt u bijvoorbeeld zzp-er
worden, een nieuw, niet-agrarische bedrijf starten of in
loondienst gaan werken. Of eventueel met pensioen.
De figuur op de volgende pagina geeft een schematische
weergave van deze keuzemogelijkheden.
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Wat kan ik en wat wil ik?

Wilt u verder met
uw bedrijf?

Welke aspecten uit uw werk wilt u meenemen naar een andere baan?
Als u al lange tijd werkt als agrariër beseft u misschien
niet altijd dat u met uw kennis en ervaring ook in andere sectoren aan de slag zou kunnen. Maar als ondernemer, en als agrariër in het bijzonder, heeft u veel in
huis dat ook elders goed van pas kan komen.
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Ernaast werken als zzp-er

Zzp-er worden

Een baan buitenshuis (parttime/fulltime) om
inkomsten aan te vullen

Een baan buitenshuis (parttime/fulltime) om
inkomsten aan te vullen

Een niet-agrarische neventak (verder) ontwikkelen

Een ander, niet-agrarisch bedrijf starten

Een agrarische tak afstoten
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•
•

•

Heb ik hobby’s of interesses waar ik iets mee zou
kunnen doen in een nieuwe baan of onderneming?
Welke elementen van het boer of tuinder zijn vind ik
prettig en wil ik meenemen in een nieuwe baan? En
welke juist niet?
Wat heb ik gemist tijdens de agrarische werkzaamheden? Bijvoorbeeld het omgaan met collega’s of het
werken in een team.

“

•

•

Een handig hulpmiddel om uw competenties in kaart
te brengen is een EVC (erkenning van verworven
competenties). In een EVC-procedure verzamelt u
bewijzen van wat u weet en kunt. Dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat.
Zie ook www.kenniscentrumevc.nl en
www.evc-centrum-nederland.nl
Op internet zijn allerlei testen te vinden om uw eigen
kwaliteiten in kaart te brengen. Zoek bijvoorbeeld op
‘competentietest’ of ‘beroepskeuzetest’.
Alles over het zoeken van nieuw werk vindt u op
www.uwv.nl

Ben Simmelink, voormalig varkenshouder en nu vrachtwagenchauffeur: “Ik had al een vrachtwagenrijbewijs en ik
houd van reizen. Vrachtwagenchauffeur leek mij een veelzijdig beroep, waarvoor ook veel werk was op het moment
dat ik stopte met mijn varkensbedrijf. Ik ben eerst met een
chauffeur mee geweest om te kijken hoe het ging. Het leek
me best leuk om op deze manier mijn geld te verdienen.
Lekker vrij, net als op het boerenbedrijf.”

net als op het

Met pensioen

Figuur 1- Kansen in de toekomst. Als de toekomst van uw agrarisch bedrijf onzeker is komt u voor de keus te staan: (gedeeltelijk) stoppen of verdergaan
op een andere manier

Vragen om jezelf te stellen:

•

Lekker vrij,

Een andere agrarische tak erbij, bijvoorbeeld
de opfok van jongvee
Samenwerken met andere agrarische bedrijven

Een eerste stap is om u bewust te zijn van waar u goed in
bent. Ga eens na wat u in uw werkzame leven aan kennis
en ervaring hebt opgedaan. Bijvoorbeeld het bijhouden
van de financiële administratie of technisch onderhoud
aan machines. Denk ook aan vaardigheden als zelfstandig werken of risico’s durven nemen.
Enthousiasme voor uw nieuwe werk is het belangrijkst.
Bedenk daarom ook waar u plezier in hebt, in uw werk
maar ook daarbuiten. Probeer vrij te denken en neem de
tijd om verschillende opties te verkennen.

Tips en meer informatie:

boerenbedrijf
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Van neventak tot nieuwe hoofdtak
AFSLAG
Van neventak tot nieuwe hoofdtak

Nieuwe economische basis voor uw bedrijf
Stel, het agrarisch bedrijf biedt weinig perspectief
meer. Als u al een neventak heeft, zoals recreatie of
kinderopvang, kunt u die laten uitgroeien tot nieuwe
hoofdtak. Daarmee geeft u uw bedrijf een nieuwe economische basis. Soms maakt zo’n nieuwe hoofdactiviteit het bedrijf zelfs aantrekkelijker voor een opvolger.
Overigens is dit niet altijd een eenvoudig traject. U krijgt
te maken met de gemeente, met regelgeving, vergunningen
en een bestemmingswijziging. In de praktijk gaat het
vaak om een stapsgewijze omschakeling, waarbij er een
(kleine) agrarische tak blijft bestaan.
Tips:
•

•
•

•

Kijk wat bij u past. Doe de ‘Kansenverkenner
Multifunctionele landbouw’
(www.multifuntionele landbouw.net, zoek op
kansenscanner).
Ga de boer op en leer van de ervaringen van
collega’s.
Ga op tijd praten met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen en te weten met welke regelgeving u te maken hebt.
Doe een goede marktverkenning voor uw product of
dienst en maak een businessplan.

Meer informatie:
•
•
•
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Over kinderopvang op de boerderij:
www.agrarischekinderopvang.nl
Delen van kennis met andere ondernemers:
www.multifunctionelelandbouw.net
Kansen en regelgeving multifunctionele landbouw:
www.groenkennisnet.nl

“”
In die tijd was agrarische

kinderopvang nog niet ‘gewoon’

Evelien Blaauwendraat, voormalig leidinggevende bij TPG
Post, nu eigenaar van kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje:
“Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf. Toen ze in 2002
de melkveetak beëindigden kwam de ligboxenstal vrij: een
zee van ruimte. Aanleiding om mijn idee, kinderopvang als
neventak, serieus uit te werken.

Ik heb zo’n 40 kinderdagverblijven bezocht, zo werd steeds
duidelijker hoe ik het zelf wilde doen. Ook heb ik een
marktonderzoek gedaan om te kijken of er wel ruimte was
voor nog een kinderdagverblijf: hoeveel kindplaatsen zijn
er al gerealiseerd in mijn regio, zijn er wachtlijsten, hoe
zijn de aanrijroutes, wat is het uurtarief, dat soort dingen.
De banken zien ook graag dat je je goed oriënteert.

Bij de gemeente was het lastiger, in die tijd was agrarische
kinderopvang nog niet ‘gewoon’. Het valt niet mee als je
één van de eersten bent. Als startend ondernemer ben je
ook nog niet zo mondig. Ik zie geen toekomst meer voor
een agrarische tak op mijn bedrijf. De varkens hebben we
twee jaar geleden ook weggedaan.”
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Zzp-er worden
Uw diensten elders aanbieden: financieel interessant en leerzaam

AFSLAG
Zzp-er worden

“”
Inmiddels heb ik acht parttime
medewerkers in dienst

Naast uw agrarisch bedrijf kunt u werken als zzp-er:
zelfstandige zonder personeel. Een zzp-er neemt een
klus aan voor een bepaalde tijd en een bepaalde prijs
en werkt voor eigen rekening en risico. Veel agrariërs
denken hierbij aan loonwerk of werk in de agrarische
bedrijfsverzorging. Dat kan natuurlijk, maar u kunt
uw expertise bijvoorbeeld ook inzetten als zelfstandig
adviseur. Als het goed loopt kan het een hoofdactiviteit
worden.
Tips:
•

•

•
•

Meer informatie:
•
•
•
•
•
•
•
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Zet op een rijtje wat u als zzp-er wilt en kunt doen,
hoe u dit wilt bereiken, wat uw markt is, tegen welk
tarief u wilt en kunt werken.
Zorg voor een VAR-verklaring om bij de
Belastingdienst aan te tonen dat u verschillende
opdrachtgevers heeft.
Zorg dat u uw verzekeringen op orde hebt, zoals een
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De Kamer van Koophandel biedt korte cursussen en
seminars aan, om goed voorbereid van start te gaan
en valkuilen te vermijden.

Advies bij het starten van uw bedrijf:
www.ondernemersklankbord.nl
Informatie over zzp-er worden per regio en branche:
www.ikwordzzper.nl
Oriëntatie voor boeren en tuinders die aan de slag
willen als zzp-er: www.ltozzp.nl
Alles over ondernemen: www.kvk.nl
Belangenbehartiging voor zzp-ers:
www.zzp-nederland.nl of www.pzo.nl
Microkredieten, coaching en tools voor het starten
van uw bedrijf: www.qredits.nl
Platform voor agrarische zzp-ers en potentiële opdrachtgevers: www.boerzoektklus.nl

Hans Dirksen, voormalig melkveehouder en nu directeur
van Dirksen Management Support (DMS): “Toen mijn vader
in 1987 overleed nam ik het bedrijf over, met zo’n 30 koeien,
een grupstal en een bovengemiddelde financiering. Er was
geen geld om te investeren in quotum en een nieuwe stal.
Daarom bleef ik in deeltijd werken in de automatisering
en als adviseur voor melkveehouders, vooral rondom de
mineralenwetgeving.
Dat deed ik met veel plezier. Na een paar jaar besefte ik
dat het melkveebedrijf meer kostte dan opleverde. Een
moeilijke beslissing, maar in april 1996 zijn we gestopt.
De laatste melkkoeien zijn weggegaan in augustus, want
ik was er nog niet aan toe ze weg te doen. En het jongvee
hebben we nog twee jaar gehouden.
Ik startte in 1996 als zzp-er. DMS adviseert melkveehouders, vooral in studiegroepen. Inmiddels heb ik acht
parttime medewerkers in dienst. Ik had er van tevoren niet
echt een verwachting van, behalve dat ik er een snee brood
mee zou kunnen verdienen, en dat is gelukt.
Ik loop nu nog iedere dag tussen de koeien, alleen zijn
ze niet meer van mij. En ik kan op de boerderij blijven
wonen.”
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Een ander eigen bedrijf
AFSLAG
Een ander eigen bedrijf

“”

U bent altijd ondernemer geweest, de ondernemerskwaliteiten hebt u al
Na het stopzetten van het agrarisch bedrijf kunt u
natuurlijk ook verder als ondernemer, door een nieuw
bedrijf te starten. Dat kan opnieuw een agrarisch
georiënteerd bedrijf zijn, maar ook een bedrijf in een
heel andere sector. Groot voordeel voor veel mensen: je
houdt zo de vrijheid van een eigen bedrijf. En de ondernemerskwaliteiten hebt u al in huis.
Tips:
•
•

Je kunt meer dan je denkt,

dat is mijn lijfspreuk geworden

•
•

Neem een kijkje in de keuken bij bedrijven in de
branche die u aanspreken.
Maak een ondernemingsplan met een financieel
plan en laat dit kritisch beoordelen door een ondernemerscoach van bijvoorbeeld de Kamer van
Koophandel.
Doe navraag bij uw gemeente welke vergunningen u
nodig hebt.
Wees u bewust van uw kwaliteiten, maar ook van uw
beperkingen. Schakel de juiste mensen in om u verder te helpen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of communicatie.

Meer informatie:
•
•
•

Informatie over een ondernemingsplan opstellen:
www.kvk.nl en www.qredits.nl
Tips van andere ondernemers:
www.eigenondernemingstarten.com
Advies bij het starten van uw bedrijf:
www.ondernemersklankbord.nl, www.syntens.nl,
www.kvk.nl, of bij uw gemeente of lokale bank

“”
Ik herinner me dat ik meteen
dacht: ‘dit is het’

Wim de Jong, voormalig melkveehouder en nu mede-eigenaar van een wijnwinkel in Amersfoort: “Nadat ik noodgedwongen was gestopt met mijn melkveebedrijf moest ik
gaan nadenken over een nieuwe invulling. Ik wilde weer
zelfstandige zijn, dat wist ik wel.

Via de kinderen raakte ik bevriend met mijn huidige
compagnon, die toen bedrijfsleider was bij een wijnwinkel
in Amsterdam. Ik herinner me hoe ik voor het eerst zijn
winkel binnenstapte en meteen dacht: ‘dit is het’. De eerste wijncursus volgde al snel. Een jaar daarna zat ik op de
Wijnacademie, nu ben ik vinoloog.
Het was behoorlijk wennen om op oudere leeftijd te gaan
studeren, maar je kunt meer dan je denkt. Dat is mijn lijfspreuk geworden. In 2004 kwam er een wijnwinkel in
Amersfoort te koop. Die kans hebben we meteen gegrepen.”
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Van ondernemer naar werknemer
AFSLAG
Van ondernemer naar werknemer

“”
Ook bij deze baan moet je het
werk zien liggen en oppakken

Op zoek naar een baan die bij u past
Een baan in loondienst biedt de zekerheid van een vast
inkomen en de gezelligheid van werken met collega’s of
in een team. U kunt de kennis die u heeft opgedaan bij
een werkgever toepassen, zoals bijvoorbeeld het werken
met machines. Begin met een oriëntatie op de banenmarkt in de regio. Misschien hebt u niet alle benodigde
papieren in huis voor de baan waarop u wilt solliciteren.
Een ervaringscertificaat of een omscholingstraject behoort in veel gevallen tot de mogelijkheden.
Tips:
•
•
•
•
•

•

Meer info
•
•

•
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Bekijk de lokale kranten en websites voor vacatures
in de regio.
Maak gebruik van uw netwerk, vertel mensen in uw
omgeving dat u een baan zoekt.
Schrijf u in als werkzoekende zodat u uitnodigingen
krijgt voor netwerkbijeenkomsten in de regio.
Maak een afspraak met een werkcoach bij het UWV
om te verkennen waar behoefte aan is in de omgeving.
Schakel een loopbaandeskundige in als u hulp wilt
hebben bij het maken van een cv en het schrijven van
sollicitatiebrieven.
Regel een tijdelijke stage bij een bedrijf om kennis te
maken met de sector.

Tips over solliciteren, omscholing en een database
met vacatures: www.werk.nl
Meer informatie over een ervaringscertificaat:
www.kenniscentrumevc.nl en
www.evc-centrum-nederland.nl
Informatie over uw loopbaan: www.loopbaanadvies.net

Paul Steffens, voormalig melkvee- en varkenshouder en nu
werkzaam bij Buurtsupport in Emmen: “Toen bleek dat het
bedrijf van mijn broer en mij niet genoeg inkomen genereerde voor twee gezinnen was het tijd voor verandering. Ik
stapte uit het bedrijf, mijn broer nam alles over en stootte
de varkens af. Ik wilde in elk geval een basis van waaruit ik
kon vertrekken: het was voor mij een prioriteit om een baan
te vinden en in het arbeidsritme te blijven.
Ik was 45 jaar en dan kun je wel wachten tot de perfecte
baan voorbij komt, maar dat duurt misschien jaren. Ik
schreef twee sollicitatiebrieven en bij één daarvan was het
meteen raak. In november 2007 gingen de varkens weg, en
in januari 2008 begon ik met mijn nieuwe baan bij een organisatie die mensen resocialiseert en reactiveert richting
de arbeidsmarkt.
Een gevarieerde baan, met veel vrijheid. Ik denk dat ik ben
aangenomen om mijn werkhouding: net als bij een boerenbedrijf moet je bij deze baan het werk zien liggen en oppakken.“
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Perspectief tot uw pensioen

Contact

Begin op tijd met het regelen van uw pensioen
ZORG OM BOER EN TUINDER

Als u boven de vijftig bent, kunnen andere overwegingen een rol spelen om (gedeeltelijk) te stoppen met uw
bedrijf.
Slim samenwerken
Gaat u bijvoorbeeld nog investeren in uw bedrijf als u
geen opvolger hebt?
Door slimme vormen van samenwerking te zoeken met
andere agrarische ondernemers kunt u het wat rustiger
aan doen zonder dat u helemaal stopt. Als u een levensvatbaar bedrijf hebt kunt u de mogelijkheden verkennen
van overname buiten de familie. In een samenwerkingsverband met een jonge agrariër in spé die binnen de
eigen familie geen overnamemogelijkheid heeft, kunt u
verkennen hoe en onder welke voorwaarden hij of zij het
bedrijf op termijn over kan nemen.
Financiële overbrugging
Als u voor de pensioengerechtigde leeftijd wilt stoppen
(en dus nog geen recht hebt op AOW) is het de vraag hoe
u de periode tot aan uw pensioen financieel kunt overbruggen. Zoek uit of u vrij vermogen hebt uit het bedrijf
en hoe u dat slim kunt benutten. Sommige agrariërs
gaan uit van de gedachte: ‘mijn bedrijf is mijn pensioen’,
maar dat geldt niet altijd. De verkoopbaarheid van een
bedrijf hangt af van marktontwikkelingen in de sector
en de mate waarin het bedrijf voldoet aan toekomstige
regelgeving. Soms gaat er een lange periode overheen
voordat het bedrijf verkocht is of levert het een lagere
prijs op dan verwacht.

een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bij uitkering
hiervan moet u afrekenen met de belastingdienst, ook
als het bedrijf moet worden gestaakt. Wees proactief en
neem bij vragen rond het pensioen of bij staking contact
op met de belastingadviseur om problemen in de toekomst te voorkomen.
Tips:
•

•

Belastingadvies
Misschien hebt u gedurende uw werkzame leven een
pensioen opgebouwd door de fiscale oudedagsreserve te
benutten, belastingvrij lijfrentes te storten, te sparen of
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•

Ga op zoek naar informatie. Vraag advies van een fiscaal adviseur, een pensioenadviseur en een notaris
over de fiscaal-juridische gevolgen van het (gedeeltelijk) staken van een bedrijf en de consequenties voor
uw pensioen. Zorg ook voor een goed testament.
Maak een financiële planning: wat hebt u nodig
voor levensonderhoud en de eventuele aflossing van
leningen? Wat zijn inkomstenbronnen de komende
jaren (lijfrente, AOW, et cetera)?
Vraag oud-collega’s hoe zij deze stap hebben gezet
en wat zij als aandachtspunten zien.

Stichting Ondernemersklankbord

Zorg Om Boer en tuinder (ZOB)

Het Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van
ervaren ondernemers, die na hun eigen actieve loopbaan
en op vrijwillige basis hun kennis en ervaring willen delen met collega-ondernemers.
Als adviseur bieden zij een klankbord en geven praktisch, concreet en onafhankelijk advies bij vragen over
bijvoorbeeld stoppen, doorgaan of iets nieuws beginnen.
Het Ondernemersklankbord is actief in 22 regio’s en in
diverse branches, waaronder ook land- en tuinbouw.

Zorg Om Boer en tuinder is een landelijke organisatie
van ervaringsdeskundigen, die gratis en op vrijwillige basis boeren en tuinders ondersteunen die hun bedrijf (geheel of gedeeltelijk) willen of moeten beëindigen. Deze
vrijwilligers zijn meestal zelf ex-agrariërs die soortgelijke
problemen hebben doorgemaakt en uit de praktijk weten
waarover over praten. Zij bieden hun collega’s gratis een
luisterend oor, maar helpen hen ook bij het heroriënteringproces en het zoeken naar een nieuwe toekomst.

Iedere ondernemer kan via de website een klankbordtraject aanvragen, waarna hij of zij zorgvuldig wordt
gematcht met een adviseur. Een traject omvat een aantal
gesprekken, waarin de adviseur samen met de ondernemer een pad uitzet dat leidt tot een besluit over of een
oplossing voor de situatie.

ZOB werkt samen met een uitgebreid netwerk van
adviseurs, bijvoorbeeld op het gebied van makelaardij,
accountancy, fiscus, notariaat, gemeentelijke regelgeving of werkgelegenheid, en kan zo nodig bemiddelen en
begeleiden. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop.

Postbus 93002
2509 AA Den Haag

J Haverkamp (secretariaat)
Bathmenseweg 12a
7434 PV Lettele

T. 0900-6633763
I. www.ondernemersklankbord.nl
E. info@ondernemingsklankbord.nl

T. 0570-651328
I. www.zorgomboerentuinder.nl
E. info@zorgomboerentuinder.nl
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Denkt u, als agrarisch ondernemer, na over de toekomst van uw bedrijf? Overweegt u te stoppen?
‘Verken je kansen’ verkent verschillende mogelijkheden ná het (gedeeltelijk) stoppen van uw agrarisch bedrijf.

“”

Anderen zeggen dat ik geluk heb gehad, maar ik ben op tijd begonnen met het verkennen van de mogelijkheden.
Starten is moeilijk, maar stoppen nog moeilijker.

Wie had ooit gedacht dat ik vrachtwagenchauffeur zou worden?
De tijd tikt door en als je geen stap zet blijf je stilstaan.

Als medewerker van een tuincentrum heb ik toch weer een klein tuindersbedrijfje ín een bedrijf.
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Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, in het kader van het project Boerenkans.

