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www.bitonline.cc
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www.studiocentroveneto.com

Het “Bedrijfsoverdracht Programma II (BTPII)”
is gebaseerd op de voorafgaande pilot
“Business Transfer Programme” waarin een
training is ontwikkeld en getest in combinatie
met een specifieke Screening Tool voor
bedrijfsoverdragers en –overnemers.
BTP II is een project dat mede is gefinancierd
door de Europese Commissie in het Leonardo
da Vinci programma.
De doelstelling van het programma is

BUSINESS TRANSFER
PROGRAMME II
∴

www.avans.nl

www.ctc.pl

het updaten en uitbreiden van het
bestaande curriculum en het
toetsingsinstrument en het aanpassen
daarvan op basis van de behoeften van
bedrijfsoverdragers en –overnemers in
meerdere Europese landen.

www.ghd.pt

www.jibs.se

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEK DE
ALGEMENE WEBSITE:
www.btp2.eu

EEN EUROPEES TRAININGSPROGRAMMA VOOR
BEDRIJFSOVERDRACHT

BUSINESS TRANSFER PROGRAMMA

DOELGROEPEN

De overdracht van een bedrijf naar een
volgende
eigenaar
is
een
ingrijpende
gebeurtenis voor alle betrokkenen. De vragen
die in het overdrachtsproces beantwoord
moeten worden gaan niet alleen over de
financiering,
de
fiscaliteiten
of
de
eigendomsrechten. Ze gaan vooral over de
onderlinge verhoudingen van de betrokken
personen.

•

Dit programma biedt een training, waarin
ervaringen kunnen worden gedeeld, kennis kan
worden opgedaan in de bijeenkomsten of via elearning. En er is individuele coaching.

De
training
is
modulair
opgebouwd.
Verschillende leer- en studiemethoden zijn
gecombineerd.

CONSORTIUM
De training is ontwikkeld door een team van
ervaren onderzoekers en trainers uit zeven
Europese
landen
(Oostenrijk,
Finland,
Nederland, Polen, Portugal, Italie en Zweden).
Zij vormden een
internationaal project
consortium voor twee jaar (01.11.2010 –
31.10.2012). In die periode hebben zij
onderzoek verricht over het onderwerp
Bedrijfsoverdracht, kennis verzameld en ter
beschikking gesteld ten behoeve van de
training.

•
•

Familieleden die het familiebedrijf willen
overnemen.
MBO’s: medewerkers die het bedrijf willen
overnemen.
MBI’s: externe personen die een bedrijf
willen overnemen

INHOUD VAN DE TRAINING

Modulen:
• Financiering
• Juridische aspecten
• Bedrijfs analyse
• Marketing
• Vaardigheden
• Human Resource Management
• Communicatie & Onderhandelen

TOETSINGSINSTRUMENT
In aanvulling op de training is een instrument
ontwikkeld ten behoeve van bedrijfsoverdragers,
bedrijfsovernemers
en
opvolgers.
Het instrument is bedoeld als hulpmiddel in
de voorbereidingsfase van de overdracht van
een bedrijf. Het biedt de mogelijkheid om een
eerste analyse te doen van bedrijven die voor
overdracht in aanmerking komen.
Het is een flexibel instrument op het internet,
onafhankelijk van tijd en plaats. Het is
ontwikkeld op basis van de behoeften van de
doelgroep en het kent drie onderdelen:
•

•
De training draagt bij aan het verbeteren van de
kennis en vaardigheden van bedrijfsovernemers
en – opvolgers.

•

Toetsing van het bedrijf – een
gedetailleerde vragenlijst over o.a. de
algemene,
juridische
en
financiële
structuur van het bedrijf. En over de
marketing, het personeelsbeleid en de
technische infrastructuur.
Benchmark database waarin relevante
ratio’s van specifieke branches zijn
samengebracht.
Zelf-test. Een vragenlijst ten behoeve van
zelfreflectie.

