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Motie Familiebedrijven
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 12 en vrijdag 13
november 2020,
Overwegende dat:
•
•
•
•
•

Familiebedrijven een bijzondere vorm van onderneming zijn en een grote
meerwaarde kennen voor de economie, werkgelegenheid en samenleving.
Familiebedrijven doorgaans een hechte band hebben met de regio,
maatschappelijk betrokken zijn en vaak een bijdrage leveren aan lokale
evenementen en instellingen zoals sportclubs, kerken en scholen.
Veel familiebedrijven gericht zijn op continuïteit & langetermijndenken, sterk
waardegedreven zijn en grote betrokkenheid kennen bij en van personeel.
Familiebedrijven – gezien hun specifieke karakter en dynamiek1 – tegen
uitdagingen c.q. knelpunten aanlopen en ook anders omgaan met externe
ontwikkelingen als digitalisering en internationalisering. 2
Bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht en de governance(structuur) bij
familiebedrijven in het bijzonder extra aandacht behoeven.

Constaterende dat:
•
•
•

Recent gepubliceerd CBS-onderzoek laat zien dat Zeeland relatief veel
familiebedrijven kent, die zorgen voor veel toegevoegde waarde en
werkgelegenheid in onze provincie. 3
In diverse provincies (zoals Drenthe, Flevoland, Gelderland, Overijssel en
Utrecht) ondersteuningsprogramma’s bestaan voor familiebedrijven. 4
Verschillende provincies netwerken hebben voor familiebedrijven waar zij elkaar
kunnen ontmoeten en ideeën & kennis kunnen uitwisselen. Tevens fungeert zo’n
netwerk als soort van klankbord richting onder meer de overheid. 5

1https://www.researchgate.net/publication/332644096_20181214_artikel_1_TF_De_Dynamiek_van_het_

Familiebedrijf
2https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/01/kenmerken-kansen-en-knelpunten-in-

het-familiebedrijf
3 https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/44/familiebedrijven-in-nederland-2015-2018.pdf
4 Enkele voorbeelden hiervan zijn: een jonge bedrijfsopvolgingsregeling en een voucherregeling om
expertise in te kunnen huren op het gebied van bedrijfsovername of herinrichting van de bedrijfsstructuur.
5 Zo heb je in Brabant Het Brabants Familiebedrijven Genootschap (https://bfbg.nl/) en in Gelderland Het
Gelders Familiebedrijven Gilde (https://geldersfamiliebedrijvengilde.nl/)
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•

•

De provincies Overijssel (“Family Next 6) en Limburg (Innovatie in het kleine
familiebedrijf) 7 voor familiebedrijven een MKB-deal hebben gesloten met het Rijk.
De opgedane kennis, informatie en best practices uit deze MKB-deals worden
gedeeld met en tussen nationale en regionale beleidsmakers. 8
Zeeland Business jaarlijks een award uitreikt voor het Zeeuws familiebedrijf van
het jaar, waarmee een Zeeuws familiebedrijf extra in het zonnetje wordt gezet.

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
•
•

Te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om als provinciale overheid
familiebedrijven die specifiek zijn voor deze categorie van ondernemingen te
ondersteunen en welke daarvan voor Zeeland geschikt zouden zijn.
Hierover uiterlijk juli 2021 over te rapporteren aan Provinciale Staten.

En gaat over tot de orde van de dag,
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https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals/family-next
https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals/innovatie-in-het-kleine-familliebedrijf
8 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/28/kamerbrieffamiliebedrijven/kamerbrief-over-familiebedrijven.pdf
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