
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum: 8 mei 2017 
van: Janneke Slingerland, ChristenUnie  
onderwerp 
: 

Toekomst voor familiebedrijven MKB 

 
 
Inleiding 
Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het overgrote deel van de 
Nederlandse bedrijven (70%) is familiebedrijf. Hieronder vallen de meeste agrarische bedrijven (92% 
is familiebedrijf) en veel winkelbedrijven.  
 
Het MKB is de banenmotor van de Gelderse economie en het MKB is doelgroep van het provinciaal 
economisch beleid, zo staat geformuleerd in het beleidskader economie dat vorig jaar door Provinciale 
Staten van Gelderland is vastgesteld. Het beleid richt zich vooral op groei, innovatie, opschalen en 
internationaliseren. 
 
Specifieke aandacht voor familiebedrijven is er niet in ons economisch kader. Bij zaken als 
bedrijfsopvolging en het nemen van de juiste bestuurlijke beslissingen hebben deze bedrijven 
behoefte aan goede ondersteuning. Hogeschool Windesheim bundelt kennis over familiebedrijven in 
het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven en biedt samen met Saxion minors, onderzoek en 
projecten aan ten behoeve van familiebedrijven en onderwijs.  
 
De provincie Overijssel heeft besloten om in de komende jaren samen met Hogeschool Windesheim 
en Saxion gericht aandacht en ondersteuning te bieden aan familiebedrijven onder de titel: Samen in 
beweging voor familiebedrijven. Doel is om bedrijven te ondersteunen in het nemen van goede 
beslissingen over bestuur, bedrijfsopvolging en onderwijs. Overijssel faciliteert familiebedrijven bij het 
(her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Tevens ontwikkelt de 
provincie een Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling. 
 
Links:  
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/strategisch-ondernemerschap/landelijk-
expertisecentrum-familiebedrijven/agenda/ 
 
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Lys/versterken-mkb/ 
 
 
Vragen 

1. Is GS bekend met het initiatief van onze Overijsselse collega’s? 
2. Kunt u aangeven hoe groot (per sector) het aandeel familiebedrijven is in Gelderland? 
3. Op welke manier schenkt de provincie Gelderland concreet aandacht aan de specifieke 

ondernemersvraagstukken bij familiebedrijven? Familiebedrijven zijn vaak meer gericht op 
continuïteit dan op winst voor de korte termijn, hebben duurzaam en maatschappelijk 
ondernemen in de genen en bestaan doorgaans uit meerdere generaties.  

4. Is GS bereid om – net als de provincie Overijssel – aan te sluiten bij genoemd initiatief en zo 
gericht extra aandacht en inzet te bieden aan familiebedrijven? 

 
 
 
 
 
 
 
 


