




daar deze doelgroep te overtuigen een bakkerij over te nemen. Ook wil ik ons thema meer bekendmaken onder mensen die regelmatig 
op werk.nl kijken, de website van het UWV. Daarom hoop ik van harte dat er ook na dit jaar voldoende steun blijft bestaan voor de 
stichting. Ons gezamenlijke doel, meer opvolgers vinden voor prachtige bedrijven die niet verloren mogen gaan, moeten wij voor ogen 
houden.' 

Oproep aan potentiële kopers 
Denk jij weleens aan een eigen bedrijf en zou je graag meer verantwoordelijkheid hebben? Schroom dan niet om contact op te 
nemen met de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij! Overname van een mooi bedrijf betekent dat je op een rijdende trein stapt, 
waar klanten, medewerkers en leveranciers al bekend zijn. Wees niet meteen bang dat je de financiering niet kunt rond krijgen. 
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden en de stichting wijst je de weg. Het gaat er vooral om of je ondernemerskwaliteiten op orde 
zijn of dat je die verder wilt ontwikkelen. Meer weten? Kijk dan op www.ikwileenbakkerij.nl. 

In die ambitie voelt Van de Loo zich zeker niet alleen staan. 'De accountmanagers en vertegenwoordigers van de aangesloten partijen 
voor mij van onschatbare waarde. Zij zijn degenen die de bakkers kennen, persoonlijk bij hen over de vloer komen en het gesprek over 
eventuele verkoop op gang kunnen brengen. Ik beschouw hen als mijn belangrijkste ambassadeurs. Samen zetten we de schouders 
eronder. Want het kán niet anders, of er bestaat een prachtige toekomst voor de ambachtelijke bakkerij.' 
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