S
BE T
B

Au

f ei

O SS

k
c
i
nen Bl

Waarover gaat het project BestBoss?
Best Boss is een acroniem. Het staat voor „Beoordelingsprocedure voor
bedrijfsopvolgers in Micro en Kleine ondernemingen in de toerisme sector“. Het
is een officieel EU project van het Erasmus + programma.
Het project benadrukt de ontwikkeling en uitwisseling van concepten en
ervaringen inzake bedrijfsopvolging. De beoordelingsprocedures zullen samengesteld en geïmplementeerd worden om bedrijfsopvolgers in de toeristische
sector advies te verlenen.
Dit zal tot stand komen door een samenwerking tussen onderwijsinstellingen
(Hoge Scholen en Universiteiten) en de bedrijfswereld. Samen hebben deze het
potentieel en de knowhow om de beoordelingsprocedures en tool box succesvol
te implementeren.
Momenteel is er te weinig samenwerking tussen Universiteiten en de privé
sector, waardoor er weinig onderlinge uitwisseling plaatsvindt inzake bedrijfsopvolging procedures. Dit project tracht deze leegte op te vullen door beide
partijen met elkaar in contact te brengen.

Waarom doen we dit?
In Europa en andere continenten blijft de toeristische sector één van de belangrijkste industrieën, welke jaarlijks 100.000 nieuwe banen creëert.
Toerisme wordt vaak beschouwd als het laatste redmiddel om
de economie van minder ontwikkelde regio’s te stimuleren.
Momenteel groeit het Europese toerisme op een
laag pitje. Het is te verwachten dat Europa haar
positie als belangrijkste reisbestemming zal
verliezen in de nabije toekomst.
De toerisme sector kampt vaak met lage
lonen, minder goede werk condities,
een hoog personeelsverloop, informele
tewerkstelling en een tekort aan goede
infrastructuur. Wat resulteert in een
merkbaar tekort aan toerisme professionelen, voornamelijk bedrijfsopvolgers.
Het is van belang dat bedrijven en potentiele bedrijfsopvolgers geïnformeerd
worden over de sector.
Het Best Boss project tracht het probleem
van personeelstekort op te lossen door alle
belanghebbende in de sector te integreren in de Best Boss inventaris. Welke zal
samengesteld en geïmplementeerd worden
door het partnerschap op de noden van
bedrijf opvolging procedures.
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De toerisme sector is een wereld met immens veel belanghebbende partijen,
externe factoren, perspectieven en noden.
De toerisme sector gaat hand in hand met algemene economische ontwikkelingen, demografie, ecologie, educatie, etc. Waardoor de toekomst van de
sector moeilijk te voorspellen is.
Toerisme gaat gepaard met verschillende risico’s, waardoor het moeilijk blijft om succesvol een bedrijf uit te
baten. Een grondige kennis van de toerisme sector is
dan ook een absolute noodzaak.
Europese KMO’s kunnen hieromtrent nog
heel wat professionele ondersteuning gebruiken. Hierdoor kan het project Best Boss en
de bijhorende “Beoordelingsprocedure voor
bedrijfsopvolgers in Micro en Kleine ondernemingen in de toerisme sector“ hulp en
advies bieden aan de bedrijfswereld.

Hoe verloopt het BestBoss project?
Gedurende de looptijd van het Best
Boss project zal er een tool box samengesteld worden, welke de zoektocht naar bedrijfsopvolgers zal moeten vereenvoudigen.
Het project is opgebouwd uit drie opeenvolgende activiteiten:
Een Europese bevraging, welke het startpunt is
voor verder onderzoek. Op deze manier geven we
de huidige situatie weer en belichten we de problemen
inzake competenties en kwalificaties van personeel.
Een tool box van beoordelingsinstrumenten, welke de zoektocht naar bedrijfsopvolgers zal moeten vereenvoudigen
Een beleidspaper, om de ervaringen en resultaten van het project te delen.
Op deze manier zal de toerisme industrie gebruik kunnen maken van de resultaten van het project.

Welke rol spelen de KMO‘s in die project?
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Best Boss is afhankelijk van de samenwerking tussen de bedrijfswereld en
universiteiten, aangezien de beoordelingsinstrumenten daadwerkelijk in de
praktijk moeten worden getest. Het Europees netwerk van stakeholders zal
de noodzakelijke uitwisseling van ervaringen garanderen.
Innovatieve en flexibele beoordelingsinstrumenten staan aan de kern van
dit project, deze zullen de diversiteit, human resources en marktdifferentiatie van een bedrijf weerspiegelen.

Wat zijn de voordelen voor de KMO’s betrokken in dit project?
Doorheen de cyclus van het project zullen KMO’s de kans aangeboden krijgen
om het beslissingsmakingsproces inzake human resources en bedrijfsopvolging te
optimaliseren.
De resultaten van Best Boss zijn gestaafd door wetenschappelijk onderzoek,
maar komen pas tot uiting in de praktijk. Het project verleent de privé sector een
gestructureerd systeem om bedrijfsopvolging te faciliteren. Elk bedrijf in de toerisme sector zal de instrumenten kunnen aanpassen aan haar individuele noden.
Gebruikmakend van de competenties proﬁelen, beschikbaar in de Best Boss toolbox,
zullen zowel de sterktes als zwaktes van potentiele bedrijfsopvolgers belicht worden. Hierdoor kunnen KMO’s op een succesvolle wijze bedrijfsopvolgers vinden en het voortbestaan van het bedrijf garanderen.

Wie neemt deel in het Best Boss project?
Alle acht partners zijn afkomstig uit regio’s waar de toerisme industrie zich meer en
meer richt op bedrijfsopvolgers. Elke partner heeft een eigen methodiek, maar allen
hebben één gemeenschappelijk doel: het faciliteren en optimaliseren van een goede
bedrijfsopvolging in de toeristische sector.
Het Best Boss consortium bundelt haar kennis en krachten om deze uitdaging tot een
goed einde te brengen.
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Dit project werd geﬁnancierd met de steun van de europese commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie
(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat. Project nummer 2014-1-De02-kA200-001608.

