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Bedrijfsopvolging. Er is een opvolger, maar hoe pak je het 

dan goed aan? 

Juist nu de toekomst van veel bedrijven onder druk staat en het onzeker is welke richting ze in 

moeten slaan om te overleven is zowel de positie van de opvolger als die van de ouders niet 

eenvoudig. Er ontstaan veel vragen: is het wel een rendabel bedrijf om door te geven? Wil je wel dat 

je kind boer wordt onder deze omstandigheden? Gaat het bedrijf op dezelfde voet verder? Komt er 

een nieuw concept, of een andere belangrijke koerswijziging? Wie bedenkt dat? Wie neemt de 

besluiten? En hoe werken we samen tot de feitelijke overname? 

Veel logische en gezonde vragen. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om die -zo belangrijke- 

vragen in alle openheid met elkaar te bespreken. Deskundigen hebben het al snel vooral over de 

fiscale en juridische zaken. Uiteraard belangrijk maar wat mis je als je je alleen daardoor laat leiden? 

In de training gaan we in op de vraag hoe je de belangrijke vragen met elkaar bespreekbaar kunt 

maken. En hoe je met elkaar tot voor alle partijen goede besluiten kunt komen. Dat laatste geeft dan 

de basis voor het in gang zetten van alles wat er geregeld moet worden en waar je specialisten bij 

nodig hebt. Voor die specialisten zijn jullie een betere gesprekspartner, want het is duidelijk wat je 

met elkaar en met het bedrijf wilt bereiken. 

Het resultaat van de training is: 

• je hebt inzicht in welke soort vragen belangrijk zijn om met elkaar te bespreken en hoe je dat 
op een goede manier kunt doen 

• je weet hoe je met elkaar tot besluiten kunt komen 

• je hebt kennis van de praktische zaken die geregeld moeten worden 

• jullie zijn een betere gesprekspartner voor de benodigde specialisten om de inhoudelijke 
zaken te regelen 
 

In de training is ieder welkom: zowel combinaties (ouder en opvolger), opvolgers alleen en ouders 

alleen of als stel. 

De training beslaat 4 dagdelen en een terugkomdagdeel. 

Kosten:  

€ 100,00 voor 1 persoon. Als van hetzelfde bedrijf meer mensen een training volgen (dezelfde of een 

andere) is het tarief € 50,- per extra deelnemer. 

 

Locatie: 

De training vindt plaats in een locatie in Aalten. Dit hoor je na inschrijving. 

Trainer: 

Monique te Kiefte. 

Data: 

3 april, 17 april, 8 mei, 22 mei en een terugkomdatum in overleg. 


