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Partners  in het bedrijf; communicatie en besluitvorming. 

Ben je partner in een gezinsbedrijf en vind je het ook wel eens lastig als er gedoe is in het gezin 

tussen ouders en bedrijfsopvolger? Of als er gedoe is met (schoon)ouders? Word je ook weleens 

wakker met een knoop in je maag omdat de communicatie met je partner over het bedrijf niet goed 

loopt? In deze cursus leer je hoe je gesprekken goed kunt laten verlopen.  

Agrarische bedrijven zijn in het algemeen familiebedrijven. Bedrijven waar gezin/familie en bedrijf 

verweven zijn met elkaar. Als het voor niet goed gaat, dan gaat het achter niet goed. En andersom. 

Vrouwen verzorgen achter de schermen vaak de regelzaken, de administratie en de boekhouding. Zij 

zijn vaak de verbindende schakel tussen bedrijf en het gezin. Mannen doen vaak meer het 

lichamelijke werk. 

De gesprekken in een familiebedrijf vinden plaats in de keuken, aan de tafel of staand met een kop 

koffie. Hoe kun je er als partners  voor zorgen dat de communicatie goed verloopt? Wat is goede 

communicatie? Wanneer loopt een gesprek mis? Wat kun je eraan doen om de communicatie en de 

besluitvorming goed te laten verlopen?  

In deze training behandelen we een model waarmee je op een open manier met elkaar kunt 

communiceren.  Het is een manier van communiceren die in veel gezinnen en bedrijven zijn dienst 

bewezen heeft.  

Het resultaat van de training is: 

• je hebt zicht op de patronen in jullie communicatie en de besluitvorming bij zakelijke 
beslissingen 

• je hebt zicht op je eigen invloed op een (goede) communicatie 

• je leert dat gevoelens en behoeften een belangrijke rol spelen in  gesprekken 

• je oefent met gesprekken voeren volgens het model. 

 

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. 

Trainers: 

Monique te Kiefte en Lizanne Roeleven. 

 

Data: 

25 maart, 8 april, 15 april, 6 mei en een terugkomdatum in overleg. 


