Bedrijfsoverdracht & communicatie:

struikelblok of sleutel?

Een verschil van mening over de financiële afwikkeling, onzekerheid over de
toekomst, of verschillende ideeën over de bedrijfsvoering maken het dan nog
lastiger. Maar ook allerlei emotionele- en relationele zaken kunnen een grote rol
spelen, zoals moeilijkheden in de samenwerking tussen de overdrager en de
opvolger, of vragen rondom de rol van vader en moeder na de overdracht. Ook
andere zaken kunnen een rol spelen. Hoe moet de overdracht geregeld worden
als er meer belangstellende kinderen voor het bedrijf zijn? En hoe licht je de
overige kinderen en eventueel aangetrouwde kinderen in?
Als je niet oppast ontstaat er al snel onbegrip, ruzie of
Een goede
een conflict, en wordt de bedrijfsoverdracht een
communicatie is de
struikelblok.
Om een bedrijfsoverdracht te bespreken en succesvol
uit te voeren, zul je met externe specialisten en met
elkaar moeten samenwerken en overleggen. Als je dit
goed wilt doen dan is communicatie onmisbaar.

sleutel tot een
succesvolle
bedrijfsoverdracht!

Je kunt het beste financiële en fiscale advies gekregen hebben, het wel of niet
slagen van jullie bedrijfsoverdracht hangt af van hoe goed jullie met elkaar kunnen
communiceren, ook als je adviseurs weer vertrokken zijn.

Goed communiceren, kan ik dat leren?
Ja, dat kan! Met het juiste gereedschap en wat oefening lukt het veel mensen om
goed met elkaar te communiceren. Ook tijdens gesprekken waar veel op het spel
staat.

Communicatietraining sleutels voor een succesvolle bedrijfsoverdracht

In veel boerengezinnen is praten over de bedrijfsoverdracht niet makkelijk. Het is
een ingewikkelde materie, en je hebt er niet dagelijks mee te maken. Als
ondernemer ben je gemiddeld twee keer in je leven betrokken bij een
bedrijfsoverdracht.
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In samenwerking met het CGMV en CCA biedt AgroCoach*
communicatietraining sleutels voor succesvolle bedrijfsoverdracht aan.
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*Kijk op www.agrocoach.nl

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor ouders en kinderen die van plan zijn om te gaan
samenwerken of al samenwerken om tot een bedrijfsoverdracht te komen.
Wat krijg ik?
Naast vier inspirerende en gezellige avonden krijg je praktische handvatten mee
die je kunnen helpen om een goed gesprek te kunnen voeren. Dit is niet alleen
handig bij de bedrijfsoverdracht maar is op elk vlak van je leven zeer bruikbaar!
Ook krijg je een map, met daarin de theorie en oefeningen die we doorlopen.
Altijd handig om weer eens even na te lezen.
Wanneer?
We starten in september 2015 en ronden in januari 2016 de training af. Het gaat
om 4 donderdagavonden die beginnen om 20:00 uur en duren tot 22:00 uur.
Wat kost het?
De kosten voor deze training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, en zullen
nog worden vastgesteld. Bij minimaal 10 deelnemers kan de training starten.
Waar kan ik me opgeven?
Ga naar: www.agrocoach.nl en klik op Training en dan op Communicatiecursus.
Je krijgt dan vanzelf de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.
Meer weten? Stuur een mail naar info@agrocoach.nl of bel met Dik Veefkind: 06-53583325

Communicatietraining sleutels voor een succesvolle bedrijfsoverdracht

Tijdens deze training krijg je in 4 avonden de achtergronden en principes van succesvolle
communicatie in praktische en werkbare vorm aangereikt. We wisselen korte stukjes
theorie af met veel leuke oefeningen en humoristische filmpjes. Zo leer je hoe je op een
ontspannen manier bruikbare communicatietechnieken kunt toepassen. We gaan het o.a.
hebben over communicatiestijlen, omgaan met tegengestelde belangen, luister- en
gesprekstechnieken en conflicten. Maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen. Tussen
de cursusavonden door krijg je korte opdrachten mee naar huis, die je gelijk de volgende
dag kunt toepassen. Zo doe je gelijk ervaring op in de praktijk!

2

