TRAINING

Wat wordt jouw
volgende stap?

Hoe verkoop jij in de
toekomst jouw bedrijf?

kunt of moet verkopen?

MET INSPIRERENDE
VERHALEN VAN
TOPSPREKERS

VERKOOP
GELUK
IN DE PRAKTIJK

DE BESTE

TIPS

Voor alle
ondernemers

VA N O N D E R N E M E R S
EN PROFESSIONALS

voor de toekomst?

FAMILIEOVERDRACHT
OF BEDRIJFSVERKOOP?

TRAINING

FA M I L I E
GELUK
IN DE PRAKTIJK

Het ideale
opvolgingsproces

Voor als je wilt,

Is jouw familie klaar

Praktijkervaringen, inclusief
uitdagingen en emoties.

Ben jij verkoopklaar?

Voor ouders, opvolgers
en niet-opvolgers

IN SAMENWERKING MET

EEN INITIATIEF VAN

PROGRAMMA’S

VERKOOPGELUK & FAMILIEGELUK
ü VOOR ONDERNEMERS & FAMILIEBEDRIJVEN
ü 4 BIJEENKOMSTEN
ü VAN 17.00 - 21.00 UUR (INCL. DINER)

FAMILIEGELUK
Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen het familiebedrijf in de toekomst
gelukkig blijft? Hoe bespreek je het onderwerp ‘familieoverdracht’ aan
de keukentafel? Hoe maak je met elkaar goede (financiële) afspraken
over het bedrijf en binnen de familie? Hoe verloopt het proces als je
uiteindelijk toch wilt verkopen aan een externe (derde) partij? Hoe doen
andere families dit eigenlijk? Inspirerende professionals én families
geven je antwoorden op de meest gestelde vragen die je als ouders,

Naar
aanleiding
van het boek
Verkoopgeluk

opvolger of niet-opvolger hebt!

VERKOOPGELUK
Op sommige momenten in je leven vraag je je als ondernemer

SCHRIJF JE IN VIA WWW.VERKOOPGELUK.NL
De kosten per programma bedragen 500,- (excl. BTW)
per organisatie (max. 4 deelnemers)
VOOR VRAGEN & MEER INFORMATIE
NEEM CONTACT OP MET MONIQUE DELSINK
MONIQUE@KLETSKOPPEN.NL • T 06-43727952

onherroepelijk af hoe je toekomst eruitziet: tot wanneer ga ik met mijn
bedrijf door? Of stop ik er binnenkort mee? Wat doe ik als die man
met de grote zak geld voor de deur staat? Ben ik voorbereid op de
situatie dat ik geen keuze (meer) heb en mijn bedrijf moet verkopen
door bijvoorbeeld de economische situatie, door ziekte of door andere
persoonlijke omstandigheden? Oftewel, ben jij als ondernemer al klaar
voor een verkoop? En wat betekent ‘Verkoopgeluk’ dan voor jou?

4 avonden
vol kennis en
inspiratie vanuit
de praktijk!

Zorg dat je in iedere fase van je bedrijf ‘futureproof’ bent,
oftewel ‘verkoopklaar’, en dat er waarde binnen
je bedrijf gecreëerd is! Voor het moment dat je wilt,
kunt of misschien wel moet verkopen.

Een familieoverdracht vergt een goede voorbereiding en
kost veel tijd en energie. Als alle familieleden vanaf het
begin van het proces betrokken worden, levert dit op
emotioneel, financieel en praktisch vlak op lange termijn
veel op! Dus laat je tijdens de training Familiegeluk
inspireren en goed informeren!
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VOOR WIE
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• Starters met een uniek concept, waar potentiële kopers
nu al voor in de rij staan.
• Ervaren ondernemers die niet weten of zij over 5 jaar misschien nog wel
op hun plek zitten binnen hun bedrijf, omdat je soms droomt van een
nieuwe carrière of juist
toe bent aan bijvoorbeeld een betere werk-privébalans.
• Ondernemers die bijna met pensioen gaan.

• Ouders die het familiebedrijf in de toekomst willen
overdragen aan (een) kind(eren) of wellicht willen
verkopen aan derden.
• Opvolgers. Kinderen met eventueel hun partners die
van plan zijn het familiebedrijf over te nemen.
• Niet-opvolgers. Kinderen die geen interesse hebben in
bedrijfsovername, maar wel graag betrokken willen
worden in het proces.

Vanwege de coronasituatie zijn de data onder voorbehoud,
kijk op www.verkoopgeluk.nl voor de laatste update.

Vanwege de coronasituatie zijn de data onder voorbehoud,
kijk op www.verkoopgeluk.nl voor de laatste update.
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1

DINSDAG 8 SEPTEMBER

WAT IS JOUW BEDRIJF (JE) WAARD?

Wat is jouw bedrijf (je) financieel, maar vooral emotioneel waard? Hoe
zorg je ervoor dat je in de toekomst waarde creëert voor het moment van
verkoop? En in welke fase zit jij momenteel als ondernemer? Een avond vol
gouden tips, die ook geld waard zijn!

2

DINSDAG 13 OKTOBER

HET VERKOOPPROCES IN BEELD

Hoe verkoop ik (gedeeltelijk) mijn bedrijf met een optimaal resultaat? Wie zijn
mijn potentiële kopers? We nemen je tijdens deze avond stap voor stap mee
in het ideale verkoopproces en geven je tips en trucs waar je nu al wat mee
kunt. Eventuele valkuilen of risico’s komen natuurlijk ook aan bod.

3

DINSDAG 10 NOVEMBER

DE JUISTE LETTERS OP PAPIER VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT

De fiscale, juridische en economische kant van een bedrijfsverkoop.
Wat is het belang van de juridische en fiscale structuur bij de verkoop?
Wat zijn de ‘kleine letters’ die je op papier moet hebben staan? Welke
voorwaarden stelt de Belastingdienst? Wat betekent de verkoop
voor je eigen financiële situatie? Na deze avond weet je hoe je jouw
onderneming optimaal kan verkopen en – misschien nog belangrijker hoe je je op een verkoop kunt voorbereiden.

4

DINSDAG 24 NOVEMBER

VERKOOPGELUK IN DE PRAKTIJK

Je bedrijf overdragen en je toekomst verkennen.
Vele ondernemers gingen je voor, een avond vol
voorbeelden en inspirerende verhalen uit de praktijk.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

GESPREKKEN AAN DE KEUKENTAFEL

Wat zijn de kansen en uitdagingen waar je als familie mee
te maken hebt? Wat verwachten jullie van elkaar? Zijn alle
familieleden wel capabel en klaar voor de nieuwe stappen?
Wij dagen je deze avond als familie uit om alle kaarten op
tafel te leggen en geven je stof tot nadenken.

2

WOENSDAG 14 OKTOBER

EEN ESCAPE, EEN VERKOOP AAN DERDEN

Staat de volgende generatie al klaar in de startblokken of is een
externe (gedeeltelijke) verkoop ook nog een optie? Hoe creëer
je door simpele tips en trucs waarde binnen je familiebedrijf?
Tijdens deze avond zetten we alle mogelijkheden op een rijtje.

3

WOENSDAG 11 NOVEMBER

CONTINUÏTEIT WAARBORGEN NA OVERDRACHT

De fiscale, juridische en economische kant van een
familieoverdracht. Hoe financier ik mijn ‘oude dag’? Wat moet
mijn bedrijf opleveren? Schenken (BOR) of verkopen aan de
volgende generatie? Of misschien toch aan een derde? ? Liggen
de juiste documenten op de plank? We geven je inzicht in de
te maken keuzes, waarbij continuïteit van het familiebedrijf een
centraal thema is.

4

WOENSDAG 25 NOVEMBER

FAMILIEGELUK IN DE PRAKTIJK

Familiegeluk! Een overdracht waar iedereen blij van wordt!
Een bijeenkomst vol praktijkvoorbeelden van inspirerende
families die jullie reeds zijn voorgegaan.

