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Op naar een succesvolle bedrijfsopvolging
    

BedrijfsopvolgingBedrijfsopvolgingBedrijfsopvolgingBedrijfsopvolging    

Wanneer u te maken krijgt met bedrijfsopvolging (binnen 

de familie) komt daar veel bij kijken. Het is niet voor niets 

dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat er meer 

opvolgingen mislukken dan succesvol uitpakken. Vaak ligt 

de oorzaak in de ‘minder harde kant’ van een opvolging. 

Financiële, fiscale en juridische aspecten zijn weliswaar 

belangrijk, maar vooral de competenties van opvolgers, 

vertrouwen en organisatorische aspecten blijken cruciaal in 

een succesvolle opvolging. Graag nodigen wij u uit voor een 

sessie over bedrijfsopvolging op woensdag 31 januari.  

 

Belangrijke factorenBelangrijke factorenBelangrijke factorenBelangrijke factoren    

Het moment van bedrijfsopvolging valt vaak samen met de 

wens of noodzaak om te innoveren in het familiebedrijf.  

Hierbij zijn drie factoren van groot belang:     

• Een heldere visie op de toekomst van het bedrijf. 

• Heeft de opvolger de juiste

 ondernemerscompetenties? 

• Staat de overdrager open voor vernieuwingen  

in het bedrijf? 

Dit vraagt om 'opstaan' van de opvolger en 'loslaten' van de 

overdrager. En dat valt af en toe niet mee! In een 

interactieve sessie gaan Erik Wierstra en Marco Rodenburg 

met deze thema’s aan de slag. Aan de hand van stellingen 

bieden zij u handvaten in het proces van bedrijfsopvolging.  

 

Mark de Lat zal vervolgens vanuit zijn ervaring met u verder 

ingaan op de belangrijke relatie tussen uw organisatie, de 

gewenste rollen en aanwezige personen.  

 

 

    

    

    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma 

15:30 uur  Ontvangst 

15:45 uur  Welkomstwoord door Mark de Lat, partner en 

organisatieadviseur bij Eshuis Accountants en 

Adviseurs  

15:50 uur  Presentatie 'drie factoren voor een 

succesvolle bedrijfsopvolging in het 

familiebedrijf' door Erik Wierstra en Marco 

Rodenburg, Saxion Enschede 

16:50 uur   Mark de Lat kijkt met u naar het belang van 

de ‘personele verlies- en winstrekening’.  

Hoe zorgt u ervoor dat er vroegtijdig inzicht is 

in organisatie brede opvolgingsvraagstukken? 

17:30 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje 

 

Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?    

Wij nodigen u graag uit op woensdag 31 januari a.s.  

Deze kennissessie zal plaatsvinden bij Eshuis Accountants 

en Adviseurs, Institutenweg 41 in Enschede.  

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.  

U kunt zich op onze website aanmelden op 

https://www.eshuis.com/bedrijfsopvolging waarna wij uw 

deelname zullen bevestigen.  

 

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact 

opnemen met: 

Mark de Lat | Eshuis Accountants en Adviseurs 

088 - 500 95 85 | m.delat@eshuis.com 

Erik Wierstra | Saxion  

06 - 190 734 10 | e.wierstra@saxion.nl 

Marco Rodenburg | Saxion 

06 - 538 386 27 | m.j.c.rodenburg@saxion.nl    

Bedrijfsopvolging 


