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Jij  bent  de  waarschijnlijke  opvolger  binnen  het  familiebedrijf.  Dat  is  fantastisch!  Alleen,  wil  je  het  ook  echt?  Kan  je  het  

echt  aan?  Het  is  geen  baan  die  je  aanneemt  om  naar  een  paar  jaar  weer  eens  verder  te  kijken.  Nee,  het  bedrijf  van  je  

ouders  overnemen  (of  van  andere  familieleden)  heeft  gevolgen  voor  het  leven.  Zelfbewust  en  weloverwogen  kiezen  is  

dus  van  groot  belang.  In  eerste  instantie  voor  jezelf,  maar  ook  voor  je  familie.  

  
Het  coachprogramma  ‘Zeker  Van  Je  (familie)Zaak’  is  speciaal  ontworpen  om  op  een  verantwoordelijke  manier  met  deze  

belangrijke  keuze  om  te  gaan.  Je  gaat  je  intenties  onderzoeken  en  je  maakt  voor  jezelf  duidelijk  wat  je  werkelijk  zelf  wil.  Dit  

alles  om  weloverwogen  te  kunnen  zeggen  of  deze  grote  taak  wel  of  niet  bij  je  past.  

  

Deze  menselijke  benadering  maakt  dit  coachprogramma  uniek  ten  opzichte  van  veel  andere  vormen  van  begeleiding.  Jij  

als  zoon,  dochter,  neef  of  nicht  staat  centraal   tijdens  dit  programma,   in  plaats  van  het  bedrijf.  Begeleiding  en  advies  bij  

overname  van  familiebedrijven  richt  zich  vaak  op  financiële  of  juridische  kant.  Wij  richten  ons  alleen  op  jou,  zodat  jij  ook  

alle  ruimte  krijgt  om  stil  te  staan  bij  wat  je  zelf  wilt.  

  

In   een   reeks   van  zes   individuele   coachgesprekken,  met  de   coach   van   jouw  keuze,   ga   je   aan  de   slag  met   je  motieven,  

motivaties,  capaciteiten,  twijfels,  angsten,  bezwaren,  wensen  en  kansen.  De  individuele  gesprekken  zijn  nodig  om  de  focus  

op  jezelf  te  houden  en  om  gecoacht  te  worden  in  de  persoonlijke  processen  die  bij  overname  horen.    

  

De  professionele  coaches  en  trainers  Sylvia  Esman  en  Esther  Reinders  hebben  vanuit  persoonlijke  ervaring  het  programma  

opgezet.   Zij   hebben   gezien   hoe   belangrijk   het   is   om   als  mens   ondersteund   te  worden   bij   al   die   persoonlijke   issues   die  

opduiken   bij   zo’n   overname.   “Een   bedrijf   overnemen   in   de   familielijn   is   een   levensgebeurtenis”,   aldus   Esther.   Sylvia:  

“Aandacht  voor  het  menselijke  aspect  is  cruciaal  voor  een  gezonde,  ontspannen  en  succesvolle  toekomst  voor  alle  partijen”.  

  

Wil  je  meer  weten  over  de  inhoud  van  het  programma  of  over  Sylvia  en  Esther,  neem  dan  contact  op  via  mail  of  telefoon  

(gegevens  staan  hierboven)  voor  een  vrijblijvende  kennismaking.  Meedoen  betekent  dat  je  straks  zeker  bent  van  je  zaak!  

Of  je  nou  wel  of  niet  besluit  om  de  zaak  over  te  nemen.  Gun  jezelf  deze  ondersteuning,  inspiratie  en  helderheid  bij  het  nemen  

van  dit  levensveranderende  besluit!    

  
  
  

Sylvia  Esman  en  Esther  Reinders    
  

Sylvia  Esman    
www.echtsylcoaching.nl  
06  -  12111525  
info@echtsylcoaching.nl  
  
  
  

Esther  Reinders  
www.estherreinders.nl  
06-11003802  
esther@estherreinders.nl    
  
  


