Promissie
gelooft in
duurzame
relaties

Nieuw:

MoederMaster
Speciaal voor moeders
in het familiebedrijf

www.promissie.nl

Achter een ondernemer staat vaak een sterke vrouw. Dat geldt zeker voor
familiebedrijven. Moeders in familiebedrijven zijn belangrijk. Zowel voor
de ondernemer als voor het gezin en zeker voor de kinderen die mogelijk
zullen opvolgen. Bij ProMissie begeleiden we al jaren familiebedrijven bij
de bedrijfsoverdracht en zien daarbij dat moeders vele rollen vervullen.
Ze zijn naast partner ook moeder, opvoeder, bemiddelaar en wellicht
zelf actief in het familiebedrijf. En ze zijn zich ervan bewust dat het
familiebedrijf in principe altijd op de eerste plaats staat. Speciaal voor
deze moeders organiseren wij de MoederMaster.
Wat is de MoederMaster?
De fase waarin het bedrijf van vader (en moeder) op zoon(s) en/of
dochter(s) wordt overgedragen, is een ingrijpende fase. Niet alleen voor
uw man en kind(eren), maar ook voor u. Er verandert veel binnen het
bedrijf en in het gezin. Dat kan vragen oproepen:
• Hoe kan ik mijn man en kind(eren) steunen in de overdrachtsfase?
• Hoe kan ik er voor mijn man en kind(eren) zijn zonder mezelf weg te
cijferen?
• Welke juridische gevolgen heeft de bedrijfsovername voor mij?
• Hoe blijft de sfeer en harmonie in ons gezin goed in de overdrachtsfase?
• Hoe ziet mijn/onze rol er na de bedrijfsovername uit?
Tijdens de MoederMaster gaan we, samen met andere moeders, in
gesprek over deze vragen en mogelijke antwoorden. U zult herkenning en
inspiratie vinden in de verhalen van de andere moeders. Wij bieden vanuit
onze kennis en ervaring inzicht in hoe u concreet met deze vragen kunt
omgaan.
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Thema’s
Bij iedere bijeenkomst behandelen
we een ander thema. Door deze
onderwerpen te bespreken
en ervaringen van andere moeders
te horen, krijgt u inzicht in wat u te wachten staat en hoe uw rol eruit ziet.
• Uw rollen binnen het gezin en het familiebedrijf
• Relaties binnen het gezin (met kinderen, familie en partner)
• Verbinding tussen de generaties
• Communicatie binnen het gezin
• Juridische aspecten van de bedrijfsovername
• Hoe nu verder?
De bijeenkomsten vinden plaats in de eerste maanden van 2019. Er zit
steeds een aantal weken tussen de bijeenkomsten zodat u voldoende tijd
heeft om met de inzichten aan de slag te gaan.
Gratis introductiebijeenkomst
Bent u nieuwsgierig of de MoederMaster u verder kan helpen en
kan inspireren? We nodigen u graag uit voor de informatieve
introductiebijeenkomst op 30 oktober 2018. Deze bijeenkomst is
gratis. Daar krijgt u ook meer informatie over de data en kosten van de
MoederMaster. U ontmoet gelijkgestemde moeders, kunt ervaringen
uitwisselen en krijgt inzicht in uw belangrijke rol binnen het gezin en het
familiebedrijf.
Voor aanmelden en meer informatie:
Elise Griffioen via e.griffioen@promissie.nl.
Over ProMissie
ProMissie adviseert ondernemende families en begeleidt familiebedrijven en
samenwerkende ondernemers bij bedrijfsoverdracht en strategische vraagstukken.
Wij werken meestal in opdracht van ondernemers, directeuren, familie en aandeelhouders.
Zij worden door ons met raad en daad ondersteund in elke fase van het ondernemen.
Onze adviseurs zijn ervaren ondernemers en specialisten.
Wij delen graag onze kennis en ervaring en hebben hart
• familiebedrijf
• ondernemersadvies
voor mensen en hun onderneming.
• waardebepaling
ProMissie gelooft in duurzame relaties.
• aankoop/verkoop
• bedrijfsoverdracht
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