
Een moeizaam gesprek voeren we allemaal weleens. Maar wat als die moeizame conversatie juist een sollicitatiegesprek 

betreft? Of, dat laatste verkoopgesprek om die daverende deal af te ronden? En wat als u bij uw volgende belangrijke 

gesprek weer niet uit de verf komt? Dan is het goed te weten dat u via de Training Communicatieve en Sociale 

Vaardigheden of de Rationele Effectiviteits Training van Bunt Groep gericht kunt werken aan verbetering. U verwerft 

inzicht in hoe u overkomt en herkent gedragsstijlen van anderen. U leert te denken en spreken vanuit de ontvanger.  

U krijgt grip op uw gedachten en gevoelens. Kortom, trainen bij Bunt Groep werkt! Getrainde communicatieve en 

sociale vaardigheden kunnen hét verschil maken tijdens uw eerstvolgende moment suprême. 

WERKEN AAN UW 
COMMUNICATIE WERKT
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Training Communicatieve en Sociale Vaardigheden

Rationele Effectiviteits Training



Familiebedrijven vormen het fundament van onze economie. Lange termijnvisie, eigen vermogen en betrokkenheid 

vormen succesfactoren. Maar, elk voordeel heeft z’n nadeel. Op de juiste manier met elkaar in gesprek zijn, 

dat is voor veel ondernemende families lastig. In dit kader vormt de bedrijfsovername een uitzonderlijk 

moeilijke horde. Als broers allemaal dezelfde functie willen bijvoorbeeld. Het geheim om dergelijke 

overnamestrubbelingen te trotseren, is het inschakelen van een onafhankelijke externe partij. Zoals Bunt Groep. 

We reiken op onafhankelijke wijze kennis aan via onder meer assessments, zodat de directie, aandeelhouders en 

families makkelijker en betere beslissingen kunnen nemen. ‘Zonder Bunt Groep had mijn vader de overname door twee 

zoons en één neef moeten begeleiden. Dat zou lastig zijn geweest’, aldus een opdrachtgever.

HET GEHEIM VAN EEN 
GESLAAGDE OVERNAME
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Ook relaxed met pensioen?



“Mijn zoon Frans wil directeur worden, maar persoonlijk denk ik aan iemand anders. In Frans zie ik andere 

kwaliteiten. Ik wil het bedrijf niet overdragen aan mijn zoon, omdat het mijn zoon is. M’n opvolger moet vooral 

een goede ondernemer zijn”, aldus een openhartige ondernemer tijdens een bezoek aan Bunt Groep. Deze 

openheid van zaken luchtte hem zienderogen op, hij liep al jarenlang rond met dit overnamevraagstuk. Een paar 

dagen na z’n bezoek interviewde één van onze consultants Frans en de andere kandidaat en nam assessments 

af. Na afloop toonde Bunt Groep op een onderbouwde wijze aan dat Frans wél geschikt is.

Assessments geven helderheid.

Assessments maken moeilijke keuzes makkelijker.

IS UW ZOON GOED GENOEG?
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Wilt u ook hulp bij uw bedrijfsovername? 


