
 

 
Gecontroleerd stoppen van je 
onderneming

 
Rabo masterclasses
Bedrijfsbeëindiging

Je hebt hard gewerkt om jouw bedrijf te maken tot wat het nu is. Door de coronacrisis zit jouw 
onderneming echter in onzekere tijden. De toekomst lijkt ver weg en niemand weet of en wanneer 
alles weer wordt als vanouds. Wanneer de reserves opraken en de vooruitzichten niet beter worden, 
kan het een optie zijn om je bedrijf te beëindigen om zo de schade te beperken. Wanneer je 
overweegt te stoppen, zijn er veel vraagstukken die op je weg komen. Wat zijn de fiscale en juridische 
consequenties? Welke stappen moet ik doorlopen? Hoe zorg ik zo goed mogelijk voor mijn personeel?
 
Om je hierbij te ondersteunen, bieden wij je i.s.m. de Rabo Ondernemers Academie de Rabo 
masterclasses Bedrijfsbeëindiging aan. Een programma ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek. In dit 
online programma nemen we je mee in de belangrijkste thema’s die bij het beëindigen van een bedrijf 
aan bod komen. Je krijgt de kennis en de handvatten waarmee je de regie in handen houdt en goed 
voorbereid het traject van bedrijfsbeëindiging in kunt gaan.
 
Ik nodig je van harte uit mee te doen aan dit programma.

{Voornaam Achternaam}
{Directeur ... functie}

Rabobank {naam}
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De Rabo masterclasses Bedrijfsbeëindiging zijn 
specifiek samengesteld voor ondernemers die 
overwegen om hun bedrijf te stoppen. Deze 
opleiding biedt praktische handvatten. Na iedere 
masterclass ben je beter voorbereid op een goed 
geregisseerde beëindiging van jouw bedrijf. 

Aanpak
De gehanteerde leermethodiek is Action Learning. Je spart met 
andere ondernemers. Je kunt de aangereikte theorieën direct 
toepassen bij jouw vraagstukken over bedrijfsbeëindiging.

Programma en docenten
Het programma bestaat uit vier online masterclasses die elk 
een wezenlijk aspect van de bedrijfsbeëindiging behandelen.

• Stappenplan bedrijfsbeëindiging
• Financiële aspecten van bedrijfsbeëindiging
• Personele impact bij bedrijfsbeëindiging
• Persoonlijke impact van bedrijfsbeëindiging

Stappenplan bedrijfsbeëindiging
Bij een bedrijfsbeëindiging zijn er veel zaken waar je aan 
moet denken. Denk aan fiscale aspecten, administratieve 
afhandeling, wetgeving en regelingen. Daar hoort een goed 

stappenplan bij. In deze bijeenkomst bespreken we alle 
aspecten die bij een bedrijfsbeëindiging van belang zijn, 
zodat je goed voorbereid het proces kunt ingaan.

Docent: Drs. R. (Richard) Take is partner in Bureau Kees 
Horden BV en traint en adviseert op het gebied van financieel 
management. Zijn motto is: ‘niets is zo praktisch als een 
goede theorie!’

Financiële aspecten van bedrijfsbeëindiging
In deze masterclass gaan we dieper in op de de financiële en 
fiscale aspecten die van belang zijn in de aanloop naar, tijdens 
en na de bedrijfsbeëindiging.  Zo moet er worden gekeken 
naar executiewaardes en boekwaardes, schuldeisers, de finan-
ciële consequenties voor het personeel en de fiscale afwikke-
ling. Ook is het zinvol om na te gaan of er activiteiten zijn die 
met waarde verkocht kunnen worden. 

Docent: Drs. R. (Richard) Take is partner in Bureau Kees 
Horden BV en traint en adviseert op het gebied van financi-
eel management. Zijn motto is: ‘niets is zo praktisch als een 
goede theorie!’

Personele impact bij bedrijfsbeëindiging
Het eindigen van jouw bedrijf heeft gevolgen voor jouw 
personeel. Je kunt met wederzijds goedvinden, of met een 
ontslagvergunning via het UWV afscheid nemen. Hoe je 
dit het beste regelt is afhankelijk van de omstandigheden 
en de tijdslijnen. In deze bijeenkomst bespreken we de 
mogelijkheden, de consequenties en de stappen die je kunt 
nemen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Docent: K. (Kees) Hoendervangers, docent en managing 
partner bij Mandev-Benelux, gespecialiseerd in het verhogen 
van de interne en externe klantgerichtheid.

Persoonlijke impact van bedrijfsbeëindiging
De beslissing om je bedrijf te beëindigen is een grote stap 
die je niet licht neemt. De emotionele aspecten van deze 
beslissing spelen een grote rol en het is belangrijk om hier 
goed bij stil te staan en zeker te weten dat er geen alternatief 
of hoop meer is. Nu je de operationele-, financiële- en 
personele gevolgen goed kunt overzien, helpt Pieter de Vries 
je met het nemen van de daadwerkelijke beslissing: om óf 
de laatste strohalm aan te pakken óf nu op te geven, zodat je 
sneller uit de rouwfase bent en weer vooruit kunt kijken.

Docent: Mr. Pieter de Vries, personal coach, turnaround 
manager en fusie & overname adviseur van DGA's en CEO's.



Studiemateriaal
Na afloop van de masterclasses worden de gebruikte 
presentaties gedeeld. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang 
je een huiswerkopdracht die je helpt om je voor te bereiden 
op de overige bijeenkomsten. 
 
Programmatijden
De kennissessies duren ca. 1,5 uur per keer. De aanvangstijd 
is 19:30 uur en verwachte eindtijd is 21:00 uur. Per sessie 
ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen.
 
Vragen en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
Coöperatie Fabriek, zij zijn verantwoordelijk voor de planning 
en de uitvoering van dit programma. Zij zijn bereikbaar op 
nummer 0294-271967 of email: info@decooperatiefabriek.nl

Je kunt je aanmelden door te klikken op deze button

Overzicht

Duur online bijeenkomsten 1,5 uur

Aantal online bijeenkomsten 4 (1x per week)

Data ({naam}dagen)  Bij voldoende animo zal 
dit programma in het 
eerste kwartaal van 2021 
plaatsvinden

Tijdstip 19:30 – 21:00 uur

Eigen bijdrage per deelnemer € 299,- vrij van btw
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Samen werken aan groei

Dit programma is ontwikkeld door 

De Coöperatie Fabriek is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (www.CRKBO.nl). 

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

AANMELDEN


