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Goed voorbereid de Duitse markt op?
Wij bieden:

•  Zakelijke taal- en cultuurtrainingen op 
maat, individueel of als groep

•  Direkthilfe: wij komen bij u langs 
voor uw Duitstalige correspondentie, 
aanbestedingen en telefoongesprekken

•  Vertalingen van uw website en uw 
correspondentie

•  Revisie en bewerking van uw Duitse 
teksten

“Was ik er maar nooit aan begonnen,” verzuchtte de  
ondernemer die zichtbaar slapeloze nachten achter de 
rug had. “Ik had een goedlopend bedrijf met tien mede-

werkers. Ik kreeg de kans om een concullega – zo’n babyboomer– 
over te nemen. Ik had alleen belangstelling voor het klantenbestand, 
de voorraden en twee van zijn vaklieden. Toch liet ik me overhalen 
om de andere drie medewerkers ook over te nemen. Ik dacht naïef: 
ik heb vast wat voor ze te doen.”

“Helaas had ik vooral veel mét ze te doen,” vervolgde de beste man. 
“Ik had niet voldoende in de personeelsdossiers gekeken. Immers, 
de business moest doorgaan. Alleen, deze overname – die ik zelf 
even dacht te doen – leidde me alleen maar af van de business.”

“Ik liep tegen allerlei onvoorziene zaken aan die bakken met geld 
kostten. De overnemende partij had zich geconformeerd aan een 
CAO, waardoor ik ineens twee verschillende arbeidsvoorwaarden 
binnen mijn organisatie had. Daarnaast had één van die vaklieden 
meer dan twee maanden aan overuren staan die hij graag in één 
klap wilde opnemen om zijn wereldreis te maken. Om nog maar 
niet te spreken over het pensioenfonds: tien maanden achterstand 
in afdracht van pensioenpremies. Of ik dat even wilde betalen.”

Op mijn vraag hoe of alles nu was opgelost en hoe het nu met hem 
ging, was zijn antwoord: “Heb maandag een afspraak bij ‘bijzonder 
beheer’ van de bank. Door alle overnametoestanden heb ik geen 
tijd kunnen besteden aan het binnenhalen van werk…”  «

PERSONEEL- EN ARBEIDSMARKT
HIJ DACHT DIE 
OVERNAME ZELF WEL 
EVEN ERBIJ TE DOEN…
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