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Bepaal waar je uit wilt komen,
zodat je weet waarvoor je buffelt

Waar buffel jij
precies naar toe?

Tja, hoe vaak stelt iemand je die
vraag? En hoe vaak stel je jezelf als
ondernemer die vraag eigenlijk? Zoals
de meeste ondernemers ben je vooral
bezig met ondernemen.

Klanten binnenhalen, relaties onderhouden,
nieuwe markten aanboren, producten of
diensten ontwikkelen, goede medewerkers
aantrekken en binnenhouden, de balans
bewaken, de marge vergroten, de
concurrentie voorblijven.
Je bent onafgebroken aan het buffelen.
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Het gebeurt nogal eens namelijk dat een ondernemer
onvoorbereid de verkoop van zijn bedrijf start. Dat drukt
de waarde van zijn bedrijf.

Dat zou letterlijk meer waard geweest zijn als hij eerder over
de verkoop van zijn bedrijf was gaan nadenken. Als hij al in een
vroeg stadium (lees: vandaag) kritisch naar zijn eigen positie, de
processen en marktontwikkelingen had gekeken. Als hij op tijd
andere keuzes had gemaakt of meer mensen erbij had betrokken.
Als hij niet pas aan het einde van de rit, maar tíjdens de rit tijd
voor reflectie had genomen. Om te bepalen waarvoor hij precies
wil buffelen en wat hij moet veranderen in zijn operationele
of strategische bedrijfsvoering om daar uit te komen. Het kan
een verschil tussen tonnen en miljoenen betekenen. Een goed
opgelijnde onderneming verkoopt nu eenmaal beter.

Bepaal waar je heen wilt
Ons advies is daarom: bepaal waar je uit wilt komen, zodat je weet waarvoor je buffelt.
check Hoe ziet het bedrijf dat je eenmaal wilt verkopen eruit?
check Aan wie wil je verkopen? Een strategische of een financiële partij?
check Wil je vooral dat je bedrijf zo goed mogelijk terecht komt of wil je maximaal financieel rendement?
check Zit je met je bedrijf al op de goede weg?
check Moet je je strategie wijzigen of je organisatie anders inrichten?

Genoeg belangrijke vragen die om een helder antwoord vragen.
Begin vandaag nog met antwoord geven op die vragen. Misschien ben je er al mee begonnen nu je
deze Schaak! leest. Maak het vooral af en zorg tijdig voor waardecreatie. Betrek Arpentus als ervaren
expert daar gerust bij. We adviseren je graag over hoe je meer waarde kunt creëren. Een eervolle
bijdrage aan jouw gebuffel.

Het team van Arpentus

Wat zijn je plannen? Zullen we eens sparren?
Maak een afspraak met Jurgen Boer, Frans Visser
of Remco Koudijs.
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