Lezingenaanbod Truke Zeinstra en Johan Weerkamp
Truke Zeinstra en Johan Weerkamp zijn beiden ervaren mediators en adviseurs in de agrarische
sector. Ze schreven samen het boek ‘Wat de boer niet zegt – Communicatie in agrarische
familiebedrijven’ (uitg. Vakmedianet Deventer – ISBN 9789013120035 - € 19,-).
In lezingen kunnen ze beiden op de volgende onderwerpen ingaan:
•

Samenwerken in een agrarisch familiebedrijf
Wat vraagt het van alle partijen ( man – vrouw – ouders – kinderen- overnemer) om én
familie te zijn én samen een bedrijf te voeren. Hoe ga je om met de spanning tussen
familierelaties en zakelijke betrekkingen.

•

Bedrijfsovername en familierelaties
De meeste agrarische bedrijven worden in familieverband overgenomen. Daarbij helpen de
fiscus en de instemming van de overige familieleden. Staat de ‘gunfactor’ onder druk en hoe
maak je de overname bespreekbaar en transparant voor alle betrokkenen?

•

Samenwerken, onderhandelen en overleggen.
Hoe kom je tot consensus in een samenwerkingsverband en kun je effectief zijn met behoud
van goede relaties.

•

Ondernemen met je omgeving – als je wilt ontwikkelen moet je praten
In het buitengebied zijn er diverse partijen die belangen en wensen hebben bij wat er
gebeurt en hoe het gebied wordt ingericht. Infrastructuur, landschap, natuur, milieu,
woongenot, ruimte om te ondernemen, voorzieningen. Allemaal belangen die met elkaar
moeten worden afgewogen. Wat betekent dat voor de houding en de vaardigheden van de
ondernemer?

Truke Zeinstra is ook specialist op gebied van stress
• Omgaan met stress. Aandacht voor emotionele stress – als gevolg van onverwachte
weersomstandigheden zoals bijv. nachtvorst; omgaan met personeel ( plukkers), prijsval e.d.
Aandacht voor tijd-stress – balans bedrijf - privé – baan.

Truke Zeinstra en Johan Weerkamp stellen hun lezing het liefst af op uw vraag of de behoefte van de
toehoorders. Ook hebben ze voorkeur voor een interactieve aanpak: gesprek met de aanwezigen en
ingaan op vragen waarover een gedachtewisseling kan ontstaan.
Beiden zijn zelfstandigen en zullen, mogelijk anders dan sprekers in dienst van een organisatie of
bedrijf, een honorarium en een kostenvergoeding voor hun bijdrage vragen.
Truke Zeinstra woont in Bears ( Friesland) en Johan Weerkamp in Ede (Gelderland).
Voor contactgegevens zie www.trukezeinstra.nl en www.johanweerkamp.nl

