
PEOPLE INVESTMENT 

 

Wij staan bekend om: 

- Onze grote tijdsinvestering in de opdrachten.  

- Onze grote mate van flexibiliteit. 

- Onze betrokkenheid. 

- Onze oplossingen. 

- Onze integriteit en eerlijkheid. 

 - Onze vaste projectprijs zonder nacalculatie. 

 

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid hebben voor ons 

 de hoogste prioriteit! 

 

 

Graag vertel ik u geheel vrijblijvend en zonder 
verplichtingen meer over onze projecten, diensten 
en werkwijze. 
 
U kunt mij bereiken via mijn mobiele nummer: 
06 54 208 259 of stuur  een email naar: 
bdetermann@people-investment.nl. 
 

Ben Determann   

 

 

         

 

 

 
Mediation & Bedrijfs- en familiecoaching 

met resultaat 

 

me 

PEOPLE INVESTMENT 

Investeren in mens en bedrijf 



PEOPLE INVESTMENT is sinds 1992  gespecialiseerd 

in het coachen en begeleiden naar resultaten. 

 

Binnen (familie)bedrijven ontstaat vaak onnodige 
stress en irritatie over elkaars betrokkenheid, inzet, 
denkwijze, motivatie, kennis, ideeën, werkwijze, 
inzicht, samenwerking, investeringen en de visie op 
de toekomst. 
 

 
Dit resulteert helaas te vaak in grote problemen zoals het uiteen vallen van 
families of gezinnen, het moeten stoppen van mooie bedrijven, verlies van 
(familie)kapitaal en het verdwijnen van kansen voor alle betrokkenen. 
 
 
Door een juiste en objectieve werkwijze kunnen deze problemen voorkomen 
worden. Met een professionele insteek (resultaatgericht, confronterend en 
transparant) zorgen wij voor een goede dialoog, voor inzicht maar bovenal 
voor werkbare oplossingen. 
 
 

Wat doen wij? 
 
Wij zorgen voor het oplossen van problemen, zorgen dat 
alle betrokkenen weer positief constructief met elkaar gaan 
praten en dat er weer een optimale samenwerking is. 
Hierdoor kan iedereen weer goed functioneren, zowel 
zakelijke als privé. 

 
 
 

Hoe werken wij? 
 
Door onze nuchtere no-nonsens aanpak zorgen wij ervoor 
dat (familie)bedrijven kunnen blijven functioneren en dat de 
onderlinge verhoudingen sterker worden zodat er borging 
van continuïteit is. Wij spreken individueel met de 
betrokkenen en brengen alle betrokkenen bij elkaar. 

 

PEOPLE INVESTMENT 

Waar liggen onze specialiteiten: 
 
 
 
● Oplossen problemen tussen familieleden (ouders-kinderen, 
 kinderen onderling, andere betrokkenen (aandeelhouders), etc. 
 
 
● Optimaliseren samenwerking tussen bedrijfspartners (man-vrouw,  

broers, zussen, andere familieleden. 
 
 
● Terugbrengen van de focus op betere verhoudingen tussen de  

familieleden. 
 
 

● Terugbrengen van de focus op het bedrijf en de bedrijfsresultaten. 
 

 
● Leren omgaan met traumatische ervaringen (overlijden,  

faillissementen, etc.) 
 

● Ondersteunen bij bedrijfsstop, uittreding, scheiding, etc. 

 
● Herijken en herpositioneren van de belangen en doelstellingen. 

 
 
Voor veel bedrijven en families hebben wij oplossingen mogen realiseren. 
 
 

 


