
UITNODIGING

Leren van elkaar 
 
Familiebedrijven maken een inhaalslag. Nu 
het met de economie beter gaat, maken zij 
vaart met de opvolging. Hoe regel je die 
opvolging op een goede manier? Het begint 
al bij de keuze van de opvolger: één of 
meerdere van de kinderen of een kandidaat 
van buiten? En hoe maak je de 
toekomstverwachtingen voor het bedrijf, de 
familie en de opvolger bespreekbaar? Vaak 
willen opvolgers nieuwe wegen bewandelen 
en het bedrijf vernieuwen. Een bijeenkomst 
voor ondernemende families, die ervaringen 
met elkaar uitwisselen om de continuïteit of 
de groei van het bedrijf te waarborgen.

Ondernemende families

VOOR 
GENERATIES IN 
HET FAMILIE-

BEDRIJF

Hoe regelen zij hun opvolging?

Graag nodigen wij u en uw familie uit voor het congres voor ondernemende families.  

Datum: Vrijdag 12 mei 2017 
Lokatie: AFAS Software, Philipsstraat 9, 3833 LC Leusden 

Programma:  
12.30 uur  Ontvangst 
13.30 uur Bas van der Veldt, CEO AFAS, 2e generatie: Hoe mijn familie omgaat met opvolging. 
14.00 uur De praktijkervaring van ondernemende families: 
  • Samen ondernemen: overdragers worden jonger, opvolgers hebben haast. 
  • De rollen van familie en (extern) management bij bedrijfsopvolging. 
15.15 uur Interactieve workshops: 
  • Bedrijfsoverdracht in het familiebedrijf: hoe pak je dat aan? 
  • Internationaliseren en innoveren: hoe doe je het goed? 
  • Psychologische barrières bij bedrijfsoverdracht: hoe ga je er mee om? 
  • Familierelaties: hoe beïnvloeden die de slaagkans bij overdracht? 
16.30 uur Netwerkborrel, ervaringen uitwisselen 

Aanmelden: Uiterlijk 6 mei 2017 via www.promissie.nl/congres 

Deelname: Exclusief voor familiebedrijven; een persoon: € 90,- per extra persoon: € 65,- (excl. BTW)

Dr. Lex van Teeffelen - lector Financieel-
Economische Advisering bij Innovatie, 
onderzoeker opvolging, financiering en 
groei in het mkb  

Edwin Weesie, MSc - 
programmamanager Minor 
Bedrijfsovername & Franchising, 
onderzoeker psychologische barrières bij 
(familie)overdrachten  

Ir. Marnix van Bruggen - contextueel 
psycholoog, specialist familie en relaties 
binnen het familiebedrijf 

Piet Spruijtenburg  AC RAB - adviseur 
bedrijfsoverdracht in het familiebedrijf 

Adriaan Westerveld - adviseur overdracht 
en samenwerken in het familiebedrijf


