Inspirerend netwerk voor
familiebedrijven, actief in opleiding
en belangenbehartiging
Netwerken | Leren | Beïnvloeden

FBNed | Familiebedrijven Nederland is de vereniging voor familiebedrijven en
ondernemende families in Nederland. Wij zijn er voor alle betrokken familieleden,
al dan niet actief binnen het familiebedrijf. FBNed helpt u door middel van een
inspirerend netwerk, onze academie en belangenbehartiging.

Lidmaatschap biedt de
volgende voordelen:
•
•
•
•
•
•

Ons doel: FBNed stimuleert en draagt bij aan de continuïteit van familiebedrijven en
versterkt de positie van familiebedrijven en ondernemende families in Nederland.
Binnen ons netwerk worden veelal ervaringen uitgewisseld met andere familiebedrijven
en ideeën opgedaan voor belangrijke thema’s zoals opvolging, governance, leiderschap,
eigendomsstrategie, het betrekken van de volgende generatie en de gevoeligheden tussen
familie en bedrijf of de dynamiek binnen families.

vertrouwelijk en vertrouwd netwerk
sterke politieke lobby
ledenservice
unieke opleidingen via FBNed Academie
groot aantal next generation-leden
inspirerende bijeenkomsten voor
families met een bedrijf

Wie zijn onze leden?
Het lidmaatschap van FBNed kan voor uw familie en bedrijf bijzonder waardevol zijn. Onze leden, zowel MKB als grote bedrijven, kenmerken zich door:
• De zeggenschap, middels eigendom, is in handen
van één of enkele families.
• De familie is actief vertegenwoordigd in het
ondernemingsbestuur.
• Het familiebedrijf is onderscheidend binnen
de branche door grootte of anderszins.
• De aandeelhoudende familie heeft de solide
intentie om het bedrijf over te dragen aan de
volgende generatie.
• Tenminste de tweede generatie is actief betrokken
bij het familiebedrijf, dan wel bewust bezig met het
bepalen van of voorbereiden op een mogelijke rol
daarin.
• De vertegenwoordiger en persoonlijke leden zijn
uitsluitend leden van de aandeelhoudende families.

GENERATIEVERDELING

“Het is goed dat FBNed de belangen
behartigt in politiek Den Haag en ook concrete
successen boekt zoals de verbetering van
de WBSO-regeling.”
Alexander van der Lely, Lely

SAMEN GOED VOOR:

210+ familiebedrijven
970+ personen

> 235.000 medewerkers
> € 57 miljard omzet
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Wat onze leden zeggen
over FBNed:

LEDEN:

“Het praten met gelijkgestemden heeft mij
doen beseffen dat familiebedrijven, groot of
klein, nagenoeg dezelfde uitdagingen hebben”
Ton Goedmakers, Vebego
“Bij FBNed kun je als familiebedrijf je verhaal
kwijt en expertise halen. Voor ons voelde het
vanaf het begin als een warm bad.”
Jan Westland, Westland Kaas
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“Ik ervaar FBNed als een dynamische
organisatie die haar leden interessante
bedrijfsbezoeken, leerzame workshops
en inspirerende themabijeenkomsten biedt.”
Elsowina Ruitenberg,
Ruitenberg Ingredients

Netwerken

Ieder jaar organiseren we bijeenkomsten met medewerking van zowel leden als externe
sprekers. Om gelijkgestemden te ontmoeten en te leren van elkaar in een vertrouwde
en vertrouwelijke omgeving.
Dit doen we in diverse settings: familiebedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, rondetafelgesprekken, communitybijeenkomsten, (internationale) Summits en NxG activiteiten. Ook
publiceren wij driemaal per jaar ons eigen magazine Familie & Bedrijf exclusief voor onze leden.
Daarnaast kent FBNed de speciale ledenservice: wij zijn uw vraagbaak en kennisbron.
Als u een vraag heeft helpen wij om deze meer helder te krijgen. Wij kunnen u direct voorzien
van informatie of antwoord of in contact brengen met een ander
Niet-familie
FBNed-lid dat een vergelijkbare situatie eerder aan de hand heeft
Externe
STAK
STAK
gehad. Als het nodig is verwijzen wij ook door naar externen.
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Dit doen wij volledig onafhankelijk en op basis van ervaringen van
Board)
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andere FBNed-leden.
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Leren

FBNed heeft een eigen Academie* met
opleidingen, workshops en forums voor
(toekomstige) eigenaren van een familiebedrijf, familieleden (al dan niet actief
in het familiebedrijf) en bestuurders.
*Onze Academie is ook toegankelijk voor
niet-leden, waarbij andere
kosten van toepassing zijn.
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Wij zijn van mening dat het
leren over specifieke aspecten
gerelateerd aan het familiebedrijf een belangrijke basis is
voor de succesvolle ontwikkeling van ondernemende
families en daarmee ook het
familiebedrijf.
Onze programma’s richten
zich op de ontwikkeling van
het individu, de familie of
het bedrijf. Ook verzorgen
wij in-familytrainingen;
programma’s op maat
gemaakt voor uw specifieke
vraag.
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De meer dan 1000 aangesloten personen zijn onderverdeeld in
communities op basis van verschillende rollen in de familieloopbaan in of rond het familiebedrijf. Onze bijeenkomsten, workshops
en opleidingen zijn gebaseerd op ervaringsgericht leren en zijn
interactief - wij gaan met elkaar in gesprek.
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FBNed behartigt de belangen die de ondernemende families en hun familiebedrijven in
het hart raken: opvolging, continuïteit, ondernemerschap, eigendom, zeggenschap en
privacy. Wij zijn gesprekspartner voor politici, ministeries en ondernemersorganisaties.
Wij stimuleren initiatieven voor onderzoek naar familiebedrijven.
Als dé spreekbuis van familiebedrijven werkt FBNed waar mogelijk samen met de andere
ondernemersorganisaties in Nederland. Zo is in samenwerking met VNO-NCW en MKB
Nederland het Platform Familiebedrijven opgezet. Met familiebedrijvenorganisaties uit andere
EU-lidstaten werkt FBNed samen in European Family Businesses (EFB). Deze organisatie
behartigt de belangen van familiebedrijven in Brussel en volgt relevante ontwikkelingen binnen
het Europees Parlement en de Europese Commissie.

FBNed is aangesloten
bij twee internationale
netwerken:

Aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelden
gaat u naar www.fbned.nl
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