
H E T  
F A M I L I E 
S T A T U U T 
S A M E N W E R K E N A A N 
SPELREGELS VOOR FAMILIE 
E N  B E D R I J F 

Aan Het Familiestatuut kunnen 

vier families deelnemen. De vijf 

bijeenkomsten duren een halve 

dag en vinden verspreid over 

anderhalf jaar plaats. 

Deelnemers krijgen inzicht in 

de opzet en de werking van het 

familiestatuut. Tussen de 

bijeenkomsten in ga je, samen 

met de andere familieleden, aan 

de slag met het opstellen van 

het statuut. Daarbij worden 

jullie begeleid door een van de 

opleiders. 

Thema’s 

• Begrip van de

mogelijkheden van een

familiestatuut

• Inzicht in de inhoud van een

familiestatuut

• Scenario’s en best practices

van het familiestatuut

• Inzicht krijgen in het

proces in de eigen familie

en hoe daarmee om te

gaan

• Opstellen van actiepunten

die belangrijk zijn voor de

familie, het bedrijf en het

eigendom

De opleiders Jacqueline van 

Zwol en Albert Jan 

Thomassen zijn de auteurs 

van het boek ‘Het 

Familiestatuut, voor 

continuïteit van het 

familiebedrijf en harmonie 

in de familie’ dat in juni jl. is 

uitgekomen. Dit boek krijg je 

als deelnemer van het 

programma.  

Meer informatie vind je op 

Het Familiestatuut. 

Doelgroep 
Het programma is voor families die een start 

met het familiestatuut willen maken en 

gedurende anderhalf jaar begeleid willen 

worden. Minimaal aantal deelnemers is 2 per 

familie. 

Datum 

De start van dit programma is na de 

zomervakantie van 2017.  

Locatie 

De bijeenkomsten vinden plaats in het 

midden van het land. 

Kosten 

Incl. accommodatie en studiemateriaal            

€ 3.800,-  voor 2 familieleden (excl. BTW). 

Indien je geen FBNed lid bent, dan geldt een 

toeslag van 15% (excl. BTW). Deze toeslag 

wordt verrekend met de contributie als het 

familiebedrijf binnen een jaar lid wordt van 

FBNed. 

Inschrijven 

Klik hier om in te schrijven. Je ontvangt 

daarna een bevestiging. De inschrijving is 

definitief na ontvangst van betaling.  

Informatie 

Bel of mail Maike van der Donk 

E vanderdonk@fbned.nl 

T 0346 258033 

https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/basisopleidingen/het-familiestatuut

