
I K , M I J N 
F A M I L I E 
E N  H E T 
B E D R I J F 
S P E C I A A L  V O O R  
NEXT GENERATION 
AANDEELHOUDERS IN 
HET FAMILIEBEDRIJF 

Dit programma helpt je om 

inzicht te krijgen in je 

verantwoordelijkheid als 

aandeelhouder van een 

familiebedrijf, welke rol jij 

daarin wil pakken en hoe 

je je daarop kunt 

voorbereiden en in kunt 

ontwikkelen. 

 

In deze tweedaagse 

training combineren we 

kennis en elkaars 

ervaringen in familie-

bedrijven; met als rode 

draad ‘werken aan je eigen 

persoonlijke ontwik-

keling’. Wie ben jij als 

aandeelhouder, waar zit je 

kracht en welke 

uitdagingen heb je om 

verder te groeien in je 

ontwikkeling?  

  

Bij deze training sta jij zelf 

centraal.  

Als NxG aandeelhouder leer 

je meer over onderwerpen 

als: 

•  De verschillende rollen 

en taken van de 

aandeelhouder in de 

familie en het bedrijf (rol 

kan veranderen, nu geen 

keuze maken voor het 

leven) 

•  Welke rol past jou als 

aandeelhouder 

•  Het verbinden van 

verleden, heden en 

toekomst in bedrijf en 

familie 

•  Hanteren van con-

frontaties en conflicten 

•  De verantwoor-

delijkheden van familie, 

directie, RvA/RvC en StAK 

 

Meer informatie vind je op 

Ik, mijn familie en het 
bedrijf. 

Doelgroep 
Next generation familieleden die aan de 

slag willen met hun eigen ontwikkeling 

als aandeelhouder.  
 

Datum 

5 en 6 oktober 2017 

 

Locatie 

De Schuur, Opijnen (de Betuwe) 

 

Kosten 

Incl. workshop, studiemateriaal, 

overnachting, eten en drinken € 1.595,- 

per persoon (excl. BTW).  Als je geen 

FBNed lid bent, dan geldt een toeslag van 

15% (excl. BTW). Deze toeslag wordt 

verrekend met de contributie indien het 

familiebedrijf binnen een jaar lid wordt 

van FBNed.  Het minimale aantal 

deelnemers is 6 personen.  

 

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/basisopleidingen/ik-mijn-familie-en-het-bedrijf
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie



