
M Y  W A Y 
o n t w i k k e l i n g  v a n 
persoonlijk en strategisch 
l e i d e r s c h a p  
i n h e t f a m i l i e b e d r i j f  

My Way is het enige 

leiderschapsprogramma in 

Nederland voor opvolgers in 

het familiebedrijf. Het 

programma is een 

combinatie van kennis en 

best practices van 

familiebedrijven, met als 

rode draad werken aan je 

eigen persoonlijke 

ontwikkeling. Wie ben jij als 

leider, waar zit je kracht en 

welke uitdagingen heb je om 

verder te groeien in je 

ontwikkeling als leider?  

Een grote kracht van My Way 
is ook de herkenning van en 

het werken aan de 

complexiteit van leiderschap 

in een familiebedrijf. 

 

Daarnaast heeft My Way een 

sterke strategische focus. 

Welke uitdagingen heb je 

met het bedrijf en met de 

familie? 

 

 

Het My Way programma  

bestaat uit 9 modules 

verspreid over een jaar. 

Leren in de deelnemers-

groep is een belangrijk 

onderdeel van het 

programma. In overleg met 

de opleiders worden 2 

voortgangsgesprekken 

ingepland. 

 

Er zijn 9 bijeenkomsten 

gedurende een jaar. Het 

voordeel hiervan is dat het 

geleerde direct toegepast 

kan worden in de praktijk. 

Daarnaast kunnen 

deelnemers zichzelf 

bepaalde opdrachten 

geven om op het werk of 

binnen de familie uit te 

voeren en terug te 

koppelen aan de groep.  

 

Meer informatie vind je op      

My Way. 

Doelgroep 
My Way is voor opvolgers die 

directieverantwoordelijkheid hebben of 

zullen krijgen. 
 

Datum 

De start van dit programma is na de 

zomervakantie van 2017.  

 

Locatie 

De Schuur, Opijnen (de Betuwe) 

 

Kosten 

Incl. accommodatie, studiemateriaal en 

maaltijden € 11.650,-  per persoon 

(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 Deelnemers aan eerdere programma’s: 
‘Ik ben veel relaxter en heb meer vertrouwen in mijn leiderschap’ 
 
‘Ik heb veel meer zicht gekregen en visie ontwikkeld en ik weet wat 
ik wil bereiken’ 
 
‘Ik kan nu CEO worden met een gerust hart’ 
 

https://fbned.nl/nl/fbned-academie/basisopleidingen/my-way
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie

