
N I E T 
FAMILIEDIRECTEUR 
I N  H E T  
FA M I L I E B E D R I J F 

Ervaring leert dat het voor 

niet-familiedirecteuren niet 

altijd makkelijk is om - naast 

je verantwoordelijkheid en 

het goed vervullen van de 

directiefunctie - ook goed om 

te gaan met de dynamiek van 

de aandeelhouders en de 

betrokken familieleden. Dat 

maakt de rol voor jezelf 

en voor anderen niet altijd 

even duidelijk. 

 

Door deelname aan het 

programma zal je als niet-

familiedirecteur de familie 

beter kunnen ondersteunen 

en uitdagen waar mogelijk. Je 

kan de verdere ontwikkeling 

en professionalisering van 

het familiebedrijf versnellen. 

Je krijgt meer begrip voor 

wat in de familie speelt. 

Daarnaast kan je – waar dat 

speelt – een betere  

begeleider van de volgende 

generatie zijn. 

Het programma start ’s 

middags en loopt door tot 

na het diner. Afwisselend 

worden, aan de hand van 

de ingebrachte thema’s en 

dilemma’s, concepten 

aangereikt en mogelijke 

oplossingen besproken. 

Tijdens de tweede dag 

wordt ingegaan op: 

•  Hoe organiseren 

succesvolle families 

zich 

•  Opvolging; voor-

bereiding, selectie  en 

beoordeling van 

opvolgers 

•  Werken met 

familieleden; hoe ver 

moet je gaan, en hoe 

‘close’ kan je zijn 

•  Mogelijke dilemma’s; 

functioneren van een 

familielid, conflicten 

tussen familieleden 

 

Meer informatie vind je op 

Niet-familiedirecteur in 
het Familiebedrijf. 

Doelgroep 

Speciaal ontwikkeld voor direc-

teuren en managers die in directie van 

familiebedrijven zitten, en niet zelf tot 

de aandeelhoudende familie behoren. 

 

Datum 

Module 1: 19 en 20 september 2017. De 

datum van de volgende module wordt 

gezamenlijk vastgesteld. 

 

Kosten 

Voor FBNed leden zijn de kosten voor 

een deelnemer € 2.495,- excl. BTW.  De 

tweede deelnemer van hetzelfde 

familiebedrijf ontvangt een korting van 

10% excl. BTW. Voor niet leden geldt 

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

toeslag wordt verrekend met de 

contributie indien 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/basisopleidingen/niet-familiedirecteuren
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie

