UITNODIGING

Geen baas
meer en toch
gelukkig

Neem deel aan onze rondetafel en
keer naar huis met een concreet plan voor
de overdracht van uw familiebedrijf.

Voor de familiale ondernemer is de opvolging een heel ingrijpende gebeurtenis.
Hij/zij gaf het beste van zichzelf om het bedrijf te maken tot wat het is.
Nu staat de volgende generatie klaar om het bedrijf over te nemen.
Dit roept bij de overdrager veel vragen op.
Het Instituut voor het Familiebedrijf creëert met deze rondetafel een opportuniteit waarin overdragers met elkaar in dialoog treden en ervaringen uitwisselen over het opvolgingsproces.
Het IFB faciliteert de gesprekken en reikt een framework aan. Om een authentieke dialoog mogelijk te maken wordt er gewerkt met een kleine groep. De overdrager keert op het einde van de reeks naar huis terug met een concreet plan.
Deze thema’s, die voor de overdrager van belang zijn, komen tijdens de
rondetafel aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben ik klaar voor de opvolging?
Welke rol ga ik in de toekomst spelen?
Hoe weet ik dat de opvolger er klaar voor is?
Hoe ga ik met de opvolger samenwerken?
Kan een raad van bestuur helpen tijdens en na de opvolging?
Wat ga ik doen met mijn vrije tijd?
Ga ik mijn familiebedrijf schenken of verkopen?
Wat is de waarde van het familiebedrijf?
Hoe zal de opvolger de prijs van de verkoop betalen?
Hoe zorg ik voor een rechtvaardige regeling tussen de opvolger en mijn
andere kinderen?
Hoe ziet een totaalplan van de opvolging eruit en hoe maak ik het?
Zal ik voldoende financiële middelen hebben om mijn levensstandaard
te behouden?
Wat doe ik als de opvolging vastloopt?
Wie kan mij begeleiden bij de opvolging?

De deelnemers schuiven zelf topics naar voor tijdens de rondetafel, die deze
thema’s aanvullen.

Dankzij dit programma
hoeft u niet wakker te
liggen van wat komt na
de overdracht van uw
familiebedrijf.
Tackle in vijf diners met ervaren experten en collegaondernemers alle belangrijke thema’s rond de
opvolging van uw familiebedrijf. Geruggensteund
door expertise uit het veld, vertrekken we vanuit
uw vragen en bekommernissen om een concreet,
future-proof, persoonlijk plan te bouwen.
Zelfs de vraag wat u met al die vrije tijd kunt doen,
blijft niet onbeantwoord.
• Op 14 mei, 4 & 18 juni, 10 & 24 september
in D-Hotel, Kortrijk, tussen 17u & 21u.
• Op 7, 14 & 26 juni, 4 & 27 september
in Bistrot Achilles, Hombeek, tussen 17 & 21u.

Het programma ‘Geen baas meer en toch gelukkig’ kost 1595 euro
(exclusief btw) voor 5 sessies all-in (diner op locatie, documentatie & sprekers).
Inschrijven & meer info via familiebedrijf.be/overdragers
Het programma ‘Geen baas meer en toch gelukkig’ is exclusief
voorbehouden voor eigenaars of aandeelhouders van familiebedrijven die
in de nabije toekomst de overdracht van hun bedrijf plannen. Het aantal
deelnemers, dat tot een groep wordt toegelaten, is beperkt tot twaalf.

