UITNODIGING

Dinsdag 1 oktober 2019

De Dag van het
Familiebedrijf
Wordt uw familiebedrijf onsterfelijk?
Governance: wat doen
de topfamiliebedrijven?

Programma
Dinsdag 1 oktober 2019
17.30u Onthaal
18.00u Start programma
• Keynote Fons Van Dyck “De onsterfelijke onderneming”
Familiebedrijven zoeken continuïteit. In zijn bestseller “De onsterfelijke onderneming” zocht Fons Van Dyck naar de geheime recepten van ondernemingen
die aan de top blijven in deze disruptieve tijden. Zijn ideeën zijn bij uitstek van
toepassing op familiebedrijven. Fons Van Dyck bespreekt invloedrijke familiebedrijven als De Persgroep, Duvel Moortgat en Colruyt.
• Michel Moortgat over Duvel Moortgat als onsterfelijke onderneming

• Governance: wat doen de topfamiliebedrijven?
De raad van bestuur of raad van advies blijven voor familiale ondernemers
een belangrijk klankbord. Op de Dag van het Familiebedrijf wordt het exclusieve
onderzoek naar best practices, dat het IFB liet uitvoeren, bekendgemaakt.
Op basis van dit onderzoek krijgt u tijdens de Dag antwoord op volgende vragen:

-

Biedt een raad van bestuur met externen werkelijk een meerwaarde?
Wat doet een raad van bestuur?
Kies ik voor een raad van bestuur of een raad van advies?
Waar vind ik externe bestuurders of leden van de raad van advies?
Hoe organiseer ik best een raad van bestuur of raad van advies?
Hoe worden bestuurders vergoed?

Traditiegetrouw komen op de Dag een aantal cases aan bod van familiebedrijven, die goed bestuur hoog in het vaandel voeren:
-

Bristol - Elise Vanaudenhove
Terre Bleue - Dirk Perquy
Brouwerij De Brabandere - Bert De Brabandere
Alcopa - Philippe Moorkens

20.30u Walking dinner
Gedurende de Dag komen volgende experten aan bod:
Conny Vandendriessche, Prof. dr. Anita Van Gils, Prof. dr. Judith van Helvert,
Jozef Lievens en Patrick De Schutter.

Locatie
Handelsbeurs – Kouter 29, 9000 Gent
De Handelsbeurs is enkel te bereiken via R40 en Kortrijksepoortstraat.
U kan betalend parkeren in de ondergrondse parking Kouter of de
Center Parking op de Korte Meer.

Inschrijving
Surf vóór 27 september naar www.dagvanhetfamiliebedrijf.be
en schrijf u in.
Voor 90€ (excl. BTW) krijgt u nieuwe inzichten over de raad van
bestuur/raad van advies in uw familiebedrijf, een walking dinner
én een waardevol netwerkmoment.
*Dit evenement is exclusief voor familiale ondernemers!
Dok Noord 4D/003 - 9000 Gent
info@familiebedrijf.be
www.familiebedrijf.be

