
Unieke masterclass in het familiebedrijf 
Harmonieuze balans tussen continuïteit en rendement 

 
 
Uw familiebedrijf is uniek en door de jaren heen uitgegroeid 
tot een spil binnen de familie. Gezamenlijk gaat u uitdagingen 
aan, vanuit ondernemerschap en het familiegevoel. Meestal gaat 
dat allemaal goed, maar soms is het lastig om zakelijk de 
juiste beslissingen te nemen. U wilt de continuïteit van het 
bedrijf waarborgen, maar ook de harmonie binnen de familie 
behouden. Bij voorkeur op een manier die recht doet aan de 
belangen van alle betrokkenen. Het draait namelijk allemaal om 
de balans tussen de behoeften van het bedrijf en die van de 
familie. 
 
In 2015 was deze unieke masterclass een groot succes. De 
partners Rabobanken (Vaart & Vechtstreek, IJsseldelta en 
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland), BDO Accountants,  
Dommerholt Advocaten en het Landelijk Expertisecentrum 
Familiebedrijven van Windesheim bieden de masterclass in 2016 
opnieuw en met vernieuwde inhoud aan. 
Wij nodigen u geheel kosteloos uit voor deze masterclass (een 
serie van vier bijeenkomsten), op locatie bij een waarin wij 
onze kennis en kunde over specifieke thema’s binnen het 
familiebedrijf met u delen. Wij bieden u sterke inhoudelijke 
praktijkgerichte bijeenkomsten op locatie bij een 
familiebedrijf, waar we een kijkje in de keuken mogen nemen. 
Er is gelegenheid elkaar als familiebedrijven onderling te 
spreken. We sluiten de avonden af met een hapje eten.   
 
Voorafgaand aan de start wordt u uitgenodigd de 
familiebedrijvenmonitor van BDO in te vullen en zo in kaart te 
brengen wat de bouwstenen en knelpunten zijn binnen uw 
familiebedrijf. De vragenlijst zal voor u de rode draad zijn 
door het hele programma heen. Uiteraard zijn uw gegevens 
anoniem en vertrouwelijk. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze masterclass via 
landelijkexpertisecentrumfamiliebedrijven@windesheim.nl. Bij 
opgave graag vermelden welke familieleden, inclusief e-
mailadressen, deelnemen. Uiteraard kunt u zich ook 
rechtstreeks bij uw vaste contact van een van de partners 
aanmelden.  
 

 



Programma Masterclass 
 
   
 

 

Dinsdag 13 september 2016 16.00-19.30 uur 

Opvolging, rolverandering en het voorkomen van conflicten 

 
Bedrijfsopvolging is een emotioneel proces, waarvan het succes afhankelijk is van 
een tijdige voorbereiding en een solide structuur. We schenken aandacht aan de 
emotionele aspecten van de rolwisseling binnen het bedrijf en de relatie met de 
familie.  
 
Gastbedrijf: Balk Shipyard, Evert Bakkerkade 1, 8321 KC Urk  

 
“Onze wortels liggen in de reparatie en het onderhoud van schepen”, zegt directeur 
Daan Balk. “Mijn voorvaderen zijn in 1764 in Elburg een werf gestart en ik behoor 
nu tot de zevende generatie Balk die dit werk doet.” 
 

Moderator:   
Programma: 16.00 uur inloop 

16.30 uur start inhoudelijk en interactief programma door BDO 
  18.00 uur toelichting door Balk Shipyard + rondleiding 
  19.00 uur eten 
 
 
   
 

 

Donderdag 13 oktober 2016 16.00-19.30 uur 

Goed bestuur in het familiebedrijf 

 
Bestuur op een goede manier organiseren is niet altijd makkelijk. De vrijheid, 
snelheid en soms impulsiviteit waarmee je als familiebedrijf en als ondernemer wilt 
schakelen staan op gespannen voet met aspecten als inzicht, zorgvuldigheid, 
reflectiviteit en controle. Er zijn mechanismen die zorg dragen voor afgewogen 
beslissingen en het vermogen om daadkrachtig te kunnen bijsturen. 
(tekst uit voorwoord van Tjebbe Nabuurs, onderzoeksrapport Goed bestuur in MKB 
familiebedrijven van het lectoraat Familiebedrijven, Windesheim) 
 
Gastbedrijf: wordt nader bekend gemaakt  
   

Moderator:  
Programma :  16.00 uur inloop 

16.30 uur start inhoudelijk en interactief programma door Dommerholt 
  18.00 uur toelichting door het gastbedrijf + rondleiding 
  19.00 uur eten 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



   
 
Dinsdag 1 november 2016 16.00-19.30 uur 

Financiering van overname, groei en participatie 

 
In toenemende mate wordt u uitgedaagd om uw plannen, of het nu gaat om groei of 
overname, goed te onderbouwen. Met de strengere regels, hogere vermogenseisen en 
het schaarser worden van geld wordt dit door banken en  investeerders van u 
gevraagd. Bent u hier goed op voorbereid? En hoe gaat u om met inbreng van kapitaal 
gekoppeld aan participatie in uw familiebedrijf? 
 
Gastbedrijf: Pandriks Bake-Off, Mandeveld 8, 7942 KE Meppel 

 
Pandriks Bake-Off bundelt vakmanschap, bakkerservaring en innovatie in een 
gloednieuwe broodbakkerij in Meppel. Hier wordt brooddeeg gekneed met uitsluitend 
natuurlijke grondstoffen. Ondernemersfamilie Hendriks uit Meppel blijft investeren 
in expansie.  

Moderator:     
Programma :  16.00 uur inloop 

16.30 uur start inhoudelijk en interactief programma door Rabobank en 
Wadinko 

  18.00 uur toelichting door Pandriks + rondleiding 
  19.00 uur eten 
 
 
Donderdag 1 december 2016 16.00-19.30 uur 

Innovatie & Internationalisering 

 
Innovatie en Internationalisering bieden ruimte voor waardecreatie. Bij 
familiebedrijven wordt vanwege de traditionele focus op de lange termijn en het 
commitment besluitvorming hierover intensief overwogen. Welke familieaspecten 
spelen bij deze intensieve overweging mee? Eenmaal besloten de stap te zetten; hoe 
benut je de unieke kracht van het familiebedrijf? Deze bijeenkomst biedt u inzage 
in belemmerende en bevorderende familiefactoren.  
 
Gastbedrijf:  Maan Group, Klipperweg 16, 8102 HR Raalte 

 
Van tapijttegel tot innovator! Maan Group maakt met gebruik van lijm- en 
oppervlaktetechniek alle materiële verbindingen mogelijk op een duurzame manier. 
Het familiebedrijf, waar zowel de eerste generatie vader André en de tweede 
generatie zoon Sjoerd en dochter Annelie in het bedrijf werkzaam zijn, is continu 
bezig met innovatie.  

Moderator:   
 
Programma :  16.00 uur inloop 

16.30 uur start inhoudelijk en interactief programma door het 
Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven 

  18.00 uur toelichting door Maan Group + rondleiding 
  19.00 uur eten 
 


