
Ben je op zoek naar een stevigere basis alvorens je het stokje van de 
voorgaande generatie overneemt?

Dan is de Introductiedag wellicht iets voor jou. 
Waarna je na een intakegesprek kunt besluiten om deel te nemen aan 
de Verdiepingsleergang. 

Waarom een Opvolgersacademie?
70% van de opvolgingen mislukken. De oorzaken liggen veelal op het 
menselijk vlak. Voor (beoogde) opvolgers is het belangrijk om een plek te 
hebben waar ze onder gelijkgestemden – buiten het eigen bedrijf en de 
sector – in een veilige setting ervaringen en opvolgingsdilemma's kunnen 
uitwisselen op het vlak van familie, bedrijf en eigendom. Waardoor ze 
kunnen groeien in hun (toekomstige) rol en bouwen aan een 
opvolgersnetwerk uit diverse sectoren. 

Wat leer je hier? 
- Beter omgaan met de emotionele, relationele, familie- en persoonlijke 

aspecten bij opvolging. Ratio en emotie worden met elkaar in verband 
gebracht. 

- Je groeit in zelfkennis en persoonlijk leiderschap. 
- Je krijgt meer zicht op jouw persoonlijke koers en hoe je die vast kunt 

houden.
- Je neemt kennis (op hoofdlijnen) van bedrijfseconomische, juridische en 

fiscale aspecten en afwegingen die een rol spelen bij opvolging en 
eigendomsoverdracht.

Wat is de meerwaarde?
- Je leert om buiten je eigen sector te kijken.
- Je leert van experts die de praktijk kennen op dit gebied.
- Je kunt met de overige deelnemers ervaringen uitwisselen en van 

elkaar leren. 
- Je bouwt een vertrouwensnetwerk op met gelijkgestemden.
- Je stapt uit de 'waan van de dag' en bereid je heel bewust en 

professioneel voor op je nieuwe rol. 

Aanpak – niet theoretisch, maar praktijkgericht
- We starten met een persoonlijk intakegesprek waarbij gecheckt 

wordt of deze training bij je past. Je achtergrond wordt besproken 
en je leerdoelen worden in beeld gebracht.

- Je gaat aan de hand van praktijkcases ervaringsgericht leren.
- Na afloop van elke sessie krijg je opdrachten mee. O.a. om  

bepaalde onderwerpen met de terugtredende generatie te bespreken.
- Een gastspreker, die zelf ook ooit opvolger was, deelt zijn/haar 

ervaringen met de deelnemers.

De trainers/coaches
Dorine Huijbregts verzorgt de training samen met onafhankelijke 
collega's experts familiebedrijven. Zij delen de passie 'het 
slagingspercentage van opvolging verhogen'. Dorine richt zich met 
name op de menselijke kant, de familiedynamiek en persoonlijk 
leiderschap. De expertise van haar collega's concentreert zich op 
eigendoms-, financieel, juridische en fiscale aspecten. Zij zijn al meer 
dan 20 jaar professioneel werkzaam voor familiebedrijven.

Verdiepingsleergang Opvolgersacademie 
Waar bij de Introductiedag het doel met name bewustwording is, gaan 
we in de vervolgtraining uitgebreid aandacht schenken aan de 
voorbereiding en planning van het proces van overdracht. In eerste 
instantie op het menselijke vlak, de psychologische aspecten en 
persoonlijk leiderschap. Ook de zakelijke aspecten komen aan bod (hoe 
geef je e.e.a. praktisch vorm – uiteraard in overleg met juridische en 
financiële adviseurs).

Opvolgersacademie
Introductiedag voor (beoogde) opvolgers binnen 
familiebedrijven die bewust goed 
voorbereid van start willen gaan.
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Datum Introductiedag
Dinsdag 26 september 2017 van 14.00 uur tot 19.30 uur. 

Groepsgrootte en voor wie?
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Tijdens deze introductiedag 
kan, indien gewenst, de opvolger samen komen met degene die het stokje 
overdraagt. Het eventuele vervolgtraject is primair voor de opvolger 
bedoeld. De aftreder zal in dit vervolgtraject bij 1 dagdeel actief betrokken 
zijn.

Locatie
De Introductiedag vindt plaats in Oisterwijk.

Investering
De kosten van deze introductiedag bedragen € 275,-, exclusief BTW, 
inclusief lichte avondmaaltijd. Voor de terugtredende ouder worden alleen 
de locatie en maaltijd in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 50,-

Programma introductiedag
- Anders kennismaken;
- Inspirerende spreker oud DGA in de elektrotechniek, titel: Waarom het 

mis ging.
- Sharing dinner;
- Invullen en kort duiden en bespreken van de Overdrachtssan. 

Inschrijven
http://dorine.nu/trainingen/inschrijven/

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op door een mail te sturen of te bellen.

Dorine Huijbregts
+31 (0)6 53 192 196
dorine@dorine.nu

Over Dorine Huijbregts
Dorine.nu is een bureau met 20 jaar ervaring in 
training en coaching van (familie)bedrijven. 
Zij komt uit een ondernemersgezin en heeft een 
achtergrond in bedrijfskunde, psychologie en 
zingeving. 
Op inspirerende wijze verbindt Dorine haar 
methodiek met ondernemerschap.
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