
In goede harmonie met het gezin het bedrijf overdragen naar de 
volgende generatie? Met oog voor zowel de zakelijke én menselijke 
kant? Overdragen kun je maar één keer goed doen!

Lees hoe waardevol deze interessante middag voor jou, je familie en 
het bedrijf kan zijn.

Een succesvolle opvolging vergt een goede voorbereiding en 
oog voor de familieband
- Voor een succesvolle opvolging is het niet alleen belangrijk op tijd te 

beginnen maar ook op een gedegen wijze het proces in gang te zetten en 
te bewaken. Met oog voor zowel de zakelijke als de familiaire band.

- De Masterclass Bedrijfsopvolging helpt jou en betrokken gezinsleden 
hierbij. 

- In deze Masterclass komen daarom ook de emotionele, familiaire 
aspecten bij opvolging aan bod. Omdat uit onderzoek is gebleken dat dit 
een niet te onderschatten knelpunt is bij bedrijfsopvolging binnen het 
familiebedrijf.

 
Wat levert de Masterclass Bedrijfsopvolging je op?
Deelnemers aan de Masterclass hebben deze als zeer positief ervaren. Als 
meerwaarde gaven zij aan:

• De open communicatie. Met elkaar om de tafel gaan
• Goed om met elkaar m.b.v. de bevindingen in de Overdrachtsscan 

te brainstormen
• Dat je ook hoort hoe het niet moet, wat de valkuilen zijn
• Delen met collega-bedrijven
• Aanzetten om op tijd te overleggen

Aanpak – niet theoretisch, maar praktijkgericht
- De Masterclass begint met een gastspreker uit de praktijk, die zelf 

ook ooit opvolger was en zijn bedrijf recent heeft overgedragen, deelt 
zijn/haar ervaringen met jou en je familie.

- In het tweede deel ga je met je eigen gezin aan de slag met de z.g.n. 
Overdrachtsscan. Het doel is om ieders beleving bespreekbaar te 
maken en samen een stap te maken in dit proces.

- Ook hoor je hoe collega-familiebedrijven het opvolgingsproces 
aanpakken.

Praktische informatie
Duur: 14.00 uur tot 18.30 uur

Locatie en datum wordt gecommuniceerd via de website onder het 
kopje “Praktische informatie”. 

Trainers/coaches
Dorine Huijbregts verzorgt de Masterclass samen met onafhankelijke 
ervaringsdeskundigen op het gebied van bedrijfsopvolging binnen het 
familiebedrijf. Zij delen de passie: de slagingskans van opvolging te 
verhogen. Dorine richt zich met name op de menselijke kant, de 
familiedynamiek en leiderschap bij opvolging. De expertise van haar 
collega's concentreert zich op de zakelijke aspecten. Zij zijn al meer 
dan 20 jaar professioneel werkzaam voor familiebedrijven.
 

Leergang Bedrijfsopvolging  
De Masterclass Bedrijfsopvolging beoogt met name bewustwording en 
open communicatie binnen het gezin. Een te kiezen vervolgopleiding, 
de Leergang Bedrijfsopvolging, is primair bedoeld ter voorbereiding 
van de beoogde opvolger. De Leergang Bedrijfsopvolging zorgt voor 
een solide basis in de persoonlijke vorming en benodigde 
vaardigheden van degene die het stokje overneemt. 

Opvolgersacademie
Masterclass Bedrijfsopvolging voor gezinsleden 
die direct betrokken zijn bij de opvolging binnen 
het mkb-familiebedrijf.

http://dorine.nu/opvolgersacademie/masterclass-bedrijfsopvolging/


Voor wie en groepsgrootte?
Deze Masterclass is bedoeld voor de opvolger(s), degene(n) die het stokje 
overdraagt en eventuele andere actief betrokken gezinsleden. Het totaal 
aantal deelnemers is maximaal 25 personen met par gezin maximaal 4 
personen.

Investering
Kijk voor de tarieven van deze Masterclass. Of schrijf je meteen in. 

Programma Masterclass Bedrijfsopvolging
Deze Masterclass is opgedeeld in twee delen.
1. Praktijkverhaal
In het eerste deel krijg je door middel van een praktijkverhaal van een 
gastspreker inzicht in geleerde lessen bij het overnemen van het 
familiebedrijf. Waar gaat het vaak mis en hoe zorg ik ervoor dat ik niet 
dezelfde fouten maak?
2. Overdrachtsscan
In het tweede deel van de middag vul je individueel een Overdrachtsscan 
in, waarna je ieders antwoorden met het gezin kort gaat bespreken onder 
begeleiding van een onafhankelijk expert. Wat is er tot nu toe al goed 
geregeld, en waar liggen de aandachtspunten om de overname van het 
familiebedrijf goed te laten verlopen?

 

 

Inschrijven
Een succesvolle opvolging begint met een gedegen voorbereiding!
Geef je op voor de Masterclass Bedrijfsopvolging en maak kennis met 
collega-opvolgers en hun gezinnen.

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

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

Over Dorine Huijbregts
Zij is businesscoach voor familiebedrijven. 
Gespecialiseerd in begeleiding van 
zakelijke en persoonlijke ingrijpende 
veranderingsprocessen, waaronder 
bedrijfsopvolging. Vanuit haar kracht om 
oog te hebben voor de familie-emoties en 
voor het bedrijf, maakt zij van transities een 
succes.  

http://dorine.nu/opvolgersacademie/masterclass-bedrijfsopvolging/
http://dorine.nu/opvolgersacademie/inschrijven/
http://dorine.nu/opvolgersacademie/inschrijven/

