
Cursus
Opvolging in familiebedrijven

Want opvolging in een familiebedrijf is 
een heel belangrijk proces dat tijd en 
energie vraagt. Door op tijd te beginnen, 
ben je straks goed voorbereid bij alle 
keuzes waar je voor komt te staan. Je kunt 
op een goede manier je familie bij het 
proces betrekken en je bent een betere 
gesprekspartner voor de bank of de 
accountant. Benut alle kansen
van Flevoland en neem deel aan het

cursusprogramma “Opvolging in 
familiebedrijven” en wissel kennis uit 
met specialisten en deelnemers.

Wat levert het op?
Doel van de cursus is om opvolgers maar 
ook overdragers in het familiebedrijf 
beter voor te bereiden op een succesvolle 
overname. De opvolger gaat aan de 
slag met haar of zijn kwaliteiten en 

Ben jij de toekomstige opvolger in jullie familiebedrijf en wil jij je 
afweging beter onderbouwen met een goed stappenplan? Dan is de 
cursus “Opvolging in familiebedrijven” misschien iets voor jou.

De bijeenkomsten zijn op 18 november, 2 en 16 december en drie 
bijeenkomsten zullen georganiseerd worden in 2022. Tijd 16:00 – 20:00 uur. 

Informatie over het programma kunt je terugvinden op 
www.opvolgingfamiliebedrijven.nl



formuleert een eigen stappenplan voor 
de bedrijfsovername (organisatorisch, 
juridisch en fiscaal). Door investering in dit 
programma heb je als opvolger een helder 
beeld van de toekomst en is de basis 
gelegd voor een opvolgingsplan.
Het programma is op zoek naar potentiële 
opvolger(s) van een familiebedrijf in 
Flevoland, die binnen nu en vijf jaar met 
bedrijfsopvolging te maken krijgen.

Cursus 
De cursus zal verzorgd worden door 
Saxion Hogeschool, Flynth adviseurs en 
accountants en andere organisaties. De 
cursus “Opvolging in familiebedrijven” 
bestaat uit zes bijeenkomsten met 
twaalf à veertien deelnemers en 
twee coachgesprekken. Ervaringen 
uitwisselen en daardoor leren van 
andere ondernemers in familiebedrijven 
staat centraal in het programma. 
Het cursusprogramma “Opvolging in 
familiebedrijven” is mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de provincie 
Flevoland. De cursus (inclusief twee 
adviesgesprekken) kost € 1425,00 exclusief 
BTW. In deze prijs is de subsidie van de 
provincie Flevoland al verwerkt.                                                                 

                                                                       
Samengevat 
De gezamenlijke bijeenkomsten gaan over: 
1. Huidige situatie van het familiebedrijf 

en wat is belangrijk bij een 
bedrijfsoverdracht?

2. Ondernemerskwaliteiten van de 
opvolger en benodigde kwaliteiten voor 
de toekomst 

3. Trends en ontwikkelingen die invloed 
hebben op het familiebedrijf

4. De strategie voor de toekomst en de 
vertaling in een businessplan

5. De juridische en financiële aspecten van 
het bedrijfsopvolgingsproces

6. Presentatie toekomstvisie, stappenplan 
overname en afstemming familie

De individuele gesprekken gaan over:
a. Welke kwaliteiten neem je mee als 

opvolger en wat betekent dit voor de 
bedrijfsvoering

b. Ontwikkeling opvolgingsplan met 
aandacht voor de belangen en wensen 
van opvolger, overdrager en overige 
familieleden

Geïnteresseerd en wil je weten of deze cursus iets voor je is? 
Neem dan contact op met Willemien van Putten 

via 06 53803350 of info@opvolgingfamiliebedrijven.nl


