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donderdag 17 september 2020 van 19.00 tot 21.30 uur
Linthorst, Rijksstraatweg 25, Twello (Deventer)
https://www.linthorst.nl/contact/ 

capaciteit 20 personen, locatie RIVM-proof
maximaal 4 personen per familiebedrijf

Ruud Ruiter en Jan Fens 
hebben in hun dagelijkse 
praktijk veel met deze vraag-
stukken van doen en zien 
families steevast terugvallen in 
patronen die van generatie op 
generatie overgaan. Hoe komt 
dit eigenlijk? En vooral: wat 
kunt u hieraan doen?

Met gelijkgestemden van 
gedachten wisselen over 
bedrijfsopvolging geeft 
herkenning en leidt tot 
inzichten in deze patronen. 
Dat inzicht kan een startpunt 
zijn om er op een succesvolle 
manier mee om te gaan.

Bent u binnen uw familiebedrijf nu of op korte termijn 
bezig met opvolging? Dan herkent u zich waarschijnlijk 
in een of meer van de volgende vragen: 

> Wat hebben we nodig voor een duurzame groei 
    van het bedrijf- en familiesysteem?

> Hoe gaan we om met spanningen, loslaten en 
    familiaire relaties?

> Hoe leiden we de opvolging in goede banen, 
   met respect voor de familiegeschiedenis?

Families die denken over bedrijfsopvolging komen 
vaak voor dezelfde uitdagingen te staan.
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business
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Jan Fens 
werkt al jaren als coach/psycho-
loog; ook voor familiebedrijven. 
Hij heeft ruime ervaring met de 
complexiteit van de belangen 
van de verschillende generaties. 
Hoewel deze complexiteit wel 
wordt erkend, blijkt men vaak 
niet bij machte er constructief 
mee om te gaan. In gesprekken 
hierover werkt hij samen met 
de betrokkenen toe naar inzicht 
in de onderliggende psycho-
logische mechanismen. 
Daardoor ontstaan mogelijk-
heden om patronen te 
doorbreken die van generatie 
op generatie worden 
doorgegeven.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 17 september kunt u 
onder begeleiding van Ruud Ruiter en Jan Fens met elkaar 
van gedachten wisselen over de aspecten die een succesvolle 
bedrijfsopvolging belemmeren én mogelijk maken. 

Jan en Ruud werken vanuit meerdere deskundigheids-
gebieden veel samen om familieleden te ondersteunen 
hun familiebedrijf naar een volgende fase te ontwikkelen.  

Ruud Ruiter 
komt zelf oorspronkelijk uit een 
familiebedrijf en heeft als 
adviseur ruime internationale 
ervaring in de begeleiding van 
familiebedrijven met thema’s 
als bedrijfsopvolging, professio-
nalisering en besturing. 
Het uitgangspunt dat familie 
en onderneming onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn, is 
kenmerkend voor zijn 
holistische werkwijze. 
Hij is gecertificeerd Adviseur 
Familiebedrijven door het 
Instituut voor het 
Familiebedrijf, Brussel.

uitnodiging 
bijeenkomst 
bedrijfsopvolging

fond
R

Meld u nu alvast aan of uiterlijk 4 september telefonisch 0571 272 465 of per e-mail 
info@fondfamiliebedrijven.nl   >   www.fondfamiliebedrijven.nl   >   www.janfens.nl


