LEERGROEP NIET-FAMILIALE CEO

HOE KOMEN TOT EEN DUURZAME RELATIE TUSSEN FAMILIE EN DE NIET-FAMILIALE CEO?

AANPAK
Deze zeer praktische en interactieve leergroep heeft tot doel op basis van ervaringsuitwisseling in een sfeer
van openheid en confidentialiteit de deelnemers de nodige inzichten mee te geven die zij onmiddellijk in de
praktijk kunnen omzetten of hen doen nadenken over de te maken keuzes.
Tijdens deze leergroep:
•
•
•

Worden de deelnemers uitgenodigd om elkaars persoonlijke verhalen en ervaringen grondig te verkennen/te bevragen en te verdiepen. Finaal doel: komen tot een succesvolle(re) samenwerking tussen familiebedrijf en niet-familiaal management/CEO
Worden de deelnemers uitgenodigd tot een grondige zelfreflectie teneinde het leren te bevorderen.
Worden recente “state of the art” inzichten uit wetenschappelijk onderzoek gedeeld over ‘Hoe de persoonlijkheid van de ondernemer, de persoonlijkheid van de niet-familiale CEO en de onderlinge relatie
tussen deze persoonlijkheden meespelen in het komen tot een duurzame samenwerkingsrelatie’.

De leergroep wordt professioneel begeleid door professor Frank Lambrechts en dr. Ruveyda Kelleci (UHasselt)
en Liesbeth Vandenrijt (Motmans & Partners).
Bronnen:
• het boek ‘De niet-familiale CEO in het familiebedrijf, hoe komen tot een succesvolle en duurzame relatie’
• het doctoraat van dr. Rüveyda Kelleci: ‘Uncovering family owner-nonfamily CEO dynamics in private family
firms’

DOELGROEP
•
•

De Familiale ondernemer & zijn niet-familiale CEO
De Familiale ondernemer die wilt werken met een niet-familiale CEO

DE SESSIES
31 JANUARI 2019 - SESSIE 1
Doelgroep: eigenaars

5 FEBRUARI 2019 - SESSIE 2

Doelgroep: niet-familiale CEO’s

12 FEBRUARI 2019 - SESSIE 3

Doelgroep: eigenaars & niet-familiale CEO’s
ALGEMEEN:
1
Kennismaking						
2
Toelichting bevindingen op basis van			
het doctoraat van dr. Rüvyeda Kelleci			
3
Successen						
4
Valkuilen

5
6
7
8

Transitiemomenten/ kritieke incidenten
Condities/ non-negotiables
DNA ondernemer
DNA niet-familiale CEO

TOPICS die aan bod komen tijdens de ervaringsuitwisseling en debatten
• Wat is de aanleiding om te werken met een niet-familiale CEO?
• Waar vind ik een niet-familiale CEO en hoe herken ik deze?
• Welke valkuilen ben ik tegengekomen? Wat zou ik anders aanpakken?
• Welke afspraken dienen er gemaakt te worden?
• Welke rol speel ik als ondernemer nog na intrede van een niet-familiale CEO?
• Waaraan kan ik me verwachten? Hoe verloopt zo een samenwerking?
• Hoelang duurt de overdracht?
• Hoe neem je de rol van CEO op in een familiebedrijf?
• Wat kenmerkt een niet-familiale CEO en hoe neem je die rol op?
• Wie kan me ondersteunen in mijn samenwerking met de familiale ondernemer en vice-versa? Welk type
begeleiding heb ik nodig?
• Welke ondernemers kiezen voor een niet-familiale CEO?

PRAKTISCH
LOCATIE: VKW Limburg, Kunstlaan 16 in 3500 Hasselt
Elke sessie gaat door in de voormiddag van 8u00 tot 12u00. We starten met een ontbijt en eindigen met een
broodjeslunch.
KOSTEN: Deelname in de kosten bedraagt € 150 (excl. btw) per persoon. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot en met maandag 28 januari 2018.
INSCHRIJVEN: via www.vkwlimburg.be of met een mailtje naar iris.raymakers@vkwlimburg.be

