
Schrijf mee aan 
een nieuw hoofdstuk 

van jouw familiebedrijf!

Wij helpen de volgende generatie

vreemdgaan in een ander familiebedrijf

met het oog op continuïteit. 



Het is vijf voor twaalf voor

de Vlaamse familie-

bedrijven. Door de

moeizame generatiewissel

dreigen velen van hen in

de problemen te komen

op het vlak van familiale

opvolging. Daarom willen

VKW en Motmans &

Partners, samen met

Vlerick Business School,

via Chapter F opvolgers

klaarstomen voor hun

intrede in het eigen

familiebedrijf, door ze

ervaring te laten opdoen

in een ander familiebedrijf. 

 

WAAROM 
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Als kandidaat-opvolger krijg je de kans om via een

betaalde traineeship in een ander familiebedrijf te

groeien en je verder te ontwikkelen. Je wordt

persoonlijk opgevolgd en bovendien krijg je de kans

een extra general management training met

gelijkgestemden te volgen bij Vlerick in een leuke

setting. Na deze periode kan je beslissen om in je eigen

familiebedrijf te stappen of eventueel je periode te

verlengen in het andere bedrijf. De keuze is dan geheel

aan jou!

BEN JIJ EEN 
KANDIDAAT-OPVOLGER?

Sta je open voor Chapter F en heb je zin om een traineeship te volgen?

Meld je dan aan bij ons coördinatieteam. Er wordt dan een afspraak

gemaakt voor een intake om alle ins en outs te overlopen van dit traject,

op maat van jou.

Waarom instappen in Chapter F?

“Mijn keuze om in te
stappen in dit verhaal

is vooral om extern
ervaring op te doen en
sterker te worden, om

dan intern sterker 
voor de dag te

komen.”
 

 Vincent Warson -
Warsco Units
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Wat is de totale kostprijs?
De totale kostprijs voor het Chapter F traineeship

bedraagt 24.250 euro (exclusief 21% btw).

6

OPLEIDING
VLERICK BUSINESS SCHOOL

De kandidaat-opvolgers volgen gedurende het traineeship het 'Chapter F General Program'

van Vlerick. Na het doorlopen van deze opleiding krijg je hier een certificaat van. Het

traject bestaat uit 8 modules van anderhalve dag (donderdagmiddag t.e.m. vrijdag) per

trimester. Deze training is op diverse locaties en is inbegrepen in de totale kostprijs

(exclusief residentiële kosten). Tussenkomst van de kmo-portefeuille is mogelijk voor deze

opleiding.

Wat is er inbegrepen?

Doorlopen Succession Center (indien je dit reeds gedaan hebt,

wordt deze kost afgetrokken).

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en de opvolging ervan.

Het 'Chapter F General Program' van Vlerick  (tussenkomst van

kmo- portefeuille mogelijk).

Teambuildingactiviteit tijdens de opleidingen.

Extra opvolgingsgesprekken.

Optioneel: verdere persoonlijke coaching (aan uurtarief), indien

gewenst.
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Wat na het traineeship?

Dimensies van groei (docenten: Hans Crijns en Yannick Dillen)

- Introseminarie over ondernemerschap, management en

ondernemingsgroei.

Strategie in actie (docent: Kurt Verweire) - Hoe men strategie

vormgeeft en implementeert.

Business model innovatie (docenten: Miguel Meuleman of

Yannick Dillen) - Omgaan met veranderende

omgevingsfactoren om met een aangepast business model

klaar te zijn voor de volgende jaren.

360°-leiderschap (docenten: Katleen De Stobbeleir of Karlien

Vanderheyden) - Hoe word je een betere leider en wat

denken je peers van je potentiële leiderschapscapaciteiten?

Financieel beleid voor familiebedrijven (mogelijke docenten:

Mathieu Luypaert of Sophie Manigart) - De basis van

bedrijfsfinanciering: wat is een gezond financieel

familiebedrijf?

Excellente teams (mogelijke docenten: Koen Dewettinck of

Dirk Buyens) - Hoe werken teams samen binnen een

familiebedrijfscontext? 

Onderhandelen voor waardecreatie (mogelijke docenten:

Katia Tieleman of Barney Jordaan) -  Welke technieken dient

men te beheersen om het optimale uit

bedrijfsonderhandelingen te halen?

Het managen van klanten (mogelijke docenten: Frank

Goedertier of Koen Tackx) - De klantenervaring is sterk

veranderd in vele sectoren. Hoe speel je hierop in als

familiebedrijf? 

De kandidaat-opvolger werkt ook aan een project dat

gepresenteerd wordt aan de groep. Dit project kan een

opdracht zijn voor het eigen familiebedrijf of voor het bedrijf

waar het traineeship zal plaatsvinden (kandidaat-

familiebedrijf). 
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Er volgt steeds een nazorg binnen een alumniwerking. Je

wordt tevens lid van de alumniwerking van Vlerick. Het is

de vrije keuze van het kandidaat-familiebedrijf, alsook van

de kandidaat-opvolger om de samenwerking vrijblijvend

te verlengen. Deze periode valt uiteraard buiten de

Chapter F werking.

Welke modules zijn er?



De kandidaat-opvolger tekent een bediendencontract met het
kandidaat-bedrijf voor bepaalde duur. Er wordt ook door het
kandidaat-familiebedrijf een volwaardig loon uitgekeerd.

Aanmelden

Kandidaat-opvolgers kunnen zich aanmelden bij de poule om in te
stappen in de traineeship periode van 2 jaar.

De aanmelding is leeftijdsongebonden en onafhankelijk van de
studieachtergrond of diploma’s. 

De enige voorwaarde om opgenomen te worden, is het doorlopen
van een 'Succession Center'. Dit laat de begeleiders toe om zicht te
krijgen op de huidige situatie en capaciteiten van de kandidaten en
het gewenste groeipad. Zo kan de coördinatiecel de kandidaat
optimaal matchen met het juiste kandidaat-bedrijf.

1

2

3

4

Er zijn opvolgingsgesprekken met de coördinatoren om het
traineeship en de ontwikkeling van de kandidaat goed op te volgen in
het kader van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

5

Vereisten

Voorwaarde

Loon

Opvolging
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KANDIDAAT
FAMILIEBEDRIJF
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Wat wordt er verwacht?

Het is essentieel dat de kandidaat-opvolger zoveel

mogelijk afdelingen kan verkennen en vooral de nodige

ervaringen kan opdoen. Anderzijds is het ook de

bedoeling dat de kandidaat-opvolger een bijdrage kan

leveren aan het kandidaat-familiebedrijf. Er is immers

een werkrelatie gebonden door een

bediendencontract.

Per trimester is er anderhalve dag training buitenshuis

door de Vlerick Business School. Dit betekent dat de

kandidaat-opvolger evenwel op de voorziene data

dient deel te nemen aan deze opleiding, met het oog

op het bekomen het opleidingscertificaat.

Er zijn geregeld ook opvolgingsgesprekken met het

coördinatieteam om het verloop van het traineeship

goed op te volgen.

De coördinatiecel matcht de kandidaat-

opvolger met het kandidaat-familiebedrijf

na het doorlopen van het Succession

Center en de intake. Het kandidaat-

familiebedrijf sluit een bediendencontract

met de kandidaat-opvolger voor bepaalde

duur, en voorziet een loon en eventuele

extralegale voordelen conform de andere

medewerkers.

Wat zijn de kosten?

Sta je open voor Chapter F en om een kandidaat-opvolger aan te werven

voor het traineeship? Meld je dan aan bij ons coördinatieteam. Er wordt

dan een afspraak gemaakt voor een intake om alle ins en outs te

overlopen voor jullie als familiebedrijf.
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BEN JIJ EEN 
KANDIDAAT-FAMILIEBEDRIJF?



FAQ
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Wat wordt er van mij als 
deelnemend bedrijf verwacht ?

Er moet de mogelijkheid zijn om kennis te maken met het
volledige bedrijf in de ruimste zin van het woord. De trainee moet
op verschillende diensten/afdelingen kunnen werken en er moet
voldoende variatie zijn in de opdrachten die zich situeren in
diverse werkdomeinen. 
De trainee moet aanwezig kunnen zijn op besprekingen die
betrekking hebben op de taken waaraan hij/zij werkt. Op termijn
moet er de mogelijkheid bestaan om aanwezig te zijn bij het
contact met de interne en externe klanten.
Er moeten kerntaken worden aangeboden binnen diverse
afdelingen, als leerkansen voor het ontwikkelen van
professionaliteit. 
De trainee moet continu gecoacht worden, zodat hij/zij op het
einde zelfstandig kan functioneren binnen de kerntaken.
Er wordt regelmatige, expliciete feedback verwacht. Zowel over
de output als over het leerproces.
De programmacoördinator moet gecontacteerd worden bij
problemen.
Er moeten 2 formele functioneringsgesprekken plaatsvinden (bv.
in oktober en in januari).

1

Mag ik mijn kinderen enkel inschrijven als 
ik zelf mijn bedrijf kandidaat stel?

Indien in het eigen bedrijf geen mogelijkheden zijn om een trainee
te ontvangen, kunnen de eigen kinderen wel deelnemen aan het
programma in een ander familiebedrijf.
Als je als familiebedrijf wel een trainee kan ontvangen, gaan we
ervan uit dat deze kans wel geboden wordt.

2

Moet ik intern 'resources' voorzien om 
de trainee te begeleiden?

Intern moet er iemand aangeduid worden als trainee mentor voor
het totale programma.
In de diverse afdelingen moet de leidinggevende of
verantwoordelijke over voldoende pedagogische vaardigheden en
mentale ruimte beschikken om de trainee te begeleiden.

3
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Hoe zien jullie zo'n traject?

De volledige duur van het traject is 24 maanden.
Hoe snel er van onderwerp moet gewisseld worden, is situationeel
te bekijken. Toch wordt er aangeraden om dit elk kwartaal te
doen.

4

Wat als ik niet alle thema's kan
aanbieden in mijn bedrijf?

Dat zal situationeel bekeken worden, maar veel bedrijven hebben
meer te bieden dan op het eerste zicht zou lijken.

5

Wat als het traject niet verloopt zoals
verwacht?

Dezelfde principes als een contract van bepaalde duur zijn van
toepassing.
Er wordt bovendien ook een scholingsbeding opgenomen in de
overeenkomst.
In principe zou dit wel vermeden moeten worden langs beide
kanten, door tijdig intervisie en remediëring in te roepen.

8

Hoe gebeurt de selectie van de bedrijven
en van de kandidaten?

De programmadirectie doet een intake op basis van vraag 1 (op
de vorige pagina beantwoord).
Kandidaten doorlopen een succession center om het
leervermogen en de drijfveren in kaart te brengen en als aanzet
voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

6

Kan ik tijdens het traject ergens terecht
voor vragen of een overleg?

De programmadirectie begeleidt zowel de trainee als het bedrijf
gedurende het hele traject.
Er zullen structureel overlegmomenten gepland worden.
Ad hoc intervisies zijn steeds mogelijk.

7
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Hoelang duurt het traject?

24 maanden.
Aangezien dit in groep doorgaat en in combinatie met een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en Vlerick, kan de termijn
niet op maat aangepast worden.

9

Welke profielen komen in aanmerking
als kandidaat-opvolger?

Alle kinderen die in het familiebedrijf van de ouders willen
terechtkomen en tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
Een bachelor of master leer- en denkniveau.
Opleiding is niet bepalend.

10

Mag ik de trainee ook opdrachten geven 
die ons als bedrijf iets bijbrengen ?

Er kan een project worden toegewezen aan de trainee.
Een project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en
afgesloten met een projectresultaat, namelijk een nieuw product
of nieuwe service, een gerapporteerd advies.
De duur van het project kan variëren van een aantal weken tot
een aantal maanden. In het project onderkent men ook
verschillende fasen: 

vooronderzoek: na het krijgen van de opdracht werkt de
trainee zelfstandig een projectvoorstel uit met doel,
achtergrond en afbakening van het project. 
opstart: concretisering van een projectaanpak (methoden,
resources) en een faseplan (ruwe tijdsplanning met
tussenliggende deadlines).
realisatie/uitvoering: verloopt via een planning.
afsluiting: het resultaat wordt voorgelegd en geëvalueerd door
de opdrachtgever en er wordt een projecteindrapport
opgesteld.
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VKW is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000
eindbeslissers van bedrijven thuis zijn. Een selectief netwerk dat al
meer dan 80 jaar bedrijven verbindt, belangen verdedigt en
ondernemen versterkt.

Motmans & Partners is een full service HR-partner voor
familiebedrijven, kmo’s, lokaal gewortelde multinationals en bedrijven
binnen de publieke sector. Ze zoeken naar de perfecte match tussen
talenten en bedrijven, steeds met de nadruk op high-level profielen.

Over Motmans & Partners

Over VKW1

2

Koen Hendrix
directeur VKW Limburg en

Expertisecentrum Familiebedrijven
011 24 95 03

0476 28 23 04
koen.hendrix@vkwlimburg.be

Liesbeth Vandenrijt
partner 

Motmans & Partners
011 30 35 00

0476 76 28 29
liesbeth.vandenrijt@motmansenpartners.be

Sophie Bijnens
management assistant 

VKW Limburg
011 24 95 28

sophie.bijnens@vkwlimburg.be

Sophie Bijnens
director talent development

Motmans & Partners
 011 30 35 00

sophie.bijnens@motmansenpartners.be
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Zowel kandidaat-opvolgers als kandidaat-bedrijven

kunnen zich vrijblijvend aanmelden via een e-mail naar:

 

Wij nemen dan verder contact op voor een afspraak.

 

sophie.bijnens@vkwlimburg.be
 

mailto:sophie.bijnens@vkwlimburg.be

