Hoeveel verdienen
uw collega’s in hun
familiebedrijf?
Met gastspreker Dirk Vandenbussche, Vandenbussche NV

UITNODIGING

Hoeveel verdienen
uw collega’s in hun
familiebedrijf?
Het Instituut voor het Familiebedrijf en Hudson sloegen de
handen in elkaar voor de grote Top Executive Salarisstudie
2016, met als doel onafhankelijke en representatieve

salarisinformatie te verzamelen van directieleden in een

familiebedrijf. De resultaten geven een beeld van de gangbare
salarissen per functie en duiden de benchmark met de

algemene markt. Kom langs op onze IFB League en maak als

eerste kennis met deze unieke bron van informatie.

datum

maandag 23 mei 2016
Vanaf 17.30u
locatie

Vandenbussche NV,
te gast bij MIG Motors, Aalter

Wouter Beuckels / Hudson
Wouter Beuckels heeft een masterdiploma in de sociale

wetenschappen en volgde opleidingen aan Vlerick en

Leuven School of Business and Ecomomics. Hij is al zijn

hele loopbaan actief binnen compensation & benefits

waarvan enkele jaren als kantoordirecteur bij een sociaal
secretariaat. Bij Hudson is Wouter verantwoordelijk

voor alle salarisstudies. Hiervoor leidt hij een team van

gespecialiseerde survey en compensation & benefits

consultants. Daarnaast adviseert Wouter bedrijven rond

benchmarking en de opbouw van hun loonbeleid.

Dirk Vandenbussche / Vandenbussche NV
Dirk Vandenbussche is gedelegeerd bestuurder en algemeen

directeur van Vandenbussche NV. Hij is burgerlijk bouwkunde
ingenieur en nam het familiebedrijf Cortier-Vandenbussche
over in 1988. In 2003 kwam er een nieuw kantoorgebouw,

moderner logo en de krachtige slogan ‘Wij trekken uw plan’.
Via co-engineering neemt Vandenbussche het volledige

bouwtraject voor zijn rekening. En dit alles trouw aan de
waarden en de attitude van de familiale onderneming.

17.30u

Ontvangst

18.00u

‘Verloning binnen

familiebedrijven’
Wouter Beuckels

18.30u

Het verhaal van

Dirk Vandenbussche

19.00u

Walking dinner,

aangeboden door het IFB

Met de steun van

Wanneer
23 mei 2016

Waar

Vandenbussche NV is te gast bij MIG Motors:
Watermolenstraat 1, 9880 Aalter
(GPS: Urselweg 33)

Inschrijven

Ga naar www.familiebedrijf.be
en schrijf u online in.

Vlug inschrijven is de boodschap, want het
aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven kunt u op

www.familiebedrijf.be

Kan u niet aanwezig zijn
op deze IFB League?

Weet dat er nog andere

sessies gepland zijn met een

vergelijkbaar programma.

Hieronder vindt u de kalender.
30 mei Ardo

31 mei Duvel Moortgat

7 juni Democo
Save the date

Dag van het Familiebedrijf
4 oktober 2016

Met de steun van

