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Waarom deze opleiding volgen?
Familiebedrijven zijn op vele vlakken ‘anders’. Ze kennen specifieke en complexe problemen 
die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van de familie en die van het 
bedrijf. Relationele en emotionele factoren spelen er vaak een sleutelrol.
Het professioneel adviseren van familiebedrijven vergt daarom een bijzondere opleiding. Die 
behandelt de hele ondernemingsproblematiek op een geïntegreerde en multidisciplinaire 
wijze vanuit de unieke invalshoek van het familiebedrijf.

De opleiding ‘adviseur familiebedrijven’ biedt zowel een gedegen opleiding in wezenlijke 
consultingmethodieken en -vaardigheden als sessies over de eigenheid van familiebedrijven 
op diverse vlakken (zoals eigendom, governance, financiering, opvolging, communicatie).
De themata worden steeds benaderd vanuit verschillende perspectieven (juridisch, fiscaal, 
financieel, psychologisch, organisatorisch). Ze worden vaak aangevuld met getuigenissen van 
ervaren consultants ad hoc. Een unieke mix dus, van kennen en kunnen.

Dit programma is een samenwerking van EHSAL Management School (EMS) en het Instituut 
voor het Familiebedrijf (IFB).

“De opleiding Adviseur Familiebedrijven 
bleek een schot in de roos. Zij is zeer 
divers qua onderwerpen en doorspekt 
met onevenaarbare ervaring die door de 
lesgevers wordt gedeeld. De opleiding 
zorgt ervoor dat ik vandaag veel sterker 
in mijn schoenen sta om advies te geven 
aan familiebedrijven, dankzij de brede en 
praktische kijk die ik nu heb.”
Timothee Stockmans, Interim manager en 
adviseur familiebedrijven en KMO’s

Doelgroep
Het programma richt zich tot accountants, 
belastingconsulenten, juristen, boekhouders-
fiscalisten, private bankers, bankiers, 
vermogensbeheerders, consultants en 
adviseurs die – ongeacht hun specifieke 
discipline – een actuele, geïntegreerde en 
multidisciplinaire kennis willen verwerven 
omtrent familiebedrijvenconsulting
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Programma

MODULE 1: ADVISEREN IN HET FAMILIEBEDRIJF (3 SESSIES)
n Adviseren van familiebedrijven – een roadmap
n Research inzake familiebedrijven – the state of the art

MODULE 2: GOVERNANCE EN PROFESSIONALISERING (3 SESSIES)
n Governance in het familiebedrijf
n Strategie en professionalisering in families

MODULE 3: OPVOLGING IN HET FAMILIEBEDRIJF (3 SESSIES)
n Terreinverkenning opvolging
n Verkoop van het familiebedrijf
n Juridische aspecten
n Erfrecht
n Fiscale aspecten

MODULE 4: CONFLICTOPLOSSINGEN IN FAMILIEBEDRIJVEN (2 SESSIES)

SLOTSESSIE
Uitreiking certificaten 

De didactische aanpak bestaat uit een afwisseling van lezingen, cases, 
groepswerk en getuigenissen.

Succesvolle deelname leidt tot een “Certificaat adviseur familiebedrijven”.

DOCENTEN o.m.

Het programma staat onder leiding van
Jozef Lievens, Partner Roots Advocaten, Gedelegeerd 
bestuurder Instituut voor het Familiebedrijf, en van 
Johan Lambrecht, Directeur Studiecentrum voor 
Ondernemerschap, Hoogleraar Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen KU Leuven Campus Brussel. 

En daarnaast ook volgende topdocenten: 
• Rob Bloemen, Zaakvoerder RB Services
• Theo De Beir, Advocaat Agrementor
• Patrick De Schutter, Partner KPMG en co-gedelegeerd 

bestuurder Instituut voor het Familiebedrijf  
• Sofie Lerut, Partner Roots Advocaten
• Alain Van Geel, Partner Tiberghien Advocaten
• Bruno Vervisch, Zaakvoerder Vervisch 

overnamebegeleiding



Een samenwerking tussen

Praktisch

n START
Dinsdag 12 oktober 2021

n OMVANG EN TIJDSTIP
12 sessies op dinsdag,  
telkens van 14u tot 20u

n ERKENNING
Deze opleiding is erkend  
door het ITAA.

n LOCATIE
Odisee/KU Leuven Campus Brussel, 
Stormstraat 2, 1000 Brussel  
(op wandelafstand van het station  
Brussel Centraal)

n SUBSIDIE
De opleidingen van EMS zijn erkend voor 
betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor 
kunt u tot 30% subsidie bekomen.

EHSAL Management School
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel: 02-210 13 08
emsinfo@emsbrussel.be

www.emsbrussel.be

Meer weten

n WEBSITE
Informatie over het programma, inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs, getuigenissen, 
gastdocenten … vindt u op onze website: www.emsbrussel.be

n INFODAGEN
EMS organiseert infodagen op zaterdag 26 juni en 4 september en donderdag  
9 september 2021. Raadpleeg onze website www.emsbrussel.be/infodag.

n PROGRAMMACOÖRDINATOR
Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met de programmacoördinator,  
Hugo Couck, via hugo.couck@emsbrussel.be of op het nummer 02-210 12 42 
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