
Overzicht van initiatieven op het gebied van (bedrijfsopvolging bij) familiebedrijven
Regionale initiatieven

MKB Deal Family Next Samenwerking tussen Provincie Overijssel, Landelijk Expertisecentrum 
Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en 
Ondernemend Twente gericht op activiteiten of investeringen op het 
gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging bij 
familiebedrijven met minimaal vijf medewerkers. 

Family Next - Provincie Overijssel

MKB Deal Trots op 
Familiebedrijven

Samenwerking tussen Provincie Limburg, MKB-Limburg, Maastricht 
University en Zuyd Hogeschool gericht op familiebedrijven. Het 
project TOF is voor familiebedrijven met 2 tot 50 medewerkers en 
gericht op de thema’s groeistrategie, innovatie en opvolging. 

MKB-Limburg - PROJECT-
FAMILIEBEDRIJVEN

Provincie Utrecht Programma Opvolging (familie)bedrijven van provincie Utrecht. 
Looptijd: 2 jaar. Beoogd resultaat: bij tenminste 1.000 bedrijven 
bewustwording te creëren op het gebied van toekomstbestendigheid 
en opvolging en tenminste 100 bedrijven concreet te ondersteunen 
bij hun opvolgingsvraagstuk.

Beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven - 
Provincie Utrecht

Gemeenten Den Haag / Den Haag 
Onderneemt

Onderzoek familiebedrijven / Uitreiking Haagse Parel, sinds 2021 ook 
categorie familiebedrijven.

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente 
Den Haag, 2015 - 2018 (cbs.nl)

Regionale netwerken

Zeeuwse Familiebedrijven 
Community

Netwerk voor familiebedrijven. Leden zijn (mede-) eigenaar van 
minimaal 2e generatie familiebedrijven met meer dan 
10 medewerkers. Leren van en mét elkaar zal centraal staan. 

Zeeuwse Familiebedrijven Community - 
VNO-NCW Brabant Zeeland

Gelders Familiebedrijven Gilde Het platform bied Gelderse ondernemers de mogelijkheid elkaar te 
ont moeten, inspireren en verbinden, elkaar te helpen (‘ondernemers 
helpen ondernemers’) elkaar beter te leren kennen. Het platform 
biedt specifieke kennis gericht op zowel de uitdagingen van de 
onderneming alsook van de ondernemer / familie. De kennis wordt 
aangereikt via onze website, seminars, trainingsmodules, coaching, 
intervisietrajecten, expertbijeenkomsten (gericht op ICT, Facilitair, 
Finance, HRM, Transitie, Bedrijfsopvolging, Marketing).

Platform voor Familiebedrijven in 
Gelderland

Gelderse Familiebedrijven 
Genootschap (GFBG)

Bij het Gelderse Familiebedrijven Genootschap (GFBG) draait het om de 
ontmoeting tussen Gelderse familiebedrijven. Ze leren elkaar kennen, 
wisselen kennis en ervaringen uit en versterken elkaar. Binnen GFBG 
zijn er expertgroepen actief rond de thema’s NextGen, HRM, Finance, 
ICT en Marketing/Sales. De groepen komen periodiek bij elkaar en 
bespreken onderwerpen die binnen het vakgebied actueel zijn. 

Gelderse Familiebedrijven Genootschap - 
GFBG

Brabantse Familiebedrijven 
Genootschap

Het genootschap richt zich op de top van de ondernemingen en is 
toegankelijk voor Brabantse familiebedrijven met ten minste 
honderd werknemers.

Brabantse Familiebedrijven Genootschap - 
BFBG

Genootschap van Limburgse 
Familie Bedrijven

Het genootschap richt zich op het verbinden en elkaar versterken van 
familiebedrijven in Limburg. Het GLFB maakt het mogelijk dat 
familieleden betrokken bij de Limburgse familiebedrijven - als DGA, 
eigenaar of directielid - elkaar ontmoeten.

Genootschap van Limburgse Familie 
Bedrijven

Vereniging Familiebedrijven Noord 
Holland

Het doel van de vereniging is om op een informele manier met elkaar 
te sparren over specifieke thema’s, die spelen in het familiebedrijf, 
waardoor familiale ondernemers van elkaar kunnen leren, hetgeen 
hun positie en hun bedrijf economisch versterkt.

Vereniging Familiebedrijven Noord-Holland

Beroepsverenigingen van adviseurs voor familiebedrijven

BOBB Beroepsorganisatie voor 
Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Broepsvereniging voor adviseurs voor bedrijfsoverdrachten/
overnames

BOBB - Specialisten in bedrijfsoverdracht

Nederlands Gilde voor 
Familiebedrijven (NGFB), 
beroepsvereniging voor 
onafhankelijke familie-
bedrijfspecialisten.

Het NGFB is een platform vóór de ondernemende familie die op zoek 
is naar expertise en begeleiding bij vraagstukken die zij heeft over 
bedrijf, eigendom en familie.

NGFB – Nederlands Gilde van 
Familiebedrijfsspecialisten
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Beroepsverenigingen van familiebedrijven

FBNed Nationaal/Nederlands netwerk van familiebedrijven FBNed - Familiebedrijven Nederland | 
FBNed

Stichting Familie Onderneming De Stichting Familie Onderneming looft om het jaar de Familiebedrijven 
Award uit aan een excellerend Nederlands familiebedrijf. De Stichting 
wordt ondersteund door KPMG

Familiebedrijvenaward

Family Business Network Internationaal netwerk van familiebedrijven FBN

EFB European Family Businesses Europees netwerk van familiebedrijven https://europeanfamilybusinesses.eu/

Family Firm Institute Netwerk voor research-based learning en relevante tools voor 
adviseurs en consultants, academici en familiebedrijven

Family Firm Institute - FFI

Intermediaire organisaties

KVK Informatie over bedrijfsopvolging bij familiebedrijven, familiestatuut, etc. KVK - bedrijfsopvolging door familie

ONL Ondernemersorganisatie ONL - familiebedrijven

VNO/NCW MKBNL Ondernemersorganisatie met regionale vestigingen: https://vnoncw-mkbnoord.nl/activiteiten/
opvolging-in-het-familiebedrijf

Ondernemersplein Een antwoord van de overheid Ondernemersplein - Bedrijf stoppen of 
verkopen

Kennisinstituten

Landelijk Expertisecentrum 
Famiiebedrijven

Lectoraat Familiebedrijven bij Hogeschool Windesheim, praktijkgericht 
onderzoek naar familiebedrijven + rol bij MKB-deal provincie Overijssel

Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven 
| Windesheim in Zwolle | Windesheim

Nyenrode Om inzicht te krijgen in de dynamiek van het familiebedrijf, wordt 
door Nyenrode sinds 1992 structureel onderzoek gedaan. Daaruit is in 
2002 de RSM-leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht 
ontstaan. Deze leerstoel wordt gesponsord door RSM en NPM Capital.

Familiebedrijven | Nyenrode Businesss 
Universiteit

Erasmus Centre for Family 
Business

The mission of the Erasmus Centre for Family Business is to contribute 
to the development and long-term viability of family businesses 
around the world through the provision of research on family business, 
development of family business leaders, and outreach activities.

Erasmus Centre for Family Business  
- Erasmus Research Institute of 
Management

Tilburg University (Tilburg 
Instituut voor Familiebedrijven) 

Het TIFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de 
dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt 
onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij 
theorie en praktijk elkaar versterken.

Tilburg Instituut voor Familiebedrijven | 
Tilburg University

Universiteit Maastricht (Centre for 
Entrepreneurship and Innovation). 

Diverse onderzoeken + rol bij MKB-deal provincie Limburg Centre for Entrepreneurship and Innovation, 
Maastricht University

Hogeschool Utrecht Onderzoek naar bedrijfsoverdrachten in familieverband Familiebedrijven in het mkb soepeler 
overdragen | Hogeschool Utrecht

Hogeschool van Amsterdam Partner bij onderzoek naar bedrijfsoverdrachten in familieverband Entrepreneurship - HvA

FBNed Academie De FBNed Academie* biedt opleidingen, workshops en masterclasses 
voor (toekomstige) eigenaren van een familiebedrijf, familieleden (al 
dan niet actief in het familiebedrijf), bestuurders en niet-familieleden 
op sleutelposities. 

Leren - Familiebedrijven Nederland | FBNed

CBS Jaarlijkse inventarisatie van familiebedrijven in Nederland (tabellenset) Familiebedrijven in Nederland 2019-2020

IFERA (International Family 
Enterprise Research Academy), 

IFERA, the International Family Enterprise Research Academy, established 
in 2001, is a non-profit association that encompasses an international 
network of academics, researchers and other family business key-
stakeholders, dedicated to the advancement of family business research.

www.ifera.org

FERC (Family Enterprise Research 
Conference

This annual conference is dedicated to developing a community of 
scholars interested in conducting research into understanding family 
firms and creating usable knowledge in this field

Family Enterprise Research Conference | 
Grossman School of Business | The 
University of Vermont

STEP (The Step Project) https://thestepproject.org/
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Internationale vaktijdschriften

Family Business Review https://journals.sagepub.com/home/fbr

Journal of Family Business 
Strategy

https://www.journals.elsevier.com/
journal-of-family-business-strategy

Journal of Family Business 
Management

https://www.emeraldgrouppublishing.com/
journal/jfbm

International Journal of Family 
Business & Management

https://symbiosisonlinepublishing.com/
family-business-management/
editorialboard.php

https://journals.sagepub.com/home/fbr
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-family-business-strategy
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