
Heb jij een familiebedrijf met 2 tot 50 medewerkers? 
Wil je met je bedrijf de volgende stap maken en is 
het tijd om de strategie voor de komende jaren te 
bepalen? Ja? Dan is het TOF dat je dit leest! 

TOF Masterclasses zijn gemaakt voor familiebedrijven door 
experts van Maastricht University. Je gaat samen met andere 
familiebedrijven aan de slag in de Masterclasses, dit zijn 6  
kennis- en inspiratiesessies over strategie, innovatie en opvolging.  
Als je wilt kom je samen met je opvolger of collega familielid naar  
de TOF Masterclasses. 

Scan de code en meld je aan; het zou tof zijn om je te leren kennen!

Meer info? E-mail naar 
info@mkblimburg.nl

TOF 
versterkt  

familiebedrijven  
in Limburg

TOF Masterclasses



Scan de code en 
meld je aan voor 
het GRATIS 
coachingsgesprek >

TOF is een samenwerking tussen MKB Limburg, Maastricht  
University, RSM en Zuyd Hogeschool en wordt mogelijk 
gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en de Provincie Limburg.

In TOF Masterclasses werk je aan: 

• Zicht op de strategie van je familiebedrijf.

• Co-creatie met andere familiebedrijven.

• Kennis en inspiratie over de thema’s strategie, innovatie  
en opvolging.

• De bevindingen die voortkomen uit het voorafgaande 
coachingsgesprek.

TOF Masterclasses, wat krijg je? 

1 6 Masterclasses, van één dagdeel, in een periode van 6 maanden.

2 Kennis en inspiratiesessies in kleine groepen met max. 8 
familiebedrijven.

3 Volg vrijblijvend een 7e Masterclass van partner RSM en krijg ‘n 
voucher voor een gesprek

4 Toegang tot de online community van TOF familiebedrijven.

5 Masterclasses van Maastricht University voor een bijdrage 
van €950,- excl. BTW per familiebedrijf, kom samen met jouw 
opvolger of familielid.

 

Stappen naar jouw TOF Masterclasses

• Schrijf je in voor TOF Masterclasses via de QR code.

• Geef aan welke maand je wilt beginnen.

• Het projectteam bevestigt je inschrijving en neemt contact op.

• Een week voor aanvang ontvang je van Maastricht University  
de informatie voor jouw TOF Masterclasses. 

Wil je meer informatie over TOF? E-mail naar info@mkblimburg.nl


