
TOF, een project van MKB-Limburg en 
Maastricht University, versterkt familiebedrijven 
met een gratis coachingsgesprek om kansen en 
uitdagingen inzichtelijk te maken. 

Heb jij een familiebedrijf met 2 tot 50 medewerkers? Denk je na 
over de toekomst, verandering binnen het bedrijf of over opvolging? 
Is het tijd om de strategie voor de komende jaren te gaan bepalen? 
Zo ja, dan is dit is een mooi moment om een gratis en vrijblijvend 
coachingsgesprek van TOF in te plannen. TOF helpt jou om je 
familiebedrijf toekomstbestendig te maken!

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

TOF aan tafel

TOF 
versterkt  

familiebedrijven 
in Limburg

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



TOF coachingsgesprek, wat ga je aanpakken? 

• De kansen voor jouw familiebedrijf! Om te weten wat jouw 
situatie is en om de business coach hier inzicht in te geven vul je 
voorafgaand aan het gesprek een innovatiescan in. 

• Je pakt een moment voor jezelf met een professionele coach van 
TOF om in rust over jouw  familiebedrijf te spreken.

• Door uit de dagelijkse doe-modus te stappen krijg je nieuwe 
inzichten. Hier ga je praten over vragen zoals; waar wil je de focus 
op houden, waar wil je op langere termijn heen en welke krachten 
zet je hiervoor in?  

TOF aan tafel, wat levert dat op? 

• Kansen en obstakels binnen de thema’s strategie, innovatie of 
opvolging maakt de coach inzichtelijk.

•	Het	gesprek	geeft	je	een	moment	van	reflectie.	• De observaties van de TOF coach worden achteraf met je gedeeld.

• Je vindt collega familiebedrijven via het ondernemersplatform van 
MKB Limburg binnen de groep TOF voor familiebedrijven.

• Je coach bespreekt de toegevoegde waarde van de TOF 
Masterclasses: deelname aan de classes biedt jou en je familie 
veel nieuwe kennis en inzichten. Verbeterkansen binnen alle 
programma-thema’s komen zo binnen je bereik.

De 3 praktische stappen naar jouw TOF traject

1 Schrijf je in voor TOF aan tafel via de QR code.

2 Van de inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail en de 
inlog voor je bedrijfsscan.

3 Een business coach van TOF neemt contact met je op voor het 
plannen van het gesprek online of als het kan weer op locatie, aan 
de keukentafel. 

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

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

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


