
Inspiratiedag: Familie Merkopstellingen 

Thema: balans tussen je merk- en je familiesysteem 

Waar: Hooghouse, Spilsluizen 17, Groningen (Huis van voorouders familie Hooghoudt) 

Wanneer: 17 juni, van 12.00 uur tot 16:00 uur (inclusief lunch) 

Voor wie: familielid / naamdrager van het familiebedrijf

In een familiebedrijf speelt het gezin en de familie altijd een grote rol. Of is het andersom? 

Speelt binnen de familie altijd het familiebedrijf een grote rol? Werk en privé zijn in ieder 

geval meestal nauwelijks te (onder)scheiden. Als het bedrijf een levenswerk is, hoe verhoudt 

zich dat dan met partners en andere familieleden? Wie besluit uiteindelijk? Als je zoon of 

dochter zomaar je baas, collega of ondergeschikte wordt, kan dit zomaar tot een 

gespannen sfeer leiden. 

Graag zouden we je meenemen in het zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek van 

het familiebedrijf. Tijdens deze inspiratiedag ervaar je met andere FamilieMerkers dat je 

hier een goede balans in kan krijgen. Het middel om dit te bereiken is de Merkopstelling.   

• De merkopstelling maakt een complex vraagstuk in 1x inzichtelijk

• Abstracte elementen van je vraag, komen (letterlijk) tot leven

• Onderlinge relaties worden inzichtelijk

• De merkopstelling geeft houvast in te maken keuzes.

https://www.merkopstelling.nl/het-merk-en-het-meisje/
https://www.merkopstelling.nl/het-merk-en-het-meisje/


PROGRAMMA 

12:00 uur: Lunch en inloop 

12:30 uur: Start programma; inleiding door Mariette van Duijn 

13:15 uur: Uitleg familiedynamieken en mogelijkheid van het inbrengen van jouw vraag. Piet van 

Veen gaat deze oppakken door middel van de tafelvariant van de Merkopstelling. 

14:15 uur: Pauze 

14:45 uur: Tweede mogelijkheid van het inbrengen van jouw vraag. Wim Jurg gaat deze 

oppakken via de fysieke variant van de Merkopstelling. 

15:45 uur: Afronding door Mariette en de mogelijkheid tot het drinken van een drankje. 

Lijkt het je een inspirerende middag? Wil je eens kennismaken met systemisch werk voor 

jouw familiebedrijf? Wel eens gehoord van een familieopstelling, maar nog nooit de kans 

gehad om hier eens aan te proeven?  Deelname kosten zijn €79,00 (incl.  lunch). 

Heb je vragen en/of wil je meedoen?  

Bel dan met Wim Jurg (06 107 44 198), Piet van Veen (06 524 515 16)  of Mariette van 
Duijn (06 13242939) 

 Wim Jurg PhD promoveerde in 2010 op de merkopstelling. Daarnaast heeft hij een master in Econometrie en een BA 

in Psychologie. Die combinatie van harde en softe skills maken hem de perfecte merkopstelling begeleider. Hij is directeur van de 

Basisopleiding Merkopstelling. 

 Piet van Veen is als Directeur van de Werkmakers actief in de noordelijke provincies met maatschappelijk 

ondernemen. Hij is tevens specialist in systemisch werken en zal de deelnemers deze middag begeleiden bij hun merk opstelling. 

 Mariette van Duijn is als ZPPér actief in de voedingsmiddelen branche en dagelijks met gezonde voeding bezig. 

Naast de fysieke gezondheid is de mentale gezondheid een uitdaging. De combinatie vindt zij in de Merktopstellingen.




