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Van familie-onderneming naar
ondernemende familie

Met ons Family Dynamics Traject werken wij aan de familie
harmonie. Dit is een groeiproces van open communicatie. Daar
is werk aan en tijd voor nodig. Wij faciliteren dit proces,
gestructureerd en op maat van de familie.
In het magazine Familielaan 16 geeft Alain Laurent Verbeke
een interview over onze Family Dynamics aanpak. Familielaan
16 is een extra editie bij het magazine Kunstlaan 16,
verschijnt enkel in december, met een dossier over het
Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg.
De toekomst van de onderneming veiligstellen, staat bovenaan
de agenda van familiale ondernemers. In de praktijk blijkt dat
veel bedrijfsleiders hierbij de familiale dynamiek buiten
beschouwing laten. Nochtans is een strategische visie voor de
familie ontwikkelen, even belangrijk als een strategische visie
voor het bedrijf, stelt Alain Laurent Verbeke. Lees hier het
volledige interview.
In hetzelfde magazine getuigen Bart Claes en Ann Claes (JBC)
hoe Alain Laurent Verbeke en ons Family Dynamics team voor
hen een actieve rol spelen bij het begeleiden van dit proces.
Lees hier de getuigenis van Ann Claes en Bart Claes.
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the
most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in
Brussels (Zaventem and Woluwé), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert advice in the
fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative,
insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services for high-net-worth
families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to ensure a seamless
and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with financial, assurance and
advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law firms.
Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from
multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and
private clients to government bodies.
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