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25 april 2016 

Familiebedrijven in de kijker bij Kanaal Z en Canal Z 
   

Vanaf donderdag 28 april belichten Kanaal Z en Canal Z opnieuw enkele familiebedrijven in 
een tweede reeks van “Z-Family Business”. Elke donderdag en vrijdag én tijdens het weekend, 

komen familiale ondernemingen aan het woord die zich op één of andere manier 
onderscheiden: omdat ze sterk groeien of innovatief zijn, omdat ze uitgegroeid zijn tot een 
wereldspeler in hun sector of omdat ze een rolmodel zijn inzake opvolging en overdracht. 
  
Familiebedrijven zijn cruciaal voor de Belgische economie. Liefst driekwart van de 
ondernemingen in ons land wordt door families gecontroleerd, en ze zorgen voor bijna de helft 
van de tewerkstelling. Familiaal geleide bedrijven zorgen ook mee voor de verankering van 
economische activiteiten in ons land. 
  
Kanaal Z en Canal Z buigen zich onder andere over de volgende vragen: Wat typeert deze 
familiebedrijven? Wat drijft de volgende generatie om ook ondernemer te worden en het bedrijf 
over te nemen? Waarom is het belangrijk om te diversifiëren en te internationaliseren? En welke 
rol speelt professionalisering voor de groei van het familiebedrijf? 
  
Op al deze vragen krijgt u een antwoord in Z-Family Business. Naast portretten van 
toonaangevende familiale ondernemingen, geven experts ook tips en adviezen mee voor 
ondernemers en bestuurders.  De reeks komt tot stand in samenwerking met Deloitte, ING en 
met de steun van de Trends Family Business newsletter.   
  
  
Z-Family Business, vanaf donderdag 28 april elke donderdag, vrijdag en tijdens het 
weekend  op Kanaal Z en Canal Z. 

  
Elke aflevering is na uitzending ook online te bekijken op www.kanaalz.be en www.canalz.be   
  
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel 

het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld.  Kanaal 
Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 495.000 kijkers  en op weekbasis 2.050.000 kijkers 
(bron CIM audimetrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders van het land. 
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