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Wij helpen familiebedrijven groeien over de generaties heen met aandacht voor 
organisatie, familie en medewerkers. Dat is de beste garantie voor blijvende 

welvaart in onze regio. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Dank je om dit e-boek te downloaden. 
 
Het is jouw werkboek. 
Er is ruimte voor notities en aanvullingen. 
 
Pak de tips vast die je hier krijgt aangereikt. 
Laat je vooruit helpen en ga er mee aan de slag. 
 
Zit je met een vraag? 
Wees gerust. Wij zijn discreet. 
 
Zit je met een uitdaging waar je geen weg mee weet? 
Bel ons, stuur een mail of boek online een gratis adviesgesprek. 
Met twee weten we meer dan alleen. 
 
 
 
0497 29 27 21 |  info@cgtotem.be | www.cgtotem.be 
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Voor je begint 

 
Voor wie? 

 
 Ben je betrokken bij het familiebedrijf als familiale zaakvoerder, 

opvolger, bestuurder, aandeelhouder of familielid? 
 
 Ben je actief betrokken bij de werking van een familiebedrijf als 

manager, personeelsverantwoordelijke, externe accountant of 
vertrouwenspersonen? 

 

 

Wat je mag verwachten van dit e-boek: 
 

 Inzichten in wat samen familiaal ondernemen soms zo uitdagend maakt. 
 

 Tips en suggesties hoe met deze uitdagingen om te gaan. 
 

 Vragen die je aan het denken zetten. 

 

 

Hoe dit e-boek gebruiken? 
 
 Wil je de achtergrond begrijpen?  Lees een onderdeel en ga daarna met 

de tips aan de slag. 
 

 Ben je eerder actiegericht? Start bij de tips na elk onderdeel. Stel je 
vragen bij het belang. Lees het onderdeel 
 

 Puur de essentie: kijk naar de woorden en zinnen in het vet. 
 

 De volgorde is irrelevant. Starten bij de eindnoten raden we wel af.  
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Wat maakt een familiebedrijf anders? 

De vraag stellen, is ze beantwoorden: 

Familie. 

 

Wat maakt werken in een familiebedrijf zo bijzonder? 

Dat zijn je sterke betrokkenheid en de persoonlijke relaties. Er is een intense 
band met je medewerkers, klanten en leveranciers. Wanneer medewerkers je 
in volle corona-crisis zeggen: “ik weet dat er hier niemand achter gelaten 
wordt. Dat is waarom ik hier zo graag werk.” Dan weet je: dit is de perfecte 
motor voor groei, zowel voor je onderneming als op persoonlijk vlak. 

 

Wat het zo uitdagend maakt? 

De emoties en betrokkenheid zullen ook wel eens in de omgekeerde richting 
werken. De passie gaat mee van de werkvloer naar de keuken, van je bedrijf 
naar het verjaardagsfeest van oma. En dan ontstaat de kans dat de dingen niet 
eens tot rust kunnen komen. 

Of omgekeerd, de olifant is in ruimte. Iedereen weet dat die er is maar zwijgt 
die dood. Gebrek aan communicatie is dan de dooddoener. 

 

Waar schuilt het grootste gevaar voor familiebedrijven? 

De grootste struikelblokken typisch voor het familiebedrijf zijn: 

 

 Onuitgesproken of tegengestelde doelstellingen en 
verwachtingen – omtrent de toekomst, het bedrijf, hoe om te gaan en 
samen te werken met elkaar, het familievermogen, etc.  
 
 

 Planning van de opvolging en generatiewissel – noodzaak hierbij is 
het maken van keuzes hoe om te gaan met de complexiteit van je familiale 
onderneming 
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Zijn er nog struikelblokken? 

Ja. Er zijn zeker nog andere struikelblokken. 

Met deze worden namelijk ook niet-familiale ondernemingen geconfronteerd: 

 

 Slachtoffer van je eigen succes – de werking van je onderneming is 
niet langer aangepast aan de omvang en complexiteit van de onderneming. 
Teamwerk, communicatie, informatie-doorstroming en snel beslissingen 
worden uitdagender. Overzicht en controle behoud je dan alleen met 
aangepaste structuren en afspraken. 

 

 Geen passend antwoord vinden op uitdagingen – om er een 
paar te noemen: 

 Geen gedeelde visie over de richting waar je bedrijf heen moet 
 Te lage omzet 
 Gebrek aan focus 
 Prijsdruk of lage marges 
 Dalende verkoop, dalende klantenloyaliteit of dalend marktaandeel 
 Beheersen van de uitgaven 
 Geen of onvoldoende ademruimte om te investeren 
 Te weinig tijd om te werken op wat echt belangrijk is 
 Gebrek aan geschikte medewerkers 
 Gebrek aan loyale medewerkers (veel verloop) en/of moreel is laag 

(burn-out, intern ontslag...) 
 Klantenklachten 
 Veranderingen verlopen moeizaam of lopen vast 
 Stroeve of slechte relaties met vakbonden 

 

Graag weten hoe andere bedrijven omgaan met bovenstaande uitdagingen? 

Hier kunnen we er niet dieper op ingaan. Ga naar onze website en vul de 
QuickScan in. Daarna krijg je de best practices gewoon toegestuurd per e-mail 
voor de uitdagingen waarop je antwoorden zoekt. 
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De 12 essentiële vragen voor familiebedrijven 

RICHTING BEPALEN 
1. Wat willen we als familie bereiken? 
2. Waar staan we voor? 
3. Welke rol nemen we als familie op? 

 
SUCCES PLANNEN 

4. Wat is nodig om onze doelen te bereiken? 
5. Hoe kunnen we het bedrijf en de familie versterken? 
6. Hoe gaan we optimaal samenwerken? 

 

 
BALANS ZOEKEN 

7. Neemt iedereen zijn plek en verantwoordelijkheden op? 
8. Hoe organiseren we de governance? 
9. Is iedereen tevreden? 

 
CONTINUITEIT IN DE HAND WERKEN 

10. Hoe gaan we de opvolging regelen en overdracht plannen? 
11. Hoe wapenen we ons tegen gevolgen van onverwachts vertrek, 

onbeschikbaarheid en dood? 
12. Wat kunnen we leren van anderen? 
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Een familiebedrijf functioneert als een systeem 

Dit is een inzicht die een wereld van verschil gaat maken  

Na dit onderdeel zal je begrijpen hoe het komt dat er soms natuurlijke flow is. 
Waarom je op andere momenten gewrongen zit. Waarom soms de dingen 
vooruit gaan. Waarom op andere momenten de dingen precies muurvast 
zitten. Of zelfs dat niemand ze ter sprake brengt. 
 

 
 
Wat is een systeem? 
De systeemtheorie definieert een systeem1 als een geordend geheel van 
elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en een geïntegreerd geheel 
worden waarbij de relaties die ze vormen gericht zijn op de realisatie van een 
bepaald doel. Kenmerkend hierbij is de complexiteit en de onderlinge 
afhankelijkheid tussen en binnen systemen. 
 
Eenvoudig uitgelegd. Gooi in gedachten een steen in een vijver. Je zal 
uitdijende kringen zich zien vormen in het water. Het water gaat zich anders 
organiseren. De volledige vijver komt in beweging. Waarna alles opeens terug 
normaliseert alsof het zo is afgesproken. Maar het gehele ecosysteem is wel 
veranderd want de steen ligt op een andere plek. Dit heeft gevolgen voor 
iedereen die in het systeem betrokken is. Zoals voor de plant die nu onder de 
steen ligt. En de larve die vroeger onder de steen kon schuilen. 
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Het driecirkelmodel van het Familie Bedrijf Systeem2 
Hieronder zie je het driecirkelmodel van het Familie Bedrijf Systeem ontwikkeld 
door Renato Tagiuri en John Davis aan de Harvard Business School (HBS) in 
1978. Voor het eerst in 1982 gepubliceerd in Davis zijn doctoraatscriptie “The 
Influence of Life Stages on Father-Son Work Relationships in Family 
Companies”. 
 
 

 
 

Tagiuri and Davies, 1982 

 
 
Davis vat het model zelf als volgt samen:  
 
“Het systeem verduidelijkt dat er drie interafhankelijke en overlappende 
groepen zijn in het familiebedrijf als systeem: familie, bedrijf en eigendom. Als 
resultaat van deze overlap zijn er zeven verschillende groepen, elk met hun 
eigen legitieme perspectieven, doelen en dynamiek. Het lange-termijn succes 
van het familiebedrijf als systeem is afhankelijk van het functioneren en de 
wederzijdse steun van elk van deze groepen. “ 
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Verder licht hij in een interview3 toe dat het model familiebedrijven helpt om 
rolverwarring zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dus afhankelijk van je 
perspectief, kan je anders naar een situatie kijken. 
 
Bijvoorbeeld: 
Als ouder wil je dat je kinderen gelukkig zijn. Omgekeerd hetzelfde. 
Als zaakvoerder of manager wil je dat de winkel goed blijft draaien. 
 
Kan je je een situatie voor de geest halen waar bovenstaande perspectieven 
in botsing kwamen met elkaar? 
 
 
Verschillende drijfveren kunnen voor wrijving en conflict zorgen 

 
 Aandeelhouders: streven naar een vergoeding voor het risico welke zij 

nemen om te investeren in het bedrijf. 
 

 Bedrijf: streven naar winst om deze te herinvesteren in het lange-termijn 
succes van de onderneming en om zichzelf te vergoeden voor de 
inspanningen die men levert als ondernemer. 
 

 Familie: streven naar kwaliteit van relaties, harmonie en geluk. Is de 
kwaliteit van de relaties slecht, dan dreigt het familiesysteem af te 
brokkelen. 

 
 
Binnen een subsysteem is er een natuurlijke hiërarchie 
Binnen een subsysteem kennen we intuïtief onze plek. Elk systeem kent een 
natuurlijke ordening. Aan de plaats die we innemen in de hiërarchie is 
verantwoordelijkheid en macht verbonden. 
 
Om over na te denken: 
Waar hoor je thuis in de rangorde binnen het bedrijf? 
Waar als aandeelhouder? 
Waar binnen het gezin? 
Waar zit het verschil? 
Wanneer en waar ontstaat bij jullie rolverwarring? 
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Hoe wordt de hiërarchie bepaald in de subsystemen?  
 

 Familie: dit is het allereerste systeem waartoe je behoort. Ongeacht de 
tijd of plaats, door je bloedband of door adoptie ben je voor altijd 
verbonden met het systeem. 
 
Als universeel principe geldt voor het familiesysteem dat je volgorde van 
geboorte je plaats in de hiërarchie vastlegt. Hierbij komen impliciet ook 
plichten en verantwoordelijkheden mee. 
 
 

 
 
 

 Bedrijf: je plaats in de hiërarchie is eerder gebonden aan je plaats in het 
organigram, je verantwoordelijkheden en je bijdrage aan het systeem. 
Zo spelen anciënniteit of een aanzienlijke realisatie een rol. De meeste 
macht ligt bij het bestuur.  
 
 

 Aandeelhouder: de macht van de aandeelhouder wordt bepaald door 
het aantal stemmen welke deze heeft. Op die manier kan men een 
grotere invloed uitoefenen op de aanstelling van het bestuur die de 
verantwoordelijkheid draagt over de werking van de onderneming. 
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Balans is het geheim 
Een andere universele wetmatigheid van toepassing op een systeem is dat er 
een balans moet zijn tussen geven en nemen om het systeem optimaal te laten 
functioneren. 
 
Men is afhankelijk van het functioneren en de wederzijdse steun van elkaar wil 
men dat het systeem optimaal blijft werken. De ene groep kan dus niet zonder 
meer eenzijdig dingen (blijven) opleggen aan de ander. Want dan dreigt de 
uitwisseling te stoppen en brokkelt het systeem af. 
 
Om over na te denken: 
Op één dag dood een leeuw alle dieren in het dierenrijk. Ook al heeft hij niet 
zoveel honger. Hoelang blijft het systeem nog bestaan? 
 
 

 
 
 
Ook de plaats waar beslissingen genomen worden hebben een plek 
Ook binnen een familiale onderneming. Zo is er beschreven waar welke 
beslissingen kunnen genomen worden. Niet alleen voor aandeelhouders en 
bestuurders. Maar bijvoorbeeld ook de betrokkenheid van werknemers. Zo 
heb je soms een voorafgaandelijk advies of goedkeuring van de 
ondernemingsraad nodig. 
 
Het nemen van beslissingen op de verkeerde plek zet een systeem onder druk. 
Want iedereen dient de rol te kunnen spelen die hem is toebedeeld. Een 
helder en duidelijk overzicht van rollen vind je in het boekje “Een sterk 
eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf.”4 
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Tips om vandaag nog met het familiebedrijf als systeem aan de slag te gaan 
 

1. Zit je met iets in de knoop of loop je steeds terug weer vast op dezelfde 
discussie, neem eens afstand. Bekijk eens op welke plek alle 
betrokkenen staan. Vanuit welke rol spreek jij? Welk is je belang hierbij? 
Wat is dit voor de anderen? 

Zet wie waar thuis hoort in het model van Davies (zie hoger) of het 
model op volgende bladzijde. Dit is een ander model. Dit model focust 
zich meer op de rollen in het bedrijf zelf. Familieleden kan je nog steeds 
aanduiden door een ‘+’ na hun naam te zetten. 

 
2. Licht in vergaderingen of discussies met familieleden toe vanuit welke 

plek en belangen je reageert zodat dit helder en duidelijk is voor 
iedereen. Relevant voor wanneer je meerdere petten op hebt. 
 
 

3. Wanneer je observeert dat het engagement van een stakeholder is 
afgenomen, stel je dan de vraag: zijn geven en nemen nog in balans? 
 
 

4. Zit je muurvast? Richt je even niet op de verschillen maar op de 
gemeenschappelijke belangen. Hoe zou je van daaruit kunnen bouwen 
en vertrekken om de situatie terug te normaliseren en te versterken? 
 
 

5. Informeer je over de rechten en plichten van elke rol. Kan je vanuit je rol 
wel een beslissing nemen of kan je enkel adviseren? Zorg dat de nodige 
organen zijn opgericht en dat informatie tijdig wordt uitgewisseld. Zo 
werk je evenwicht van het systeem in de hand. 
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Rollen in het bedrijf en invloedrijke personen  

1. Eigenaars actief in het bestuur én het 
bedrijf; 

 

2. Eigenaars actief in het bestuur; 
 

 

3. Eigenaars actief in het bedrijf; 
 

 

4. Eigenaar, verder niet actief in bestuur of 
bedrijf; 

 

5. Bestuurder zonder aandelen die ook 
operationeel actief is in het bedrijf; 

 

6. Bestuurder zonder aandelen en zonder 
operationele rol in het bedrijf; 

 

7. Familie zonder aandelen enkel actief in 
het bedrijf - met een management 
functie; 

 

8. Familie zonder aandelen enkel actief in 
het bedrijf - zonder management functie; 

 

9. Familie zonder aandelen, niet actief in 
bestuur of bedrijf die wel toekomstige 
eigenaar van de onderneming (kunnen) 
worden via vererving; 

 

10. Familie zonder aandelen, niet actief in 
bestuur of bedrijf maar die wel 
aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen 
op familie betrokken in de familiale 
onderneming. 
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Groeien is leren omgaan met meer complexiteit 

 
Herken je dit? 
 Vroeger konden beslissingen sneller genomen worden. 
 Ik heb vandaag minder overzicht over de organisatie. 
 Ik blus alleen nog brandjes. 
 Ik heb de indruk dan de communicatie mankt loopt en de structuur niet 

langer goed zit. 
 Nu we samenwerken, is het meer op eieren lopen. 
 Niet iedereen in de familie is nog even enthousiast over het familiebedrijf. 
 Ik hou mijn hart vast als de volgende generatie er ook nog bijkomt. 
 

Eén of meerdere items aangeduid? 
Dan kan je mogelijks uit dit onderdeel inzichten oppikken waar het aan ligt en 
wat je er kan aan doen. 
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Ervaringen uit de praktijk 
Ik heb het voorrecht gehad te werken in een snelgroeiend biotechnologisch 
bedrijf. In 3,5 jaar tijd evolueerden we van 100 naar 450 medewerkers. Daar 
bovenop kwam een beursintroductie, een nieuwbouw, een consolidatie van 
drie vestigingen naar twee vestigingen en een overname. De oplossingen die 
we uitwerkten met HR voor de groei van 100 naar 180 medewerkers was het 
jaar nadien niet meer toereikend voor een onderneming met 300 
medewerkers. 

Wat ik meenam uit deze ervaring was: de oplossingen voor de uitdagingen 
van gisteren, zijn de uitdagingen van morgen. Aanvankelijk brengen de 
nieuwe oplossingen relatieve kalmte totdat ook deze op hun limieten botsen. 
Het is niet anders. Het kan niet anders. Elke stap is noodzakelijk. 

Dankzij internationale expansie en overnames heb ik kunnen ervaren dat 
communicatie, structuur, processen, leiderschap, focus van de leider totaal 
anders zijn in een organisatie met 3, 7, 20, 50, 100 of 250 medewerkers. Zit je 
daarboven nog eens met lagen en rapporteringslijnen, dan is het uitdaging om 
het overzicht te behouden over het geheel. Je moet de werking aanpassen aan 
de omvang van de organisatie. Denk vooruit en je weet wanneer te 
schakelen. 
 
 
Alle ondernemingen maken dezelfde groeifases door 
Onderzoek heeft uitgewezen dat alle ondernemingen min of meer dezelfde 
evolutie doormaken. Er zijn twee dominante modellen die inzicht leveren. 

Het eerste is van Donald L. Lester, John A. Parnell en John Carraher5 die 
beschreven hebben dat een onderneming 5 fases kent: 
 

1. Existence (bestaan) 
 

2. Survival (overleven) 
 

3. Success (succes) 
 

4. Renewal (vernieuwing) 
 

5. Decline (terugval) 
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Hoe helpt dit me verder? 
Ondernemingen die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten kan je herkennen aan 
de typische eigenschappen die ze gemeen hebben, met name: 

 strategie van de onderneming 
 

 structuur 
 

 stijl van besluitvorming 
 

 context waarin de organisatie opereert 

 

Wanneer je goed begrijpt in welke fase je zit, kan je volgens de auteurs de 
nodige aanpassingen doen en bijsturen in functie voor wat voor die fase 
noodzakelijk is. 

Bijgevolg: loopt het momenteel niet zo lekker, bekijk dit model eens van 
dichtbij: https://core.ac.uk/download/pdf/345085368.pdf 

 

 

 

Het model op de volgende pagina is mogelijks nog praktischer om je een 
inzicht te geven in de complexiteit van het bedrijfsysteem en hoe alle ballen als 
ondernemer in de lucht te houden.  

  



 
 

C.G.TOTEM©2021 - 19 - www.cgtotem.be 
Foto’s gedownload via pixabay  info@cgtotem.be 

Waarom je ‘Greiner’s groeimodel’ online moet opzoeken 
Omdat door de namen van de zes fases en de crisissen te zien, je 
onmiddellijk weet wat je te doen staat. Zeker doen wanneer je vandaag 
het gevoel hebt de controle over de situatie wat kwijt te zijn. 

De namen zijn zo herkenbaar. Lees het artikel in Harvard Business Review: 
https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revolution-as-organizations-grow 

 

 

Wat is de essentie van het model? 
Volgens Larry Greiner6 zijn er zes fases in de groei van een onderneming. Na 
een bepaalde periode van groei en relatieve rust, volgt een crisis waar men 
onherroepelijk doorheen moet. Het legt de vinger op de uitdagingen die er 
zijn wanneer de onderneming in omvang toeneemt.  

 

Wat maakt het model waardevol? 
Het toont aan dat per fase de onderstaande elementen best op een bepaalde 
manier worden ingevuld. Het gaat hier met name over: 

 

 focus van het management 
 

 structuur van de onderneming 
 

 stijl van het top management 
 

 de controlesystemen in voege 
 

 de verloningswijze 
 
 

Aandacht: Op vlak van stijl van het management en verloningswijze zou ik je 
aanraden om wat voorzichtigheid aan de dag te leggen. Je moet rekening 
houden met de tijdsgeest van nu. Maar voor de rest zijn de inzichten nog heel 
relevant. 
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Hoe dus omgaan met groei en complexiteit als kmo? 
Ongeacht de omvang van je familiale onderneming, les voor elke bestuurder of 
zaakvoerder is: wees steeds voorbereid op de volgende fase die er aankomt in 
de ontwikkeling van je onderneming. 

Wat je tot hier heeft gebracht, zal onvoldoende zijn om je naar het volgende 
level te brengen. Pas je tijdig aan! 

Vandaar, wanneer je in een periode van relatieve stabiliteit bent, begin te 
plannen voor de volgende groeifase. Leg reserves aan om te investeren in de 
systemen, processen en het talent dat nodig is om de shift te maken.  

 

Is er een link tussen deze modellen en de werking van de familie? 
Deze modellen zijn gericht op het bedrijf zelf. Niet op de familie. Daar is ook al 
onderzoek naar gedaan. Er is inderdaad een relatie tussen omvang van de 
familie en complexiteit. In onze literatuurlijst vindt je boeken met meer info. 

Laten we echter voor nu even de logica voor zich laten spreken. We trekken de 
vergelijking met de muziekwereld. 

 

   
 

 

Met hoe meer, hoe groter de uitdaging, hoe belangrijker de dirigent 
Met hoe meer muzikanten je bent, hoe uitdagender het wordt om samen in de 
maat te blijven spelen. Met hoe meer in de ruimte, hoe groter de kans dat er 
een valse noot te horen is. 

Dezelfde wetmatigheid gaat op voor het eigendomsysteem. Het aantal 
eigenaars en erfgenamen bepaalt de complexiteit van dit subsysteem. Met hoe 
meer je bent, hoe groter de uitdaging. 
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De soloartiest 
Het nadeel van er alleen voor te staan, is dat je alle beslissingen op je eentje 
dient te nemen. 

Johan Cruijff zou echter zeggen: “Elk nadeel heeft zijn voordeel.” 

Je kan snel gaan en hebt aan niemand anders verantwoordelijkheid af te 
leggen. Relatief gezien toch. 

 

Het duo 
Van zodra je met twee of meer bent, wordt het natuurlijk rekening houden 
met de ander. Dan ontstaat er een wederzijdse afhankelijkheid. Eén van de 
eigenschappen die Stephen Covey aanraakt in zijn boek ‘De 7 eigenschappen 
van effectief leiderschap’7. Een echte leestip trouwens. Zeker doen! 

Wil je deze eigenschap effectief in de praktijk brengen, kan je niet voorbij: 

 

 het belang van communicatie 
 

 het zoeken naar de win-win 
 

 het zoeken naar de meerwaarde van het geheel ten overstaan van de 
delen aan bod. 

 

Met 2 of meer muzikanten dienen dan ook afspraken gemaakt te worden over 
welke muziek, wie telt af, hoeveel treden we op, de gekozen complexiteit van 
de partituren, de plaats waar men wil spelen (de markt, het cultureel centrum 
of het sportpaleis), hoeveel van de verdiensten in betere instrumenten en 
materiaal gaat, … 

Vertaald naar een familieteam gaan de afspraken over visie, doelstellingen, stijl 
van leiding geven, wijze van communiceren met elkaar en je medewerkers, 
verloning, verantwoordelijkheden, aandeelhouderschap, de mate waarin je 
risico’s wil nemen, etc. 

En daar komt uiteraard een heel belangrijke vraag aan bod: delen we de leiding 
of neemt één persoon het voortouw. Allemaal zaken waar je als enige eigenaar 
en zaakvoerder geen rekening mee moet houden. 
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Het orkest 
Hoe groter het orkest, hoe meer inkomsten er dienen te zijn om alle mondjes 
te kunnen voeden. 

Toegepast op het familiebedrijf: indien elke generatie 2 kinderen toevoegt als 
eigenaar, zit je bij de 4e generatie met 8 familieleden rond de tafel. Is dit de 
enige bron van inkomsten, dan moet je toch al een flink uit de kluiten 
gewassen onderneming hebben om dit te kunnen dragen. 

Waar de oprichter verantwoordelijk was voor een marktkraam, heeft men met 
dergelijke omvang misschien de verantwoordelijkheid over een logistiek 
centrum of misschien wel een keten met vestigingen in heel Europa. Dan stelt 
zich natuurlijk de vraag: kunnen wij dit orkest zelf nog blijven leiden? 

De complexiteit wordt ook groter wanneer er familieleden zijn die aandelen 
bezitten, maar die niet meespelen in het orkest. Vandaag zitten ze in de zaal. 
Zij keken uit naar Bach. Maar ze kregen ‘Metallica goes Classic’. Wat als ze hier 
geen muziek in zien? 

Hoe groter, hoe complexer, dus hoe meer er moet geregeld worden. 

 

Deugdelijk bestuur: sleutel voor behoud van harmonie in bedrijf én familie 
Wanneer een bedrijf uit de startblokken is gekomen en de omvang toeneemt, 
is een verdere professionalisering van structuren, informatie-doorstroming en 
toezicht noodzakelijk. Medewerkers zijn vandaag ook mondiger bij aanwerving 
en vragen bijvoorbeeld naar wat je onderneming doet in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij een nv of bv dienen privé-
middelen en middelen van de vennootschap strikt gescheiden te zijn.  

Werk maken van deugdelijk bestuur, is werk maken van transparantie, 
continuïteit en het succes van je onderneming. Bovendien straalt goed bestuur 
meer professionaliteit uit in geval van een overname of wanneer je op zoek 
bent naar extern kapitaal. 

In een van onze blogs8, hebben we al aandacht geschonken aan ‘deugdelijk 
bestuur’. Voor gedetailleerde informatie wijzen we je graag door naar Code 
Buysse III9, specifiek met tips en adviezen voor niet-beursgenoteerde 
ondernemingen, of naar de UNIZO-code voor Goed Bestuur10. Deze laatste 
komt met een aantal handige checklists. 
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Zoals je de governance in het bedrijf regelt met goede structuren en een 
correctie informatie-uitwisseling met klanten, leveranciers, medewerkers en 
tussen management en bestuur, zo is er ook nood aan governance in de 
familie. Want hoe groter aantal eigenaars en erfgenamen, hoe groter de 
uitdaging en dus hoe meer nood aan het maken van afspraken. 

Dit kan via een aandelenovereenkomst, in de statuten, via een familiecharter 
en eventueel via familie-overleg. Of een combinatie van dit alles. Alles 
uiteraard afhankelijk van de omvang van je familie. 

Jean-Luc Dehaene zei het meer dan eens: “Een probleem moet je pas oplossen 
als het zich stelt.” Wel hier is het advies. Wees proactief. Dat er op een dag in 
je familiebedrijf een probleem komt, is zeker. Je weet alleen niet wanneer. 

 

De akoestiek is pas goed als de familietempel stevig staat 
 
 

 
 

Samen familiaal ondernemen in het landbouwbedrijf 
waarbij we meerwaarde creëren via het zelf 

verwerken van onze eigen producten 
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Alles begint met stevige funderingen. Wanneer je niet weet waar je heen gaat, 
is het moeilijk om op je bestemming te geraken. Daarbij dienen de neuzen 
uiteraard in dezelfde richting te wijzen. Dit is wat Lievens en Lambrechts de 
‘gedeelde eigenaarsvisie’11 noemen. Deze legt de basis hoe de familiale 
onderneming zal uitgebouwd worden. Deze is bepalend voor al de rest. 

 

Op de funderingen steunen de 4 kolommen: 

 
 het managementteam 

 
 de raad van bestuur 

 
 de aandeelhouders 

 
 het familieteam 

 
 
Governance zorgt er voor dat alles op transparant en georganiseerd verloopt. 
Om een mooi geluid te laten weerklinken moeten elk dan ook hun 
toebedeelde rol kunnen opnemen in het familiebedrijf. 
 
Naast stevige funderingen, dient men ook een dak boven z’n hoofd te hebben. 
Op te vermijden dat het druppelt, heeft men betrokken eigenaars12 nodig. In 
het boek ‘Betrokken Eigenaars. Sterke familiebedrijven’ zet Jozef Lievens uiteen 
wat zij moeten doen en wat zij hiervoor terug mogen verwachten. Een stevige 
uiteenzetting van meer dan 60 bladzijden die benadrukt dat van een familiale 
aandeelhouder meer mag verwacht worden dan van een gewone belegger. 
 
In de dakkapel staan vertrouwen, openheid en engagement centraal. Zonder 
wederzijds vertrouwen, rust het familiebedrijf op los zand. Men moet ook de 
dingen durven bespreken en benoemen. Men mag niet bang zijn van een 
meningsverschil. Enkel zo wordt men sterker als familie. Engagement komt tot 
uiting door het tonen van betrokkenheid en verantwoordelijkheid in het 
realiseren van de familiale doelstellingen. In dit kader is het een aanrader om 
als familieteam het boek ‘De vijf frustraties van teamwerk’13 te lezen. Dit ligt 
min of meer in het verlengde hiervan. 
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Waar zit de complexiteit binnen het familiesysteem? 
Deze zit in de plaats waar je kinderen of opvolgers zich bevinden. 

 Zitten ze nog in de pampers? 
 Werken ze samen met jou in het bedrijf? 
 Is overdracht van het bedrijf aan de orde? 

 

 
 
 

In “Van Generatie op Generatie” beschrijft Gersick14 de uitdagingen verbonden 
aan het familiesysteem in detail. Wie met meerdere generaties actief is 
(geweest) op de vloer, weet vast en zeker wel dat samenwerken en loslaten 
niet altijd even evident zijn. Getuige deze quote: 

“Of ge pakt uw aandelen terug, of ge blijft buiten. We 
geven nog liever ons aandelen terug dan zo voort te 
doen. Trek anders uw plan maar zonder ons op uwe 

leeftijd. Op n’en dag komen die aandelen dan wel terug 
naar ons. Maar dan zonder uw bemoei d ’erbij.”15 
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Het wel en wee van loyaliteit 
In ‘The motivation manifesto’16 wordt ‘The Temptation of Loyalty’ tot één van 
de 7 verleidingen gerekend die je integriteit ondermijnen. Onze focus ligt 
anders. Maar de titel zou niet slecht staan in een boek over uitdagingen voor 
familiale ondernemingen. Want loyaliteit kan je ook kopzorgen geven. 

We hebben al vernoemd dat onuitgesproken of tegengestelde doelstellingen 
en verwachtingen een struikelblok zijn van familiale ondernemingen. 

 

Soms durft men de dingen niet zeggen zoals ze zijn. Oordeel zelf of je er 
loyaliteit in ziet. Dit is echter ‘het waarom’ welke ik hoor tijdens gesprekken: 

 

 Omdat men niet ondankbaar wil overkomen 
 

 Omdat men niet wil kwetsen 
 

 Omdat men iemand zijn zelfvertrouwen niet wil ondermijnen 
 

 Omdat men geen ruzie wil 
 

 Omdat ……………………………………………………….. (vul gerust verder aan) 

 

De angst om niet dankbaar te zijn, lijkt soms verstikkend voor opvolgers. 

Het niet durven zeggen aan de kinderen dat ze misschien toch niet de beste 
partij zijn om de leiding te nemen over het familiebedrijf, is niet eenvoudig. 
Wie wil er nu als ouder zijn eigen kind afwijzen? 

In het motivation manifesto zegt men dat het verstandiger is om niets te 
zeggen in plaats van valse woorden. Een leugentje om eigen bestwil en weten 
wanneer te zwijgen. Je moet ze goed weten te gebruiken. Wanneer het echter 
een gewoonte wordt, creëren beiden etterende wonden met een dunne 
pleister over. 

Mijn advies: wacht niet op de druppel te veel. Pak het aan wanneer het er toe 
doet. Want anders vliegt het er allemaal in één keer uit. Dat zou je wel eens 
veel grotere wonden kunnen nalaten. 
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Tips om vandaag nog aan de slag te gaan! 
 

6. Lees de twee onderstaande artikels. 
 
(1) Lester, D.L., Parnell, J.A. and Carraher, S. (2003), 
"ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE: A FIVE-STAGE EMPIRICAL SCALE", 
The International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11 No. 4, 
pp. 339-354. 
 
(2) Greiner, L. E. (1989). Evolution and Revolution as 
Organizations Grow. Harvard Business Review, 76(3), 373-387. 

 
Evalueer op basis van de modellen in welke fase je momenteel zit met je 
bedrijf en bepaal wat je kunt doen om je op de volgende fase voor te 
bereiden. Heb hierbij bijzondere aandacht voor strategie, structuur, 
communicatie, besluitvorming en leiderschapsstijl. 
 
 

7. Check waar je staat in het toepassen van de gebruiken in de codes over 
voor goed bestuur en sociaal-maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
 
Laat eventueel een scan doen zodat je een beter zicht krijgt op waar de 
opportuniteiten liggen om de continuïteit van het familiebedrijf te 
versterken – dit zowel op vlak van het bedrijf zelf als voor de 
samenwerking binnen de familie. 
 
 

8. Bespreek met je familie hoe jullie informatie vandaag uitwisselen en de 
wijze waarop jullie beslissingen nemen. 
 
Laat iedereen een score geven van 0 tot en met 10. Wat zou nodig zijn 
voor elkeen om de score met 1 extra punt te kunnen verhogen? (Altijd 
een goede methode om te ontdekken wat iemand prioritair vindt) 
 
 

9. Evalueer de voordelen van een aandeelhoudersovereenkomst en 
familiecharter. Zeker wanneer de opvolging eraan komt. 
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10. Krijg beter zicht op je eigen communicatie- en leiderschapsstijl. Want 

hoe groter de complexiteit, hoe belangrijker het is dat je je bewust bent 
van de impact die je wel of niet hebt op anderen. Insights Discovery is 
een goede start. 
 

11. Om over na te denken: Laat jij de loyaliteit aan iets of iemand in de weg 
staan van iets wat eigenlijk moet gezegd of gedaan worden in het belang 
van iets anders? 
 

12. Kijk over het muurtje en laat over het muurtje kijken. Wat heb je dit jaar 
al geleerd van andere bedrijven? Wat kan jij leren aan anderen? 
 

13. Luister eens bij collega’s welke voordelen een raad van advies of actieve 
raad van bestuur hen heeft gebracht. Welke van jouw prioriteiten 
zouden hierdoor beter gerealiseerd worden? 
 

14. Welk type conflicten bij bestuur en aandeelhouders zouden je bedrijf 
kunnen verlammen? Maak proactief afspraken. Voorkom verlamming. 
 

15. Denk na over de volgende vragen en maak er afspraken over: 
a. Wat als één van de aandeelhouders het voor bekeken wil houden? 
b. Hoe gaan wij om met de promotie van een familielid? 
c. Krijgt de familie voorrang op medewerkers of niet? 
d. Wat als we er bij een conflict onderling niet meer uitkomen? 
e. Onder welke omstandigheden en voorwaarden mogen we onze 

aandelen verkopen? 
 
 

16. Bespreek de visie van de familie over de toekomst van de familiale 
onderneming en leg deze vast op papier. 

 

Ruimte voor notities: 
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Plan je vertrek 

Als ondernemer moet je starten met het plannen van de opvolging nog voor je 
het woord ‘pensioen’ in je mond durft te nemen. 

Elk boek dat familiale overdracht aanraakt, zegt dat je minstens moet rekenen 
op 5 jaar om deze ordentelijk voor te bereiden. Een periode van 7 à 10 jaar is 
aar je eigenlijk moet op rekenen. 

 

 

 

“Goede CEO's beseffen dat hun persoonlijke betrokkenheid bij 
opvolgingsplanning essentieel is, en het voorbereiden van een 

opvolger jaren duurt, geen maanden. Potentiële opvolgers 
moeten worden getest en ontwikkeld door middel van een 

verscheidenheid aan leiderschapsrollen en uitdagingen. 
Hetzelfde geldt voor de andere missie-kritieke rollen waarvan 

het toekomstige succes van de organisatie zal afhangen. Grote 
CEO's spelen actief en in samenwerking met hun raden van 

bestuur in op deze verplichting.” 17 

Dr. Paul Winum 

Senior Partner, Practice Leader co-Head-board & CEO Service at RHR International18 
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De continuïteit plannen is meer dan de sleutels doorgeven 
Het is in het belang van de continuïteit van je onderneming dat de overdracht 
minutieus wordt voorbereid. 

Het is een sleutelmoment die een impact heeft op het bedrijf, de familie en 
alle personen betrokken bij het proces. 

Overdracht is meer dan je sleutels en de codes van je kluis doorgeven op de 
laatste dag. Het is meer dan nieuwe businesskaartjes laten drukken door jou 
als opvolger. 

 

 

 

Meester Jozef Lievens en Professor Johan Lambrechts benadrukken in 
‘Opvolging in het familiebedrijf’19 dat overdracht een geleidelijk proces is 
waarbij volgende elementen dienen aan bod te komen: kennis, leiding, 
eigendom en controle. 

 

Even een vergelijking: 

Stel dat morgen een nieuwe verkoopmedewerker zijn intrede doet op je 
bedrijf. Hoe ondersteun je deze nieuwe medewerker om succesvol te zijn? 
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Dit is wat ik onder andere zou meenemen in het introductieplan: 

 Kennis over: 
 onze producten en diensten 
 de markten en industrieën waarin we actief zijn 
 onze productiemethodes 

 
 Introductie bij: 

 de collega’s en andere diensten van het bedrijf 
 onze klanten 
 eventueel enkele van onze leveranciers 
 de netwerken waarin we als onderneming actief zijn 
 de beroepsvereniging waar we bij aangesloten zijn  

 
 Inzichten om te winnen: 

 overzicht van onze voornaamste klanten 
 gevoeligheden bij sommige klanten 
 hangende ijzers 
 gemaakte beloftes en overeenkomsten 
 de wijze waarop onze klanten onderhandelen 

 
 Vul gerust zelf verder aan wat jij nog zou toevoegen: 

 
 …………………………………………………………………… 

 
 …………………………………………………………………… 

 
 …………………………………………………………………… 

 

BeLANGrijkE lijstjes vragen dus tijd 
Het bedrijf overnemen is nog andere koek dan een nieuwe medewerker die 
start. 

Men mag het overdrachtsproces dan ook niet lichtzinnig opvatten. 

Per slot van rekening verwacht men echt wel heel veel van een familiale 
opvolger. En dit voor de 25 jaar die volgt op het overnemen van de fakkel. 
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Een taak voor het bestuur van de onderneming 
In het boek ‘Leaders at all levels’20 van Ram Charan is de titel van het 7e 
hoofdstuk: “Het kiezen van de CEO die de meeste kans heeft op succes”. 
 
Dat is de uitdaging waar jij en de andere bestuurders van jullie familiale 
onderneming dus voorstaan. 
 
 
Wat wordt er zo allemaal verwacht van een familiale bedrijfsleider? 
Deze heeft een aantal taken en resultaatgebieden waartoe een breed 
spectrum aan competenties dient voor aangesproken te worden. Dit staat 
alvast op het (lees: jouw) takenlijstje: 

 Het ontwikkelen van visie en strategie 
 

 Het verderzetten en ontwikkelen van sterke relaties binnen en buiten de 
onderneming en deze inzetten met oog op het realiseren van zakelijke 
successen 
 

 De operationele werking van het bedrijf in goede banen (laten) leiden 
 

 De best mogelijke prestaties halen uit het management team en de 
medewerkers verbonden aan het familiebedrijf 
 

 Zichzelf professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen 
 

 De relaties met de familie goed blijven verzorgen en de waarden van de 
familie demonstreren 
 

 De continuïteit van het familiebedrijf op korte en lange termijn in de 
hand werken en versterken. 
 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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Alternatieve scenario’s vragen ook tijd 
Welk alternatief scenario die er ook mag gekozen worden voor familiale 
opvolging, alle scenario’s (verkopen, splitsen, fusioneren of stopzetten) vragen 
een goede planning. 

Spreek gerust je accountant aan. Die zal je ook zeggen dat je moet rekenen op 
een voorbereidingsperiode van minimum 2 à 3 jaar wanneer je het maximale 
uit de verkoop van je bedrijf wilt halen. Korter kost je gegarandeerd geld. 

 

 

 

 

 
Planning is de énige weg naar nobel vertrekken 
Wie gelezen heeft waar de naam C.G. TOTEM van komt op onze website21, zal 
begrijpen waarom ik ‘Leadership principles of Attila the Hun’22 graag lees. 

Het is pas onlangs dat ik opmerkte dat ik niks had onderlijnd in het onderdeel 
‘nobel vertrekken’. 

Stond er dan echt niets belangrijk in? 

En toen besefte ik dat dit deel wel heel toepasselijk is in het kader van familiale 
overdracht en opvolging. 
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Om nobel te kunnen vertrekken, moet je je vertrek tijdig planning. Er zijn drie 
heel belangrijke redenen: 

 

 Het vermijdt onzekerheid 
 

 Het vermijdt verlies van toewijding 
 

 Het vermijdt verlies aan vertrouwen in het management 

 

Hoe meer toepasselijk wil je het hebben wanneer je planning van de opvolging 
en overdracht aanraakt? 

Bij het lezen ervan moest ik spontaan denken aan enkele gesprekken: 

 

 “Er is onrust onder mijn personeel. Ze zoeken naar zekerheid. Onlangs 
zelfs een werknemer gehad die hier meer dan 25 jaar heeft gewerkt. Die 
wou hier graag op pensioen gaan, maar zei dat hij het zekere voor het 
onzekere wou nemen. Hij is 56 en wou het risico niet nemen om binnen 
2 jaar op straat te staan. Nu hij ergens anders nog een kans kreeg, is hij 
voor zekerheid gegaan.” 
 

 “Ons contract met onze voornaamste klant is nog maar pas verlengd 
voor twee jaar. We zitten safe.” Waarop ik zei: “En wat binnen 2 jaar? 
Zal men dan ook nog, gezien je leeftijd, met evenveel vertrouwen 
geloven dat ze zorgenvrij zijn met hun all-in-contract?” Het werd even 
stil. En toen… “Daar heeft de leverancier van producten waarvoor ik een 
exclusief dealership mee heb eigenlijk wel al naar gevraagd…” 
 

 “Zou ik niet beter iets op mezelf starten? Ik geloof niet dat ze er weldra 
gaat me stoppen. Ik heb de indruk dat ons ma (73j) hier nog 40 jaar gaat 
rondlopen?” 

 
Alleen door je opvolgers goed voor te bereiden en de dingen goed te regelen, 
kan je nobel vertrekken. 
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Tips en vragen om vandaag nog mee aan de slag te gaan! 
 
17. Durf overdracht te bespreken met de familie. Ga er niet van uit dat je de 

mening kent van een ander. Vraag hulp van een externe partij om het op 
tafel te gooien. Dat kan via een expert of mits hulp van een goede 
vriend. 
 

18. Denk na over onderstaande vragen rechtstreeks uit de hel met als 
onderwerp opvolging en overdracht: 

a. Waar wil je met het bedrijf staan over 5 jaar en hoe zie je je eigen 
toekomst hierin? 

b. Hoe zien de andere familieleden dit? 
c. Zijn er geschikte en gemotiveerde opvolgers? Kan je objectief 

meegeven wie je verkiest en waarom? 
d. Hoe ga je het bedrijf voorbereiden? Zijn er aanpassingen in 

structuur en functies nodig om de weg vrij te maken? 
e. Hoe ga jij overleven na de overdracht? 
f. Hoe positioneert jouw bedrijf zich in de markt? Zullen kopers 

staan drummen om je bedrijf over te nemen? 
g. Hoe gaan overnemers je bedrijf zien: als een one-man-show of als 

een goed geoliede machine met een sterk team? 
h. Welke impact zal je keuze financieel en emotioneel hebben op de 

familie? Hoe zit het met hun professionele toekomst? 
 
 

19. Doe een scan om te evalueren hoe je je beter kunt voorbereiden op een 
overdracht binnen de familie of op een verkoop aan derden. 
 

20. Ondersteun je opvolger(s) door al vroeg in hun loopbaan te starten met 
de opmaak van een loopbaanplan. Kijk telkens 5 jaar vooruit. Doe dit 
eventueel ondersteund door 360° feedback. 
 

21. Volg regelmatig de vooruitgang op van je potentiële opvolgers. Leg 
samen ontwikkelingsdoelstellingen vast waarbij je mikt op: 

a. 10% ontwikkeling via opleiding, 
b. 20% via coaching en 
c. 70% via projecten en initiatieven. Leren doe je door te doen! 
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22. Zet je binnenkort potentiële opvolger(s) aan het hoofd van een team? 
 
Organiseer bij de start een workshop voor het team met aandacht voor 
wederzijdse verwachtingen, manier van leidinggeven en opportuniteiten 
voor verbetering. De introductietijd verloopt vlotter, quick wins worden 
sneller gerealiseerd en het team voelt zich meer betrokken. 
 

23. Ben je 50 jaar of meer? Begin alvast met je te Informeren. Volg 
workshops. Spreek met een specialist. Ga nu al aan de slag om je 
pensioen en het doorgeven van je bedrijf voor te bereiden; Doe dit met 
oog voor het bedrijf, financiële planning, erfrecht en fiscaliteit. 
 

24. Maak afspraken hoe jullie als overlater en opvolger gaan samenwerken. 
 

25. Breng in kaart welke weerstanden jij hebt of die uit je omgeving komen 
die het loslaten van je bedrijf kunnen bemoeilijken. Spreek erover.  
 

26. Lees de volgende korte blog-artikels over overdragen en loslaten: 
 

(1) Rob Bloemen (2014): 35 jaar: het ideale opvolgscenario 

https://www.familiebedrijf.be/blog/35-jaar-het-ideale-opvolgscenario 

 
(2) Wesselman Accountants | Adviseurs: De rol van de overdrager 
na de overdracht van het familiebedrijf 

https://www.wesselman-info.nl/actueel/het-loslaten-van-een-familiebedrijf  

 
(3) Mariëlle Companjen: Het familiebedrijf overnemen van je 
ouders: de beste tips 
https://companjen.com/overname-familiebedrijf/familiebedrijf-overnemen-
ouders/ 

 

Ruimte voor notities: 
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Voorzie je op het onverwachte 

Toen er nog geen sprake was van COVID-19 in Europa voerden wij een 
onderzoek naar risico’s die de continuïteit van je onderneming in het gevaar 
kunnen brengen. 89 kmo’s namen hier aan deel. 

 
Hoe goed ben jij voorbereid op het onverwachte? 
Heb jij er alle vertrouwen in dat je bedrijf blijft draaien wanneer je 
voor langere tijd onbeschikbaar zou zijn? 

 

 

 

Waar ben je gerust in? Waar ben je minder gerust in? 
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TWIJFEL OF NEGATIEF OVERTUIGEND

Indien de zaakvoerder onverwacht 6 weken totaal onbeschikbaar is, dan 
ben ik er absoluut gerust in dat iedereen in het bedrijf weet wat te doen 
en dat het bedrijf goed blijft functioneren.
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Tot welke groep behoor jij? Heb jij je zaakjes geregeld voor je 
onderneming en je nabestaanden? 

 

 

 

Waar ben je gerust in? Waar ben je minder gerust in? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Nog opvallende cijfers 
 
 Slechts 29% van de deelnemende bedrijven geeft aan dat hun 

belangrijkste bedrijfsprocessen goed zijn gedocumenteerd zijn. 
 

 43% van de ondernemers geeft aan er niets of heel weinig van 
deze processen op papier staan.  
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NEEN, VOOR GEEN ENKELE VAN 
DEZE SITUATIES

VOOR ENKELE VAN DEZE 
SITUATIES

JA, VOOR AL DEZE SITUATIES

Er is een noodplan voor het bedrijf en de familie in geval van onverwacht 
overlijden, arbeidsongeschiktheid, scheiding of onverwachte exit van de 
zaakvoerder(s) en aandeelhouder(s).
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PARABEL VAN DE ONDERNEMER EN DE VOD 

Eer Gisteren zei tegen Morgen dat Prior I. Tijd er nog niet 
had aan kunnen werken omdat Uit Gesteld nog altijd druk 
bezig was. Hij beloofde echter het later met Over Morgen 

op te nemen om in te plannen wanneer Ooit het ging doen. 
Per slot had Van Daag helemaal geen tijd voor waar Wat 

Kon bang voor was. 

Net toen kwamen Spijt en Ver Slagen binnen om te zeggen 
dat Zoo Pas een bericht had gekregen van Liever Gisteren. 

Die had droevig nieuws te brengen: 

“Continuïteit is in groot gevaar want er was Van Daag iets 
ergs overkomen.” 

 Hopelijk wist Iets wat Nie Mand nu moet doen want On 
Wetend en Ieder Een zitten met de haren in het hoofd. 

Alleen Over Nemer en Hun Slag Doen zagen licht in de 
duisternis bij dit droevige voorval. Ze zouden Goed Koop in 

de loop van volgende week wel eens langs sturen bij de 
familie van Van Daag als het dramatisch zou aflopen. 

Wanneer Rea Liseer zegt welke impact deze situatie heeft 
op hun kinderen, On en Geregeld, zal de familie blij zijn dat 

Over Name en Ree Actief hen uit de nood willen komen 
helpen. Dat Vanharde Werken en Niets Over in naam van 
de fiscus ook hun deel zullen komen opeisen. Daar is geen 

ontkomen aan. 

Had Van Daag het maar besproken met Beter Geregeld 

Auteur: VOD - Altijd T.E. Laat bv 
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Pak de VOD op vooraleer je er vodden mee krijgt 
OASE23 is de veelgebruikte afkorting gebruikt om ondernemers te laten 
nadenken over de consequenties van onverwachte gebeurtenissen op hun 
bedrijf. Ik introduceer graag de afkorting VOD. Eén term om uitdaging én 
aanpak te onthouden. Met daarbij ook een iets bredere kijk op de volledige 
onderneming.  

 

ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN 
VERTREK 

 van aandeelhouder of bestuurder 
 van een medewerker op een kritische functie 
 van je levenspartner omwille van een relatiebreuk 

 

ONBESCHIKBAARHEID 
 door ongeval 
 door ziekte 
 door overmacht* 
 door een ramp 

 

DOOD 
 een plots overlijden 
 een overlijden relatief snel volgend op de diagnose of het 

ongeval zonder tijd of mogelijkheid om iets te regelen 
 

 

(*) Herinner je nog de vulkaanuitbarsting onder de gletsjer Eyjafjallajökull op 
IJsland in 2010? 

 

Stel dat jij door een natuurramp vast komt te zitten in je hotel zonder 
elektriciteit of zonder alternatief om terug te keren op korte termijn. Hou zou 
dit de werking van je bedrijf beïnvloeden? 
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VOD pak je alleen aan door je vuil te maken. Pak de VOD op! 
 
 

VOORBEREIDEN OP ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN 
VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN 

 Vermijd dat je bedrijf een one-man-show; durf 
verantwoordelijkheden en nemen van beslissingen delegeren 

 Maak een opleidingsplan op en voer het rigoureus uit zodat je 
opvolgers klaar gestoomd worden 

 Regel de overdracht tijdig en in overleg met je familie. Hou niet 
vast aan de macht. 

 Check of je bedrijf in aanmerking komt voor de fiscale 
gunstmaatregelen voor familiebedrijven bij schenking of 
vererving. 
 

OVEREENKOMST OPMAKEN 
 Een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter met 

afspraken hoe om te gaan verkoop van aandelen, conflict, 
vertrek uit de onderneming, overdracht en bestuur van de 
onderneming, verloning bij afwezigheid, …  

 Denk na over de optie van een huwelijksovereenkomst  
 Een zorgmandaat - zodat bij wilsonbekwaamheid iemand jouw 

belangen kan opnemen, zowel privé als zakelijk, wanneer jij dit 
– tijdelijk of permanent - niet langer zelf kunt 

 Leg je wilsbeschikking schriftelijk vast 
 

DOCUMENTEER DE WERKING VAN HET FAMILIEBEDRIJF 
 Documenteer de plannen en doelstellingen van de 

onderneming. 
 Leg verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden vast 

in een RACI-matrix 
 Documenteer kritische bedrijfsprocessen en procedures: wie 

doet wat, wanneer en waar kan ik het terugvinden. 
 Hou de documentatie up-to-date 
 Zorg met het management of de familie voor een back-up plan; 

Denk hierbij niet alleen in termen van personen, maar ook aan 
wat als het bedrijf zelf iets onverwachts overkomt. 
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Tips om vandaag nog mee aan de slag te gaan! 
 

27. Bereid je voor op VOD. Win advies in en neem maatregelen die jou, je 
bedrijf en je familie beschermen. 
 

28. Maak werk van een zorgmandaat zodat iemand jouw belangen kan 
behartigen bij wilsonbekwaamheid. 
 

29. Durf werk delegeren en documenteer wie wat wanneer doet in je bedrijf 
in geval van nood. Zorg dat er een back-up procedure is. 
 

30. Documenteer de voornaamste bedrijfsprocessen. Tip hierbij is om even 
een kijkje te nemen op deze website: https://too-doo.be/. Mijn ervaring 
is dat documenteren durft resulteren in stof vergaderen in de kast. 
Waarna je inspanning dus niet meer nuttig is wegens verouderd. Dit 
platform houdt je procesdocumentatie levend en zorgt voor meer 
overzicht over wat gebeurt in je bedrijf. Alvast een extra optie om de 
complexiteit in je bedrijf te beheren en reduceren. 
 

31. Doe eens een algemene risicoanalyse voor je bedrijf. Check de website 
van ‘House of Control’24 om te leren wat hier aan te pas komt. Let vooral 
op hoe de tolerantiematrix je kan helpen beslissen waar aandacht aan te 
besteden: https://www.house-of-control.nl/coso-erm.html 

 

Ruimte voor notities: 
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Over de muur (laten) kijken 

Uit een co-creatie initiatief tussen ubeon25 partners en associates werden 9 
markante leerpunten26 gedistilleerd uit 10 interviews over opvolging en groei 
binnen familiebedrijven. 
 
Eén van de markante leerpunten was dat groei van de familiebedrijven werd 
versterkt wanneer zij buiten de muren van het eigen familiebedrijf traden om 
kennis en inzicht te importeren. Door een te starre houding en alles zelf te 
willen doen, is men bezig het warm water opnieuw uit te vinden. De raad die 
we dan ook meekregen, is om familiebedrijven te adviseren om stop te zeggen 
tegen bedrijfsblindheid en ‘groep-denken’. 
 
 
 

 
 
 
 
De tips die wij meekregen waarmee jij vandaag nog mee aan de slag kunt: 
 
 Waar nodig: breng experten aan de tafel; wat je zelf doet, is niet 

altijd beter; externen zien vaak gemakkelijker de te nemen beslissingen in 
kritische fases van de evolutie van je bedrijf; 

 
 Bouw een uitgebreid netwerk van personen – breder dan je eigen 

cirkel van vertrouwelingen – die je op cruciale momenten kunnen 
ondersteunen; 
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 Investeer in een goede governance structuur - Kies hierbij bewust 
voor een raad van bestuur of raad van advies onder voorzitterschap van een 
externe persoon. Op die manier kan je beter een gebalanceerd, sereen en 
efficiënt beslissingsproces garanderen. Gun de leden een blik in de interne 
keuken. Organiseer deze op een professionele manier met duidelijke 
doelstellingen, agenda vooraf, afspraken en een vlotte 
informatiedoorstroming; 

 
 Sluit niet-familiale medewerkers niet uit - bouw een inclusieve 

atmosfeer zodat alle medewerkers zich betrokken voelen bij het reilen en 
zeilen van je bedrijf. Vermijd twee groepen: de familie en de rest. 
 

 

Ruimte voor notities: 
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Vragen? 

 

 
 
 
Nood om vrijblijvend over jouw uitdagingen te praten? 
Wij nemen graag vrijblijvend een uur de tijd tijdens een 
vertrouwelijk gesprek om met jou van gedachten te wisselen 
en je tips te geven. 

 
 
 
 
Bel ons, stuur een mail of boek online een gratis 
adviesgesprek. 
Met twee weten we meer dan alleen. 

 

 

 

 

Uw contact: 
Steven Boute 
Adviseur Familiebedrijven & kmo-business coach 
0497 29 27 21 |  info@cgtotem.be | www.cgtotem.be 
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ONZE LITERATUURTIPS 

 
Boeken in verhaalvorm 

 De 5 frustraties van teamwork. Patrick Lencioni 
 Eén fan per dag. Jos Burgers 
 Jos Burgers over klantgerichtheid 
 Maak een fan van uw klant. Ken Blanchard & Sheldon Bowles  
 Our iceberg is melting. Changing and succeeding under any conditions. John Kotter 
 The servant. A simple story about the true essence of leadership. James C. Hunter 
 Wie heeft mijn kaas gepikt, Dr. Spencer Johnson 

 
Familiebedrijven 

 Betrokken eigenaars. Sterke familiebedrijven. Gids voor geëngageerde ondernemers, 
Jozef Lievens 

 Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf. Jozef Lievens 
 Handboek familiebedrijven en opvolging. Mijn familiebedrijf is groter dan ikzelf. 

Henk Kwakkel 
 Het familiebedrijf in vraag en antwoord. Over groei en continuïteit. Deel 1: Familie 

en relaties. Patrick De Schutter en Thierry van Loocke 
 Het familiebedrijf in vraag en antwoord. Over groei en continuïteit. Deel 2: Bedrijf en 

professionalisering. Patrick De Schutter en Thierry van Loocke 
 Het familiestatuut voor continuïteit van het bedrijf en harmonie in de familie 
 Verkoop van het familiebedrijf. De voorbereiding. Johan Lambrechts 
 Zit het in de familie? Opvolgers in het familiebedrijf. Lonneke van Rees & Claudia van 

Deudekom 
 
Leiderschap, engagement en persoonlijke effectiviteit 

 29 leadership secrets from Jack Welch, Robert Slater 
 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey 
 First, break all the rules. What the world’s greatest managers do differently. Marcus 

Buckingham & Coffman 
 Go Team! Take your team to the next level. 3 steps to great results. Ken Blanchard, 

Alan Randolph & Peter Grazier 
 Good to Great. Why companies make the leap… and others don’t, Jim Collins 
 HR from the heart. Inspiring stories and strategies for building the people side of 

great business. Libby Sartain with Martha I. Finney 
 Leadership secrets of Attila The Hun. Wess Roberts 
 Reinventing organizations. Frederic Laloux 
 The HR scorecard. Linking people, strategy, and performance. Brian E. Becker, Mark 

A. Huselid & Dave Ulrich 
 The motivation manifesto. 9 Declarations to claim your personal power. Brendon 

Burchard 
 Winning. Jack Welch with Suzy Welch 
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Strategie, implementeren, optimaliseren en verandering begeleiden 
 De 1-pagina strategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie, Vic Wouters, Guy 

Vercauteren en Erik De Schutter 
 De 4 disciplines van uitvoering, Sean Covey 
 De focus op strategie. Hoe organisaties die met de balanced scorecard werken beter 

renderen in een veranderende bedrijfsomgeving. Robert S. Kaplan & David P. Norton 
 Key Management Models. The 60+ models every manager needs to know. Marcel 

van Assen, Gerben van Den Berg en Paul Pietersma 
 Succesvol verandering implementeren. Matrix om kans tot slagen drastisch te 

verhogen. Stefaan Vandooren i.s.m. Mark Coenen 
 The 80/20 principle. The secret of achieving more with less. Richard Koch 
 The agenda. What every business must do to dominate the decade, Michael 

Hammer 
 The discipline of market leaders. Michael Treacy & Fred Wiersema 
 The elegant solution. Toyota’s formula for mastering innovation. Matthew May 
 The lean toolbox. The essential guide to lean transformation. John Bicheno & 

Matthias Holweg 
 The myth of Excellence. Why Great companies never try to be the best at everything. 

Fred Crawford & Ryan Mathews 
 The one-page project manager. Communicate and manage any project with a single 

sheet of paper. Clark A. Campbell 
 
Systeemdenken 

 Rake vragen. Breng beweging in situaties die vastzitten 
 Stuck. Trauma in organisaties. Philippe Bailleur - ISBN 978 94 014 7008 7 
 SysteemDynamiek, een nieuwe benadering in Coaching, Gert Bij – Het handboek 

voor coaching.  – Deel 1 – Coaching basics - Methodieken, modellen, technieken en 
formulieren voor professionele coaching, ISBN 978 90 74959 09 9 

 Systemisch wijzer. Kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken, Siets 
Bakker en Leanne Steeghts – ISBN 978 94 6272 021 3 

 
Verkopen en klantgerichtheid 

 Customer Experience in de praktijk. Klantervaring als spil van uw bedrijf. Manfred 
van Gurchom 

 Outside In. The power of putting customers at the center of your business. Harley 
Manning. & Kerry Bodine 

 Sales enablement. A master framework to engage, equip, and empower a world-
class sales force. Byron Matthews & Tamara Schenk 

 Sales growth. Insights from leading sales executives. McKinsey&Company. Thomas 
Baumgartner, Homayoun Hatami & Jon Vander Ark 

 Sales Process Excellence. Michael J. Webb 
 The best service is no service. How to liberate your customers from customer 

service, keep them happy & control costs. Bill Price & David Jaffe 
 The effortless organization. Conquering the new battleground for customer loyalty. 

Matthew Dixon, Nick Toman & Rick Delisi 
 The experience. The 5 principles of Disney Service and Relationship Excellence 
 Verkopen van afspraak tot klant. Geert Delobelle 
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EINDNOTEN 

 
1 Definitie ‘systeem’ volgens de systeemtheorie - 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(systeemtheorie) + 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemtheorie 

2 The three-circle model of the family business system - https://johndavis.com/three-circle-
model-family-business-system/, Tagiuri and Davis, 1982 – opgenomen met toestemming 
door: Cambridge Family Enterprise Group 

3 Cambridge Family Enterprise Press, 2018 - https://johndavis.com/how-three-circles-
changed-the-way-we-understand-family-business/ 

4 Jozef Lievens, Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf, p29-38: een 
duidelijke toebedeling van rollen, Roots advocaten,  
5 Lester, D.L., Parnell, J.A. and Carraher, S. (2003), "ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE: A FIVE-

STAGE EMPIRICAL SCALE", The International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11 No. 
4, pp. 339-354. - opgenomen met toestemming door Professor John A. Parnell – link: 
https://core.ac.uk/download/pdf/345085368.pdf 

6 Greiner, L. E. (1989). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business 
Review, 76(3), 373-387. Link: https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revolution-as-
organizations-grow 

7 Wederzijdse afhankelijk: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. 
Covey, blz. 161-259 

8 Deugdelijk ondernemen. Wat is dit? - https://www.cgtotem.be/deugdelijk-
bestuur/deugdelijk-ondernemen-wat-is-dat-nu/ 

9 Code Buysse III: http://www.codebuysse.com/nl/buyssenl.aspx 
10 UNIZO-code voor Goed Bestuur: https://www.unizo.be/unizo-code-voor-goed-bestuur-0 
11 Jozef Lievens en Johan Lambrechts, 2007, Met uw familiebedrijf naar de champions 
league: best practices voor families met een bedrijf, p27 – 28, Roularta Books – ISBN: 978 90 
5466 6561 
12 Jozef Lievens (2016), Betrokken eigenaars. Sterke familiebedrijven, blz. 29-94, Uitgeverij 
LannooCampus – ISBN 978 94 014 3817 9 
13 De 5 frustraties van teamwork. Hoe je ervoor zorgt dat het samenwerken leuk blijft. 
Patrick Lencioni – ISBN 978 90 470 0196 6 
14 Gersick, K., J. A. Davis, M. M. Hampton, and I. Lansberg. Generation to Generation: Life 

Cycles of the Family Business. Boston: Harvard Business School Press, 1997 
15 Quote uit het leven gegrepen van een adviseur familiebedrijven. Om duidelijke redenen 

hebben we de naam van de getuigenis niet vermeld. 
16 Brendon Burchard (2014), The motivation manifesto. 9 Declarations to Claim Your 

Personal Power.  ISBN 978-1-4019-4807-8 
17 Dr. Paul Winum, Senior Partner, Practice Leader Co-Head—Board & CEO Services at RHR 

International, 6 maart 2019, https://chiefexecutive.net/the-life-cycle-of-the-ceo-the-
middle-phase/ 

18 RHR International: https://www.rhrinternationalconsultants.eu/ - wacht op feedback 
19 Jozef Lievens en Johan Lambrechts (2010), Opvolging in het familiebedrijf. Roularta Books 

– ISBN 978 90 8679 332 7 
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20 Ram Charan (2008), Leaders at all levels. Deepening your talent pool to solve the 
succession crisis, p117, ISBN-978-0-7879-8559-2 
21 Waar komt de naam C.G. TOTEM vandaan? - https://www.cgtotem.be/over-ons/ 
22 Wess Roberts, Ph. D., Leadership secrets of Attila The Hun’, Warner Books, Inc - ISBN 0-
446-39106-9 
23 Meer info over acroniem OASE en reden van verkoop onderneming bij -60-jarigen: Pierre 

Satink, Bakertilly, https://www.bakertilly.nl/nl/actueel/blogs/bedrijfsopvolging-iets-om-
nu-te-regelen/ 

24 COSO Enterprise Risk Management. House of Control - https://www.house-of-
control.nl/coso-erm.html  

25 UBEON is een samenwerkingsverband van zelfstandige coaches, consultants, trainers en 
interim managers. Onze systemisch onderbouwde aanpak zorgt ervoor dat onze klanten hun 
ambities kunnen realiseren - https://www.ubeon.com/nl 
26 Marc Van den Steen, Guy Schuermans, Stefaan Vandooren en Steven Boute (2020), 
Ubeon, Uitdagingen voor familiebedrijven - https://www.ubeon.com/nl/blog/uitdagingen-
voor-familiebedrijven – opgenomen met toestemming door UBEON BELGIUM - 
 


