GOED BESTUUR
Goed bestuur of corporate governance is een kwestie van maatwerk. De
concrete vertaling van de aanbevelingen van goed bestuur is een middel om
de economische activiteit beter te laten renderen. De uitdaging bestaat erin de
aanbevelingen te integreren in de bedrijfsvoering van de eenmanszaak of de
vennootschap.

Wat is goed bestuur?
Goed bestuur omvat de structuren en processen die ervoor zorgen dat de onderneming
op een deugdelijke, daadkrachtige en transparante manier wordt bestuurd. Deze
structuren en processen ontstaan door de wisselwerking tussen de bedrijfsleider(s)
of het management, de eigenaar(s) en/of de bestuurders. Hierbij is het belangrijk om
voor alle stakeholders aandacht te hebben. Het identificeren van de stakeholders is
voor sommige ondernemingen een uitdaging op zich.

Goed bestuur betekent:
1. Aansturen: de strategische richting bepalen voor de toekomst van de onderneming
op langere termijn en zorg dragen voor de uitvoering ervan.
2. Toezicht houden: de prestaties van de onderneming evalueren, rekening houdend
met de belangen van elke eigenaar en de overige stakeholders.
3. Verantwoorden: verantwoording afleggen aan alle stakeholders en de overheid.

Wat is de meerwaarde van goed bestuur voor de kmo?
Goed bestuur integreren in de onderneming heeft een aantal positieve
effecten:
•

Het verhoogt de slag- en daadkracht van de onderneming en de bedrijfsleiding
dankzij een professionelere structuur.

•

Het draagt bij tot de creatie van een klimaat van vertrouwen en verantwoording
tussen eigenaren, bestuurders, managers, het personeel, de banken of financiers en
de overige stakeholders.

•

Het verschaft de onderneming een professioneel imago, zowel intern als extern.

•

Het faciliteert de toegang tot kapitaal voor investeringen.
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•

Het is een troef voor de rekrutering van personeel (vaste of tijdelijke medewerkers)
en voor samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld freelancers, andere onder
nemingen en organisaties, en de overheid.

•

Het speelt een belangrijke rol in de continuïteit van een onderneming, ook wanneer
er een bedrijfsoverdracht plaatsvindt.

•

Het toont aan dat voor de onderneming maatschappelijk verantwoord ondernemen
een prioriteit is.

•

Het kan bijdragen tot betere financiële prestaties.

Goed bestuur in de onderneming is maatwerk
Het goed besturen van een onderneming betekent dat de structuren zijn aangepast
aan het profiel van de onderneming. Aanbevelingen voor goed bestuur mogen
niet worden beschouwd als formele spelregels. Zij verdienen een flexibele invulling.
Ondernemingen verschillen immers qua rechtsvorm, sector, kapitaalstructuur, aantal
personeelsleden, enzovoort.
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De bestuursstructuur in kmo’s is uniek:
•

Vaak vallen de functies van eigenaar, bestuurder en manager samen in één per
soon of een beperkte groep personen (zie checklist H4 en H8).

•

In veel gevallen zijn familieleden actief in de onderneming (zie checklist H9).
In functie van bijvoorbeeld de levenscyclusfase, de wijziging in omvang en nieuwe
ambities, zal de bestuursstructuur van ondernemingen moeten worden aangepast.

