
CH ECK L I S T

In kmo’s is de dagelijkse, operationele leiding vaak in handen van één persoon, 
namelijk de bedrijfsleider. Hetzelfde geldt voor de eigendom van de onderneming.
Als bedrijfsleider heeft u dus een belangrijke voorbeeldfunctie binnen de onder
neming.
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Afhankelijkheid van de bedrijfsleider

Veel kleine ondernemingen zijn sterk afhan kelijk van de bedrijfsleider omdat hij of zij 
een sleutelfiguur is (enige eigenaar, enige bedrijfsleider). Hiermee moet rekening mee 
worden gehouden in functie van de continuïteit van de onderneming:

• Anticipeer op het (plots) wegvallen van de bedrijfsleider. 

• Voorzie een adequate opvolgingsregeling om de continuïteit te verzekeren.

• Bereid (familiale) opvolgers tijdig voor door de nodige opleidingen en 
 stapsgewijze intrede in het bedrijf.
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Taakverdeling en afbakening

Zijn er meerdere bedrijfsleiders, dan wordt de taakverdeling en 
-afbakening tussen hen besproken:

• Regel alles concreet en in detail.

• Maak zowel intern als extern duidelijk wie wat doet en kan beslissen in de onder
neming.

• Evalueer minstens éénmaal om de twee jaar de samenwerking tussen de bedrijfs
leiders door middel van vooraf besproken parameters en beoordelingscriteria.

In aanwezigheid van een managementteam (kaderleden of medewerkers 
met managementtaken):

• Omschrijf en baken de bevoegdheden en taken van dit team duidelijk af.

• Zorg ervoor dat het managementteam voldoende autonomie en bewegings
ruimte krijgt voor het vervullen van zijn taken en het opnemen van zijn verant
woordelijkheden.

• Evalueer ook het managementteam minstens tweejaarlijks.

Wanneer er een raad van advies, een raad van bestuur of raad van 
toezicht is:

• Onderhoud als bedrijfsleider nauwe relaties met de (externe) leden hiervan, in het 
bijzonder met de voorzitter van deze raden.

• Sta open voor de steun en het advies van de voorzitter en de leden, met respect 
voor hun uitvoerende verantwoordelijkheid en autonomie.

• Spreek duidelijk af hoe individuele of gezamenlijke relaties tussen de bedrijfsleider(s) 
en de leden van deze organen worden onderhouden.


