RAAD VAN ADVIES
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Elke onderneming heeft nood aan een extern klankbord en ervaringsgericht
advies. Bedrijfsleiders kunnen zich eenzaam voelen aan de top en onzeker
of onervaren zijn op het vlak van cruciale aspecten van hun onderneming.
De oprichting van een adviesraad kan bedrijfsleiders hierin ondersteunen.

Wat is een raad van advies?
Een raad van advies (soms ook KMO Adviesraad genoemd) is een adviserend platform,
opgericht op initiatief van de bedrijfsleider(s), de onderneming of de eigenaar(s). De
adviesraad verleent advies over alle strategische beslissingen of onderwerpen die
voorliggen (groei, strategie, toekomst, enzovoort) en waarbij een externe kijk een reële
meerwaarde betekent.
•

Adviserend platform: in de adviesraad worden enkel aanbevelingen geformuleerd
en geen definitieve beslissingen genomen. De bedrijfsleider blijft zelf volledig
verantwoordelijk voor de genomen beslissingen.

•

Gemengde samenstelling: zowel externe als interne leden van de onderneming
maken deel uit van de adviesraad. Externe leden zijn onafhankelijk en worden
gekozen op basis van hun relevante en diverse expertises en ervaringen. Interne
leden zijn in de eerste plaats de bedrijfsleider(s), soms ook aangevuld met medeeigenaars, leden van het managementteam of personeelsleden in functie van
specifieke thema’s.

•

Op regelmatige basis georganiseerd: de adviesraad komt op regelmatige
tijdstippen samen in een georganiseerd overleg, doorgaans viermaal per jaar.

•

Vertrouwelijkheid van het overleg en de geformuleerde adviezen: de adviezen,
het voorafgaand overleg en alle informatie ontvangen bij de uitvoering van de
adviesopdracht, worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

•

Advies met volledige kennis van zaken: de onderneming bezorgt volledige en
betrouwbare informatie aan de leden van de adviesraad.

De bedrijfsleiding bepaalt zelf de agenda en de onderwerpen waarvoor advies wordt
gevraagd, hetgeen een ruime flexibiliteit biedt en ervoor zorgt dat de adviesraad zeer
gericht kan worden ingezet voor actuele vraagstukken en uitdagingen.
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Voordelen van de raad van advies
De adviesraad zorgt voor een objectieve kijk op de onderneming en biedt een
klankbord voor de ondernemer bij het nemen van strategische beslissingen, bij de
verdere uitbouw van de onderneming bij stakeholdermanagement.

De oprichting van een adviesraad heeft volgende voordelen:
•

De bedrijfsleider beschikt over een klankbord, maar bepaalt nog steeds zelf welke
onderwerpen worden besproken en wat uiteindelijk de beslissing zal zijn.

•

Een eerste stap wordt gezet voor de inbreng van extern advies in de onderneming.

•

Er wordt meer systematisch aandacht besteed aan de langetermijnvisie en de
strategie van de onderneming, los van de dagdagelijkse bezigheden.

•

De transparantie en de continuïteit van de besluitvorming wordt bevorderd.

•

Het evenwicht tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de
ondernemer en eventuele andere (familiale) eigenaars, wordt bewaakt.

Aanbevelingen bij (de oprichting van) een raad van advies
Samenstelling
•

Zorg voor voldoende externe leden; aanbevolen is om minstens twee, doorgaans
drie externen aan te stellen.

•

Nodig betrokken personeelsleden of (familiale) eigenaars uit wanneer specifieke
thema’s worden behandeld.

•

Voorzie voldoende complementariteit tussen de leden.

•

Vraag potentiële externe leden naar belangen in een concurrerend bedrijf. In geval
van een belangenconflict heeft het externe lid een meldingsplicht aan de raad van
advies.

Werking
•

Roep de raad van advies regelmatig bijeen; vergader minstens viermaal per jaar en
stel de raad minstens voor een periode van twee jaar in.

5
•

Bezorg tijdig relevante en correcte informatie over de geagendeerde discussiepunten aan de leden van de raad van advies; op die manier kan men zich
voorbereiden en advies met kennis van zaken verlenen.

•

Zorg voor een bondige samenvatting van de vergaderingen, met aandacht voor de
uitkomst van de vergadering in de vorm van concrete adviezen en actiepunten.

Organisatie
•

Leg de concrete voorwaarden en modaliteiten voor de oprichting van de adviesraad
vast in de vorm van een bondige overeenkomst met elk van de externe leden.

•

Voorzie een redelijke en passende vergoeding voor de externe leden ter compensatie
van tijdsbesteding en eventuele kosten in het kader van hun mandaat.

•

Leg bij de opstart van de adviesraad de afspraken rond de vertrouwelijkheid van de
adviezen, het voorafgaand overleg en alle ontvangen informatie bij de uitvoering
van de adviesopdracht schriftelijk vast.

Evaluatie
•

Evalueer minstens na twee jaar de toegevoegde waarde, de samenstelling en de
werking van de adviesraad.

•

Vervang externe leden door nieuwe leden met meer relevante expertise of ervaring
in het kader van nieuw aangebrachte onderwerpen.

Zoekt u een extern klankbord en strategische ondersteuning
voor uw onderneming?

Kies dan voor de oprichting van een KMO Adviesraad.
Maak tijd vrij voor strategische vraagstukken, neem afstand van dagelijkse
bekom
mernissen en haal externe expertise en ervaring in huis. Een KMO
Adviesraad helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen en begeleidt u bij
de keuze van de beste aanpak.
• UNIZO kan u begeleiden bij de oprichting van een KMO Adviesraad. UNIZO
zoekt in haar database de juiste externe profielen in functie van uw specifieke
behoeftes en van de domeinen die voor u belangrijk zijn. Meer informatie en
details vindt u op www.kmoadviesraad.be.
•

