FAMILIALE ONDERNEMINGEN

H9
CHECKLIST

Veel Vlaamse kmo’s zijn familiale ondernemingen. Dat betekent dat er ver
schillende familieleden betrokken zijn in de onderneming, bijvoorbeeld als
bedrijfsleider, eigenaar, bestuurder of medewerker. Goed bestuur biedt ook in
familiale ondernemingen perspectieven. Het concentreert zich hoofdzakelijk
rond twee doelstellingen
Het duidelijk afbakenen van de rol en het financieel vermogen van de familie
en de onderneming.
• Aandacht besteden aan de opvolging en generatiewissel van eigenaar(s), het
bestuur en de bedrijfsleiding.
•

Overleg en preventief optreden dragen bij tot goed bestuur in de familiale
onderneming.

Kwaliteiten & risico’s in de familiale kmo
Kwaliteiten van een gezond familiebedrijf:
•

Beslissingssnelheid.

•

Vertrouwensrelatie en informele communicatie.

•

Bezieling, kwaliteitsbesef en drang om te ondernemen.

•

Stabiel eigenaarschap.

Risico’s van het familiebedrijf:
•

Een op termijn dalende ondernemerszin.

•

Beperkte loopbaankansen voor niet-familieleden en niet-familiaal management.

•

Het familiale draagvlak dat instabiel wordt of zelfs wegvalt zodat onenigheid en
conflicten ontstaan binnen de familie.

•

Een familiale sleutelfiguur die wegvalt.

•

Krampachtig vasthouden aan controle en zeggenschap op een wijze die niet overeenstemt met het ondernemingsbelang.

•

Familiebelangen die boven het ondernemingsbelang gesteld worden.

•

Familiale aandeelhouders zonder uitvoerende taak onvoldoende betrekken.
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Overleg tussen familieleden
Goed bestuur in een familiaal bedrijf betekent vooral:
•

De risico’s van het familiebedrijf inschatten en maatregelen treffen om deze te beperken.

•

De rollen van het bestuur, de directie en de eigenaren tijdig afbakenen.

•

Opvolgings- en overdrachtsprocessen in goede banen leiden.

•

De wil om transparantie en verantwoording in te lassen in de bedrijfsvoering en dat
tegenover alle belanghebbenden of stakeholders.

•

De bereidheid om – als dat voor de onderneming nodig is – de aanwezige talenten
binnen de familie aan te vullen met talent van buitenaf en daarmee effectief samen
te werken.

•

Benoemen en belonen van personen in sleutelposities op basis van capaciteiten en
prestaties.

•

Eventuele privileges voor familieleden afbouwen en daarover openheid nastreven
binnen het ondernemingsbestuur.

Bij goed bestuur in de familiale onderneming staan aandacht voor overleg en
preventief optreden centraal. Beide kunnen in de praktijk verwezenlijkt worden
door het hanteren van volgende zaken:
1. Organiseren van een informeel overlegorgaan zoals de familievergadering
Familieleden kunnen de gezamenlijke familiale belangen, waarden en normen
bespreken, ontwikkelen en bewaken. Op die manier is er een grotere kans op een
gedeelde familiale visie op de onderneming.

2. Inrichten van gestructureerd overleg (tussen verschillende familietakken of
-generaties) tijdens een familieraad of familieforum
Dit is een formeler overlegorgaan met een voorzitter waarbij (de verschillende)
verwachtingen en afspraken binnen de familie afgestemd worden. Hierbij is het
aanbevolen:
•

Bij de samenstelling familieleden te betrekken die niet per definitie werkzaam
zijn in het familiebedrijf, maar wel belangen hebben in onderneming.
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•

Af te spreken en vast te leggen wie gerechtigd is om deel uit te maken van het
familieforum, wat er van elke deelnemer wordt verwacht, op welke wijze de
voorzitter wordt gekozen, welke onderwerpen er besproken worden en welke
bevoegdheden dit overlegorgaan heeft.

3. Opmaken van een familiaal charter
Familieleden kunnen gezamenlijk de eigenaarsvisie en spelregels vastleggen:
•

De eigenaarsvisie is de uitdrukking van de fundamentele overtuigingen en
verwachtingen van de familie met betrekking tot het familiebedrijf.

•

De spelregels kunnen onder meer betrekking hebben op de familiale waarden, het
vermogen van de familie, de eigendom en/of de leiding van het familiebedrijf, de
vertegenwoordiging van de familie in de diverse bestuursorganen, de rol van nietfamilieleden of aangetrouwden in het familiebedrijf, de carrières van familieleden
in het familiebedrijf, opvolging, wat er gebeurt bij een eventuele echtscheiding en
wat er gebeurt als een familielid zich terug wil trekken uit het familiebedrijf.

Opvolging
De opvolging in familiale bedrijven is een langdurig, maar cruciaal proces. Daarbij
kan het gaan om een nieuwe familiale bedrijfsleider, nieuwe familiale bestuursleden
of nieuwe familiale eigenaars. Het is nodig om tijdig en preventief op te treden. Een
overdrachtsplan van bijvoorbeeld leiding of eigendom is essentieel.
•

In een eerste fase is het belangrijk iedereen op dezelfde lijn te krijgen.
Hierbij spelen een aantal factoren een rol: de waarde van de onderneming, de manier waarop de overname gefinancierd zal worden, juridische verplichtingen en de
eventuele weerstand die er bestaat tegen de verandering. Een wettelijk kader en
ondersteunende diensten vangen de eerste drie factoren op. De eventuele weerstand die kan optreden is het grootste struikelblok omdat verschillende partijen bij
de opvolging betrokken zijn zoals de ondernemer, de familie en de medewerkers.
Voor de ondernemer kan het moeilijk zijn om afstand te nemen van het bedrijf. Bij
de familie kan er onenigheid zijn over wie gaat opvolgen. En het personeel vreest
misschien voor de onzekerheid door de verandering. Het is dan ook belangrijk zekerheid te creëren bij de verschillende partijen, en dit niet enkel op financieel vlak.

•

In een tweede fase, wanneer er duidelijkheid is rond de prijs en de financiering, is
het belangrijk dat er beslist wordt wie de opvolging verzekert in de onderneming. Hierbij moet ervoor gezorgd worden dat het belang van de onderneming en
de familie in balans is. Soms is het opportuun om eerder naar een externe, niet-familiale opvolger te zoeken.
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•

In een derde fase, wanneer het duidelijk is wie de ondernemer gaat opvolgen, is
het belangrijk een strategisch plan uit te tekenen. In dit plan houdt u best rekening met de sterktes, zwaktes, bedreigingen en opportuniteiten van en voor de
onderneming. Een opvolging is een ideaal moment om eens terug te grijpen naar
de missie en visie en deze eventueel aan te passen. Een externe adviseur zal een
andere, objectievere kijk hebben op het proces en u kunnen bijstaan.

Tijdens dit proces let u op volgende punten:
•

Start tijdig (het is een proces dat meerdere jaren duurt).

•

Het belang van de onderneming is een doorslaggevend criterium.

•

Het bestuur van de onderneming moet het proces mee begeleiden in alle fasen.
‑ Aandeelhouders moeten akkoord zijn.
‑ Creëer een draagvlak in de brede familiekring.
‑ Werk met een gedetailleerd stappenplan op papier.

