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Bereid je voor op de toekomst, start
met een Discovery Lab en maak een
Familie Canvas.
“Sinds kort toont mijn zoon meer en meer interesse in ons
familiebedrijf . Hij liet zelfs een keer vallen dat hij graag CEO
zou worden. Voor mij komt dit onverwacht. Ik zag het niet
aankomen en vooral, ik ben niet helemaal zeker of mijn zoon
over de nodige capaciteiten beschikt om deze rol op te
nemen. Daarnaast kan ik helemaal niet inschatten hoe de rest
van de familie hierop zal reageren… Wat moet ik dan doen met
de andere twee jongere kinderen? Ik overweeg om Steven die
het bedrijf vanbinnen en vanbuiten kent en al jaren mijn
rechterhand is, aan te stellen als CEO. Dat zullen de kinderen
wel begrijpen.”

Voor elke ondernemer, neemt het bedrijf een erg cruciale
plaats in. In een familiebedrijf is dat niet anders. Wat er wel
verschillend is, is dat het reilen en zeilen van het bedrijf vaak
beïnvloed wordt door familiale kwesties, familiale waarden en
normen, en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan
en gecommuniceerd. Om deze complexiteit te kunnen vatten,
werken we met het drietandwielenmodel.
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Figuur 1: Drietandwielenmodel

In dit model is de familie het uitgangspunt. De familie vertaalt
zich vervolgens in een privésfeer en sfeer van het vermogen
(opgesplitst in bedrijfs- en investeringsvermogen). De
privésfeer wordt vaak vergeten of miskend, hoewel haar
impact op het leven van de familieleden groot is. De privésfeer
omvat alle privéaangelegenheden alsook de manier waarop de
familieleden met elkaar omgaan.
Aangezien de drie tandwielen voortdurend interageren en
elkaar beïnvloeden, is het cruciaal dat er voldoende aandacht
wordt besteed aan elk van deze tandwielen. Dit impliceert dat
om te blijven groeien als familiebedrijf, men niet enkel de
onderneming dient te professionaliseren maar ook de familie.

Preparing the family
Regelmatig krijgen we de vraag om voor een familie de
familiale planning uit te tekenen. Echter, wil men komen tot
een duurzame juridisch-fiscale planning waarbij eenieder zijn
rol kent alsook verantwoordelijkheid opneemt als duurzame
aandeelhouder, dient er sprake te zijn van open dialoog en
reflectie binnen de familie. Hiertoe gaan we als Family &
Business Dynamics team samen met de familie aan de slag.
Een eerste stap hierin is het Discovery Lab.
Discovery Lab
Het Discovery Lab is een evenement waarbij het gezin
gedurende een hele dag samenkomt. Naast individuele
interviews, vinden er ronde tafelgesprekken plaats en maakt
de familie samen of in groepjes oefeningen. Dit alles wordt
begeleid door een facilitator waarbij er extra aandacht wordt
besteed aan het oefenen van open communicatie en echt
(empathisch) luisteren naar elkaar. Familieleden hebben
immers vaak de neiging om elkaar te beschermen en moeilijke
topics onbesproken te laten uit angst om elkaar te kwetsen.
Het doel is te ontdekken wat de (onuitgesproken) behoeften,
bekommernissen, wensen en verwachtingen zijn van de

verschillende familieleden en dit aangaande
privéaangelegenheden, bedrijfs- en investeringsvermogen.
Op het einde van de dag wordt er door middel van een
collectieve dialoog een overzicht opgesteld van de bevindingen
alsook een concrete agenda met actiepunten en
vervolgstappen op een tijdlijn: het familie canvas.
Het Familie Canvas
Het Familie Canvas is voor iedere familie een uniek document.
We staan stil bij de identiteit van de familie, hun
gemeenschappelijke doelen, kwaliteiten en mogelijke
valkuilen. Vervolgens kijken we wat er nodig is om te komen
tot een duurzame verstandhouding binnen de familie:
bijvoorbeeld samen werken aan een familiekompas (charter),
samen op groepsdynamisch weekend gaan in de Ardennen
(waarbij er gewerkt wordt aan communicatie- &
conflictvaardigheden, onderhandelen en leiderschap), het
volgen van een Legal Lab rondom een STAK, en/of het
installeren van een familieraad.

Figuur 2 Familie Canvas

Indien er meerdere familietakken betrokken zijn, wordt er per
gezin een Discovery Lab georganiseerd. Daarna volgt dan een
collectief gesprek met de ruimere familie. Dankzij het
Discovery Lab ontstaat er een algemeen gedragen beeld
binnen het gezin (en in ruimere mate de familie) over de
opportuniteiten en uitdagingen waar ze voor staan, welke
waarden ze hebben, wat hen bindt, op welke punten ze
verschillen en wat ze nodig hebben om op alle vlakken te
groeien. Centraal hierbij staat de vraag wat hen gelukkig
maakt.
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