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Laga Newsflash
Wat zijn de belangrijkste
uitdagingen/valkuilen voor een
familiebedrijf?

Alain Laurent Verbeke gaf een interview voor het VKWLimburg
Familiebedrijven. Onderwerp van het interview waren de
belangrijkste uitdaging en valkuilen voor het familiebedrijf.
De link naar het interview:
https://familiebedrijven.vkwlimburg.be/2018/11/wat-zijn-debelangrijkste.html?m=1

Enkele uitdagingen voor familiebedrijven zijn


Kunnen omgaan met globalisering en digitalisering, op een
manier dat je relevant en rendabel blijft in de toekomst, is
een zeer grote uitdaging voor familiebedrijven.



In staat zijn om in het bedrijf de juiste mensen op de
juiste positie zetten, met een taakverdeling en
organogram dat duidelijk is en voor alle medewerkers
perspectieven biedt. De war on talent geldt in alle
bedrijven waarbij het niet zozeer gaat om goede mensen
aan te trekken maar vooral ze te kunnen houden en laten
doorgroeien.



Een bijkomende uitdaging is het inpassen van
(schoon)familieleden in het organogram, zonder afbreuk te
doen aan de professionaliteit van het bedrijf.



In de ruimere zin is het een enorme uitdaging om de
familieleden, zeker vanaf de derde generatie, op te voeden

en op te leiden tot duurzame aandeelhouders die
empatisch met elkaar kunnen omgaan en met
verantwoordelijkheid hun rol als actieve of passieve
vennoot kunnen opnemen. Het gaat er daarbij niet om te
zien wie CEO wordt of in het bedrijf komt; wel dat elk van
hen zich goed voelt in zijn vel en rol en
verantwoordelijkheid opneemt als aandeelhouder of
certificaathouder. In de tweede generatie (partnership of
siblings, broers en zusters) gaat dat iets makkelijker
omdat ze uit hetzelfde nest komen. Vanaf de derde
generatie (association of cousins, neven en nichten) is dit
veel complexer en delicater omdat ze uit verschillende
takken komen en elkaar vaak minder goed of intiem
kennen. Daar is de uitdaging enorm en zonder
gestructureerde en goed begeleide aanpak loopt het daar
zeer vaak fout.


Niet enkel het managen van het familiebedrijf, maar ook
de familie op zich is een complex systeem dat veel
aandacht vergt. Daarom is een groeiproces als familie naar
transparantie en communicatie essentieel.



Afspraken die uit dat proces of traject voortvloeien kunnen
dan worden vastgelegd in een familiecharter. Dit is een
dynamisch document dat het resultaat is van doordachte
gesprekken met elkaar, en dat regelmatig moet worden
herbekeken en waar nodig aangepast. De uitdaging hier is
om niet in de val te trappen van het kant en klare
familiecharter waar geen grondig proces aan voorafgaat:
dergelijk charter is een illusie, die slechter is dan geen
charter te hebben.

Dit zijn de belangrijkste valkuilen voor
familiebedrijven:


Enkel bezig zijn met bedrijf, en denken dat de familie wel
zal volgen en onder controle is.



Top down leadership waarbij de ouders dicteren of
minstens erg sturen wat er moet gebeuren met de
kinderen, kleinkinderen en andere familieleden



Ouders die niet luisteren en denken dat ze wel weten wat
de kinderen of kleinkinderen nodig hebben of wat goed
voor hen is.



Een groot ego van vele bedrijfsleiders of eigenaars van
familiebedrijven, met gebrek aan zin voor zelfreflectie en
zelfkritiek, is ook een aspect waarmee men in het
familiebedrijf rekening moet houden.



Conflict vermijdende mentaliteit, struisvogelpolitiek,
keeping up appearances: Schrik om het gesprek aan te
gaan: schrik van de emoties, zich niet kwetsbaar durven
opstellen, schrik om een doos van pandora open te doen,
de realiteit niet durven onder ogen zien. Men maakt
zichzelf graag iets wijs: alles gaat goed, wij zijn anders,
beter, harmonieuzer (cf. Hyacinth Bouquet). Men heeft het
zeer moeilijk om de issues transparant te benoemen, laat
staan er iets aan te doen.



Er wordt vaak gedacht dat alles met een paar gesprekken
wel zal lukken: hier wordt niet beseft dat familiale
harmonie een lang groeiproces is waar hard aan gewerkt
moet worden, en dat elke dag opnieuw. Daarvoor kan, wilt
of durft de organisatie vaak niet de nodige tijd en energie
opbrengen.

Dr. Katalien Bollen, Senior expert, Family & Business Dynamics, Tel:
+ 32 2 800 71 30, Email: kbollen@laga.be
Dr. Tijs Besieux, Expert, Family & Business Dynamics, Tel: + 32 2
800 71 22, Email: tbesieux@laga.be
Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke, Family & Business Dynamics,
Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel: + 32 2 738 06 65, Email:
alaverbeke@laga.be

Laga
Gateway building
Luchthaven Brussel Nationaal 1J
1930 Zaventem
Belgium
A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the
most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in
Brussels (Zaventem and Watermael-Boitsfort), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert
advice in the fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP,
public/administrative, insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services
for high-net-worth families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to
ensure a seamless and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with
financial, assurance and advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law
firms.
Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from
multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and
private clients to government bodies.
More information: www.laga.be
© 2019, Laga, Belgium - The content and layout of this communication are the copyright of the law
firm Laga or its contributors, and are protected under copyright and other relevant and intellectual

property rights laws and regulations. No reproduction in any form or through any medium is allowed
without the explicit consent of Laga or its contributors.
Subscribe | Unsubscribe

