
Slechts 3% van de familiale bedrijfsoverdrachten loopt mis omwille van technische, juridische of fiscale kwesties. In 

alle andere gevallen gooien emoties, conflicten en familiekwesties roet in het eten. Luk Schildermans is psycholoog 

en professional coach. Het samenspel van deze expertises helpt om emotionele en vaak complexe processen binnen 

familiebedrijven om te buigen naar boeiende uitdagingen. Partner Sarah Hertens vult aan met een solide ervaring 

in HR consultancy en individuele en relatietherapie.

Maatschappelijke trend 

Luk: “Vroeger was het een evidentie dat zoon of dochter het 

familiebedrijf overnam. Nu zien we dat een potentiële opvol-

ger zichzelf de vraag mag stellen: ‘Wil ik dit wel?’ of ‘Heb 

ik het potentieel en de capaciteiten?’. Ook een goede balans 

tussen werk en privé speelt mee. Dit is zeker zo voor twinti-

gers. Maar ook de iets oudere generatie vraagt zich af of ze de 

keuze voor het ondernemerschap nog wel willen maken.”  

Om die redenen is een goede en tijdige voorbereiding van 

een bedrijfsoverdracht erg belangrijk. Luk: “Hoe vroeger je 

er aan begint, hoe beter. Ideaal gezien heb je een vijftal jaren 

nodig om de overdracht voor te bereiden en uit te voeren.”

Sarah bevestigt: “Wanneer wij vroeg in het proces van de 

overdracht worden betrokken, kunnen we preventief werken 

in plaats van curatief, wat nu helaas te vaak het geval is.”   

Familiecharter en -forum

Een goede voorbereiding start met het samenbrengen van 

de familie. Tijdens deze bijeenkomsten leren ze elkaar 

echt kennen en kunnen conflicten uit het verleden worden 

uitgeklaard. De familie zoekt dan samen naar de familie-

waarden waarvoor ze staan en maken afspraken over welke 

de rechten en plichten zijn voor de familie in het bedrijf. 

Dit is een noodzakelijke voorbereiding voor wat later in een 

‘familiecharter’ kan worden opgenomen.

Luk: “Het familiecharter is een soort neerslag van de 

familiewaarden, de eigenaarsvisie en bevat afspraken over 

de rechten en de plichten van de familie tegenover het 

familiebedrijf. Die afspraken kunnen gaan over praktische 

dingen, zoals wie in het weekend de bedrijfsbestelwagen 

mag gebruiken. Maar ook fundamentele overeenkomsten, 
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zoals wie in aanmerking komt voor de opvolging en hoe een 

aanwervingsproces verloopt, worden in een familiecharter 

opgenomen.” 

Sarah: “Door het neerschrijven van afspraken, objectiveer 

je het proces en haal je een stuk van de emotionele lading 

weg. Zeker aan de vooravond van een opvolging door de 

volgende generatie, is het familiecharter een nuttige tool die 

de familie een houvast geeft.” 

Luk waarschuwt echter: “Nog al te vaak verkopen consul-

tants ‘standaard’ familiecharters die al na enkele sessies op 

tafel worden gelegd. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. 

Zo’n familiecharter heeft maar zin als het echt gedragen is 

door de familie en een actieve, levende plaats krijgt in de 

familiedynamiek. Dit krijg je maar door in vertrouwen met 

de familie in dialoog te gaan en naar de echte familiewaar-

den te zoeken. Het proces om tot zo’n charter te komen is 

belangrijker dan het resultaat.”

Ook de installatie van een ‘familieforum’ is zinvol. Het 

familieforum fungeert als een ‘raad van bestuur van de 

familie’. Daar mogen emotionele en familiale kwesties 

besproken worden. De issues die je daar uitklaart, kunnen 

uit de echte raad van bestuur gehouden worden.

“Als externe adviseurs helpen we dat objectief kader te 

creëren. We willen komen tot een family governance die 

zorgt voor rust en duidelijkheid in de familie. Dit zal het 

overdrachtsproces uiteindelijk ook optimaliseren.” 

Van jongs af aan 

Anderzijds mag volgens Luk Schildermans zo’n over-

dracht best ook organisch verlopen. “Ideaal gezien is het 

een natuurlijke, logische evolutie die vertrekt vanuit een 

ongedwongen realiteit. De kinderen groeien mee op in het 

bedrijf, en gaan mee doorheen de verschillende fasen die 

het bedrijf meemaakt. Daarom raden we aan om de jonge 

opvolgers al vroeg te betrekken in het bedrijf. Ze kunnen 

bijvoorbeeld eens helpen op een opendeurdag. Of hun 

mening uitspreken over beslissingen of veranderingen in 

het bedrijf. Op deze manier leren mogelijke opvolgers het 

bedrijf al kennen. En vice versa.” 

Communicatie en vertrouwen 

Goede communicatie is hoe dan ook cruciaal en zeker 

tijdens het proces van een familiale overdracht. “In onze rol 

als psycholoog en coach leren we families communiceren 

over heikele thema’s. We onderzoeken in hoeverre een fami-

lie bekwaam is om over moeilijke issues te praten. Daarnaast 

helpen en begeleiden we hen om dat te leren doen.”

Sarah: “Open communicatie is zo moeilijk in een familie-

bedrijf omdat iedereen er verschillende rollen opneemt. 

Je bent niet enkel collega of medezaakvoerder maar ook 

zoon, dochter, broer, vader, enz. De verwevenheid van al die 

issues en rollen geeft een bijzondere lading aan het proces 

van overdracht. Toch zijn conflicten binnen een familie niet 

het probleem, ze zijn normaal. De manier van omgaan met 

problemen is vaak de moeilijkheid. Ze worden de olifant in 

de kamer, ze zijn er wel maar er wordt niet over gesproken. 

We helpen families deze conflicten om te zetten in leerrijke 

kansen om veranderingen constructief door te kunnen 

voeren.”
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