
© Concentra - HBVL Krant, 15  februari  2020 , blz. 20

Psychologen snellen 
familiebedrijven te hulp

Conflicten in fami-
liebedrijven zijn 
niet altijd van lou-
ter juridische aard. 
Om de vaak voor-
komende onder-
huidse spanningen
en emotionele 
problemen aan te 
pakken, stelt 
VKW Limburg 
nu ook psycho-
logen ter be-
schikking. 
Uniek in België.

COACHINGCOACHING
HASSELTHASSELT
Dominiek Claes

U
 kent de situaties wel:
een dochter van een
familiebedrijf wordt
geacht het bedrijf over
te nemen, maar is daar
zelf nog niet helemaal

van overtuigd en voelt druk van 
verschillende kanten. Er wordt
een niet-familiale CEO aange-
steld, maar dat blijkt voor de fa-

milie toch wat moeilijker dan ge-
dacht. Twee broers die niet meer 
door dezelfde deur kunnen, maar
allebei wel actief zijn in het bedrijf.
Vader en zoon die samen het be-
drijf leiden en niet meer op dezelf-
de golflengte blijken te zitten. 
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VKW Limburg heeft via zijn Ex-
pertisecentrum voor Familiebe-
drijven al heel wat initiatieven ont-
plooid om familiebedrijven in dit 
soort situaties te ondersteunen.
Zo was er binnen de schoot van 
dat Expertisecentrum al een be-
middelingskamer opgericht. Via 
een erkend bemiddelaar wordt
een duurzame oplossing gezocht, 
om te vermijden dat conflicten
binnen familiebedrijven ontaar-
den in een rechtszaak. “We had-
den al langer gemerkt dat er bij die

bemiddelingspogingen vaak an-
dere spanningen naar boven ko-
men die eerder te maken hebben 
met emotionele en persoonlijke
moeilijkheden”, zegt Koen Hen-
drix, coördinator van het Experti-
secentrum Familiebedrijven. 
Daarom zet het Expertisecentrum
nu een stap verder en wordt er ook
een ‘Kamer van Family Business
Coaches’ boven de doopvont ge-
houden. Het team van psycholo-
gen en coaches gaat nu ook psycho-
logische steun aanbieden tijdens de
verschillende scharniermomenten
in de evolutie van een familiebe-
drijf. “De overgang naar een vol-
gende generatie kan zo’n moment
zijn”, geeft Hendrix als voorbeeld.
“Maar ook tal van andere situaties
kunnen leiden tot spanningen bin-
nen het familiebedrijf. En wel pre-
cies omdàt het om een familiebe-
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