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Bedrijfsoverdracht

anders bekijken



De cijfers
In Vlaanderen:

44.553 KMO’s in Vlaanderen met zaakvoerder +55 jaar

waarvan 13.434 zaakvoerders leeftijd +65 jaar

44.553 bedrijven staan samen voor een tewerkstelling van 297.903 VTE

30% van betrokkenen zijn (nog) niet bezig met voorbereiding van overdracht

53% denkt aan familiale opvolging, 39% externe verkoop en 8% stopzetting

71% van de bedrijven die een externe verkoop overwegen, vinden moeilijk een

geschikte overnemer

10% overdracht aan werknemers

Bron: Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Universiteit Hasselt & Antwerp Management School 

Meer info:

www.overnamemarkt.be

http://www.vlaio.be/artikel/welke-ondernemingen-worden-overgelaten-vlaanderen

http://www.overnamemarkt.be/
http://www.vlaio.be/artikel/welke-ondernemingen-worden-overgelaten-vlaanderen


Aan wie laat ik mijn bedrijf over?

Familie?

Management buy out?

Externe koper?

…??….



En waarom aan die……?

dé grote vraag blijft immers:

“Wat gebeurt er straks met mijn bedrijf…?”

“Blijft het DNA van mijn bedrijf bestaan?”



Twijfel, twijfel …
80% emotie bij een bedrijfsoverdracht

Emoties sturen je gedrag!

Schenk aandacht aan deze mentale processen



Beslissingsproces =

ratio + emotie



Stappenplan 

Uit de praktijk blijkt:

Overlater die eerst de mentale processen doorloopt

kan nadien sneller en doeltreffender handelen bij de 

financiële-juridische aspecten van overdracht.



Professor J. Lambrecht KU-Leuven
Johan Lambrecht is doctor in de Economische Wetenschappen en directeur van het 

Studiecentrum voor Ondernemerschap (SVO) aan de Hogeschool-Universiteit Brussel 

“De financiële en juridische aspecten 

binnen een bedrijfsoverdracht moeten 

zeker grondig bekeken worden maar 

dienen het sluitstuk van het proces te zijn.”



Vergrijzende KMO’s



Eén van de realiteiten ….



Of een andere realiteit ….



Of …

Wat als je kinderen niet willen?

Wat als je een buitenstaander 

niet  meteen ziet zitten?

Wie blijven dan over….?



Wie kent je bedrijf goed?



Nieuwe opties

Bij start ESF project 2015 18 geïnteresseerden KMO’s uit 

allerlei sectoren (diensten / productie; BtoC als BtoB) en met 

uiteenlopend personeelbestand (2 tot 150 Mwers) 

Getuigenissen op website VLAIO

Sinds 2018 opnieuw 7 bedrijven (2 tot 38 Mwers)



Maatschappelijke tendensen



Medewerkersprofiel anno 2019 

➢ Is zelfbewust, kritisch, hecht belang aan 

zelfstandigheid, wil gehoord worden, is hiërarchisch 

minder gevoelig  ….

➢ Heeft meer behoefte aan eigen/andere invulling job 

(qua werktijden, inspraak bij beslissingen, manier van 

uitvoeren ….)

➢ Blijft niet bij werkgever indien niet tevreden (i.t.t. 

vroeger nu veel meer jobwissels)



onbekend = onbemind

Goede begeleiding met name van mentale processen

Via ESF project ism KU Leuven heeft Liantis een, 

door overheid erkende, methodiek ontwikkeld 

Goede rolmodellen: zie o.a. op website VLAIO 



Motivatie bedrijfsleider

• Voortbestaan van zijn/haar bedrijf 

• Overnemers zijn gekend/vertrouwd met bedrijf, 

leveranciers en klanten

• Overname kan vlot verlopen

• Werkgelegenheid blijft bestaan

• Overlater kan expertise blijven inzetten  



Voordelen voor werknemers

• Werkgarantie

• Betrokkenheid bij werk (vergroot)

• Medezeggenschap over werk (vergroot) 

• Mogelijkheid om (extra) financieel beloond te 

worden voor inzet (aandelen – dividend 

uitkeringen)



Noodzaak van begeleiding
Vanwege onbekendheid extra aandacht voor

• Rolverwarring 

➢ Mede-eigenaarschap   ≠    leiderschap

• Onbekendheid met eigenheid van mede-eigenaarschap 

/aandeelhouderschap

➢ “ik heb geen verstand van bedrijfsvoering ….”

• Financiële onzekerheden m.n. bij MWers

➢ “kan ik dat wel betalen?” “maar wat als …..”



Onze methodiek

• Stappenplan ontwikkeld ism KU-Leuven – Odisee

Studiecentrum voor Ondernemerschap  en Integraal

• Middels stappenplan  succes en risico factoren bepalen 

• Middels stappenplan zakelijke en persoonlijke 

doelstellingen bepalen (bv waar naar toe met bedrijf / welke 

rol tijdens en na overdracht)



Begin op tijd!
Ongeacht welke overdrachtsvorm: wat zorgt dat een bedrijf

financieel gezond en een goede marktpositie kan behouden?

Goed uitgewerkte achterliggende structuur: neem hiervoor de tijd!



Laat je begeleiden



Reacties overlaters

“Ik heb meer opties gekregen en dat geeft 
vertrouwen in de toekomst”

“Ik heb meer zicht op alle aspecten van overdracht 
gekregen waaraan ik moet werken en niet enkel de 

financiële”

“Na het doorlopen van het traject hervond ik mijn 
rust weer”

“Zo fijn dat ikzelf als overlater ook aan bod kwam”



Meer info: 

Website

https://www.liantis.be/nl/oplossing/bedrijfsoverdracht

Mailadres

careercoaching@liantis.be

Telefoonnummer

02/250 00 50 

https://www.liantis.be/nl/oplossing/bedrijfsoverdracht
mailto:careercoaching@liantis.be


Vragen of

opmerkingen?


