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Als ondernemer heb je hart en ziel in je bedrijf gestoken. 

Logisch dus dat je het resultaat van een leven lang werken 

niet verloren wil laten gaan. Ik kan me inbeelden dat je daar 

als bedrijfsleider meer dan eens over tobt. Want je bedrijf 

overlaten, is een grote beslissing en die neem je niet lichtzinnig. 

Een geslaagde generatiewissel is bovendien van groot belang 

voor onze Vlaamse economie en welvaart. Daarom zetten we 

met de Vlaamse regering het thema bedrijfsoverdracht jaarlijks 

in de kijker tijdens de ‘Week van de Bedrijfsoverdracht’. Via het 

Agentschap Innoveren & Ondernemen bieden we ondersteuning 

op vlak van sensibilisering, informatieverschaffing en 

begeleiding. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar 

partners bundelden de verschillende begeleidingsinitiatieven op 

www.vlaio.be/sterkondernemen .

 

Voor zo’n overdracht bestaan er verschillende scenario’s; 

familiale overdracht, verkoop aan externen of overname door 

werknemers. En die laatste piste wordt nogal eens over het 

hoofd gezien. Nochtans biedt een overname door één of alle 

werknemers voordelen voor beide partijen. De overnemers 

kennen jouw bedrijf door en door. Ze kennen de klantenkring en 

de reputatie van het bedrijf. Kennis die ze kunnen gebruiken als 

lanceerplatform voor verdere groei. En jij moet als overdrager 

op jouw beurt niet op zoek naar overnemers. Voor je klanten en 

leveranciers is een vlotte transitie bovendien gegarandeerd. 

VOORWOORD
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Het voorbereidingsproces van de bedrijfsovername door 

werknemers, bepaalt de continuïteit van de onderneming. 

Vragen over eigendom, leiderschap, structuur en financiering 

verdienen daarbij de nodige aandacht. Verschillende 

organisaties bieden hiervoor advies en begeleiding 

aan, elk met hun specifieke expertise. Voor complexe 

vraagstukken is samenwerking tussen deze organisaties vaak 

aangewezen. Deze publicatie biedt begeleiders alvast inzicht in 

de determinanten en succes- en falingsfactoren van overdracht 

aan werknemers. Zij kunnen de publicatie omzetten in een plan 

van aanpak waarmee onze ondernemers aan de slag kunnen.

 

Succes!

Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, 

Economie, Innovatie en Sport
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Ten geleide

Overdracht van kmo’s blijft een zeer actueel thema. Ruim een vierde van de ondernemers in Vlaanderen 

antwoordt dat zij binnen een tijdspanne van vijf jaar de eigendom zullen overdragen. Dat hoge aantal 

heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel wat ondernemers de pensioenleeftijd naderen of al 

voorbij zijn. Indien de toekomstige eigenaars zijn gekend, dan worden een of meerdere leden van de 

familie het meest vernoemd. Toch haalt ruim dertig procent een derde partij aan als toekomstige aan-

deelhouder (Lambrecht en Broekaert, 2017). De literatuur onderscheidt drie uittredingsstrategieën: 

(1) stewardship waar familiale opvolging zich voor leent, (2) financiële beloning via de verkoop van het 

bedrijf en (3) stopzetting van het bedrijf (DeTienne en Chirico, 2013).

Omdat familiale opvolging de voorkeur geniet van eigenaarsfamilies, hebben onderzoekers vooral 

daarop ingezoomd. Bovendien werden eigenaarsfamilies te lang om de oren geslagen met de beden-

kelijke statistiek dat “slechts” dertien procent van de familiebedrijven de derde generatie haalt en 

dat een “schamele” drie procent van de familiebedrijven de kaap van die derde generatie passeert 

(Ward, 1988). Daardoor werd de verkoop van het bedrijf aan derden te lang als een faling voorgesteld 

en werd familiale successie automatisch als een succes bestempeld. De perceptie overheerste dat de 

verkoop van het bedrijf neerkwam op het uitverkopen van de familie (Mickelson en Worley, 2003). 

De verkoop van het bedrijf kan echter financieel en emotioneel lonend zijn en moet bijgevolg niet 

als een faling worden aangezien (Steen en Welch, 2006). Toestemmen in een overname kan tevens 

een krachtige overlevingsstrategie voor familiebedrijven zijn. Een overname hoeft trouwens niet het 

einde te betekenen van de familiale betrokkenheid bij het bedrijf.

De verkoop van de kmo en van het familiebedrijf aan derden is duidelijk stiefmoederlijk behandeld 

in de literatuur. Overdracht aan werknemers is helemaal onbekend terrein. Onderzoekers en prak-

tijkmensen zien die overdrachtsvorm gewoonweg over het hoofd. Wanneer ondernemers er wel aan 

denken, dan stuiten zij vaak op ongeloof en onbegrip bij hun adviseurs (Erdal, 2011).
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Een echte  
employee-owned  
company is een  
bedrijf waar de  
werknemers de  
controle uitoefenen.
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Met deze publicatie vullen we de vermelde lacunes in de literatuur aan. Eerst wordt toegelicht wat 

overdracht aan werknemers precies inhoudt. Daarna komt het belang van werknemersbuy-outs aan 

bod. In de derde sectie onderzoeken we hun determinanten. Daarna passeren de succes- en falings-

factoren van overdracht aan werknemers de revue. We eindigen met een nawoord. Voor deze publi-

catie werden volgende bronnen aangewend:

•  Wetenschappelijke en meer populaire artikels.

•  Boeken, onder meer van buitenlandse ondernemers die het bedrijf aan hun werknemers hebben 

overgedragen.

•  Onderzoeksrapporten.

•  Vijf eigen praktijkgevallen waar de overdracht aan de werknemers nog in een zeer embryonaal 

stadium verkeert.

Ten slotte richten we een woord van oprechte dank tot iedereen die ons met raad en daad heeft 

bijgestaan. Een aantal organisaties en personen noemen we graag bij naam. Zonder hen was dit on-

derzoek niet mogelijk geweest. Voor hun medewerking en inbreng danken wij Marianne van der Wie-

len, loopbaancoach Zenitor, Marc Gommers, directeur Integraal, Wouter Broekaert en Jan Degadt, 

onderzoekers Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee, en Guido Seghers, manager UNIZO 

Overnamemarkt.be. Onze bijzondere dank gaat uit naar de afdeling-ESF van het departement Werk 

en Sociale Economie voor haar financiële ondersteuning. Ook dank aan de ondernemers die hebben 

deelgenomen aan het project. Zij waagden zich op – ook voor hen – onbekend terrein en tastten 

openhartig de mogelijkheid van een werknemersbuy-out met ons af. Mag deze publicatie bijdragen 

tot succesvolle overdrachten aan werknemers als dat tenminste het overdrachtsscenario is.

Namens het onderzoeksteam

Prof. dr. Johan Lambrecht

November 2017
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IN EEN OOGOPSLAG
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n  Bij werknemersbuy-outs zijn de werknemers eigenaar van een betekenis-

vol deel van het bedrijf. Zij oefenen er tevens een bepaalde graad van controle 

uit. Het belangrijkste principe is dat de werknemers zich eigenaar voelen van 

“hun” bedrijf, waarmee ze zich identificeren. Meestal wordt het aandelenper-

centage dat de werknemers bezitten geleidelijk aan opgetrokken.

n  Ook employee-owned businesses hebben leidinggevenden.

n  Volgende factoren werken de overdracht van het bedrijf aan de werkne-

mers in de hand: gebrek aan familiale opvolgers, billijkheid, continuïteit van 

het bedrijf, sectorervaring van de ondernemer, ambitie bij de werknemers, 

aanwezigheid van rolmodellen, haalbare kredietmogelijkheden, financiële 

noodzaak en juridische context.

n  Verschillende elementen kunnen de overdracht van het bedrijf aan werk-

nemers doen slagen of mislukken: financiering, transparant proces, rol van 

de overdrager, formule van de overname, betrokkenheid van de werknemers, 

nieuw rollenpatroon voor eigenaars, management en werknemers, corporate 

governance en emotionaliteit.

n  Werknemersbuy-outs werpen zeker hun vruchten af: verhoogde com-

municatie in het bedrijf, betere bedrijfsprestaties, “zachtere” aanpak in per-

soneelsbeleid, betere bedrijfscultuur, extra engagement van het personeel, 

betere relaties tussen de werknemers, en sterkere lokale gemeenschappen.

11
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Een echte  
employee-owned  
company is een  
bedrijf waar de  
werknemers de  
controle uitoefenen.
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en werknemersbuy-out is slechts een fractie van de 

veel bredere beweging naar (eventueel gedeeltelijk) 

aandeelhouderschap door werknemers en bestaat uit 

een zeer groot aantal varianten (Gunderson, Sack, Mc-

Cartney, Wakely en Eaton, 1995). Ook Nuttall (2012) 

maakt in zijn advies aan de Britse regering een onder-

scheid tussen talrijke vormen. Employee ownership 

verwijst volgens hem naar een betekenisvol belang van alle werkne-

mers in het bedrijf. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om een finan-

cieel belang, maar ook om andere vormen van betrokkenheid. Een echte  

employee-owned company is een bedrijf waar de werknemers de controle 

uitoefenen. Nuttall wijst er nogmaals op dat het moet gaan om alle werk-

nemers. Abrams (2008) onderstreept eveneens dat employee ownership 

een brede verdeling van activa onder de werknemers inhoudt, in combi-

natie met een bepaalde graad van werknemerscontrole. Hij vergelijkt ei-

gendomsoverdracht zonder controle met de verkoop van een wagen zon-

der het overhandigen van de sleutels. Erdal (2011) stipt aan dat employee 

ownership veel specifieke vormen aanneemt, die verschillen van land tot 

land en zelfs van bedrijf tot bedrijf. Zo is de werknemerscoöperatieve, 

waar de activa volledig of grotendeels collectief zijn, de meest voorkomen-

de vorm in Frankrijk, Italië en Spanje. In de Verenigde Staten is ongeveer de 

helft van alle werknemers betrokken bij een of andere vorm van gedeeld 

kapitalisme, via winstdeelneming, aandelenopties, … In Groot-Brittannië 

heeft het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven een fiscaal voor-

delig aandelendistributieschema voor werknemers. Erdal leidt een aantal 

sleutelprincipes af uit die brede waaier van werknemersbuy-outs. Het be-

langrijkste principe is dat de werknemers zich eigenaar voelen. Het is “hun” 

bedrijf, waarmee ze zich identificeren. Een ander essentieel principe is dat 

de werknemers het beleid en voorname beslissingen kunnen beïnvloeden.

E
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Bibby (2009) definieert een employee-owned business als een be-

drijf dat hoofdzakelijk wordt geleid voor het belang van het perso-

neel, omdat de werknemers – individueel of collectief – er eigenaar 

zijn. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de werknemers de  

enige aandeelhouders van het bedrijf zijn. Wanneer een familiebedrijf 

overgaat naar employee ownership, dan gebeurt de overdracht vaak 

geleidelijk. Zo kan een gedeelte van de aandelen nog een tijdje in han-

den van de familie blijven. Op die manier is er geen financiële druk 

op het bedrijf. Toekomstige bedrijfswinsten kunnen worden gebruikt 

om de resterende aandeelhouders geleidelijk aan uit te kopen. Peter 

Wilkin van het Britse familiebedrijf-Wilkin and Sons, bekend van de 

productie van confituren, is voorstander van enkele externe aandeel-

houders. Volgens hem helpt dat om een sense of proportion te behou-

den (Bibby, 2009).

Een employee-owned business veronderstelt wel dat de werknemers min-

stens de helft van de stemrechten of een controledeel bezitten. Soms is 

er sprake van co-owned businesses of co-ownership businesses. Dat zijn 

ondernemingen waar de werknemers een belangrijk aandeel – maar 

minder dan vijftig procent – hebben. Co-ownership businesses gaan door 

een transitieproces, dat kan leiden naar een bedrijf waar de werkne-

mers de meerderheidsaandeelhouders worden. Wilkin and Sons legde 

dat transitieproces af. De voorbije honderd jaar werd daar een groot en 

groeiend aandelenpakket aangehouden voor het belang van de werk-

nemers. In 1989 werd beslist om die aandelen over te maken aan een  

Employee Benefit Trust. De Wilkin-familie had reeds lang de visie dat zo-

wel werknemers als eigenaars een stem in het kapittel moeten hebben. 

De Employee Benefit Trust van Wilkin and Sons bezit bijna de helft van de 

aandelen. Peter Wilkin denkt dat het mogelijk is om de magische grens 

van vijftig procent aandelenbezit door de werknemers te passeren.

De Wilkin-familie  
had reeds lang  
de visie dat zowel  
werknemers als  
eigenaars een stem  
in het kapittel  
moeten hebben.
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Ook het Britse familiebedrijf-Childbase Partnership ontpopt zich gelei-

delijk als employee-owned business (Bibby, 2009). Vanaf 2000 ging bij-

na de helft van zijn aandelen over naar individuele werknemers en naar 

een Employee Benefit Trust. De Thompson-familie bezit nog ongeveer 28 

procent van de aandelen. Het doel is om de komende tien jaar naar een 

aandelenbezit door de werknemers van honderd procent te gaan. Een in-

dividuele werknemer kan er maximum 2,5 procent van de aandelen heb-

ben. Met meer dan 1.600 werknemers is Childbase Partnership de tiende 

grootste employee-owned organization in Engeland. Michael Thompson 

getuigt over het proces naar een employee-owned business: ‘Het vraagt 

tijd vooraleer de boodschap van employee ownership bij de mensen door-

dringt. Het opvoedingsproces is lastig, hard labeur’ (Bibby, 2009, p. 12). 

Knyght, Kouzmin, Kakabadse en Kakabadse (2010) wijzen erop dat de 

positieve effecten van een overname – althans volgens sommige studies 

– sterker zijn als de werknemers meerderheidsaandeelhouder worden.

Het Amerikaanse Carris Reels, dat uiteindelijk honderd procent  

employee-owned en employee-governed zal zijn, draagt eveneens de 

aandelen geleidelijk over aan zijn werknemers (Abrams, 2008). In de 

periode 1995-2005 werd de helft van de aandelen in stappen geschon-

ken aan de werknemers. De andere helft wordt aan hen verkocht aan 

een vooraf bepaalde prijs; in 2005 werd vijftien procent van de aandelen 

verkocht.

Twee scenario’s leiden tot een werknemerscoöperatieve (CECOP, 2013):

n Eigenaars die met pensioen gaan en geen familiale opvolgers  

hebben. Meestal neemt de eigenaar en/of het senior management 

dan het initiatief. Daardoor is de evolutie naar employee ownership 

een uitdaging (Bibby, 2009). Bij de werknemers moet er immers een 

gevoel van psychologisch eigenaarschap komen. Daarom is de ma-
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nier waarop de principes van employee ownership in de cultuur en 

in het dagelijkse leven van het bedrijf doordringen zo belangrijk. 

Het risico bestaat dat er te veel nadruk ligt op de formele wettelij-

ke structuren. Onderzoek leert dat de recente betrokkenheid van 

iemand bij het aanbrengen van verbeteringen bepaalt of die zich ei-

genaar voelt (Erdal, 2011). Dat eigenaarsgevoel is sterker naarmate 

de betrokkenheid recenter is. Het gaat evenwel om een wederzijds 

verband. 

n  Bedrijven in crisis: zijn gesloten of riskeren te worden gesloten en 

worden gekocht door de eigen werknemers. De activa van het be-

drijf worden overgedragen aan een nieuw gecreëerde werknemers-

coöperatieve. Meer dan duizend coöperatieve ondernemingen in het 

netwerk van CECOP – de Europese Confederatie van Coöperatieven 

en Ondernemingen in het bezit van werknemers actief in de indus-

trie en de dienstensector – zijn het resultaat van bedrijven die zou-

den worden gesloten en die zijn overgedragen aan of gekocht door 

de werknemers (CECOP, 2013). Ook in Canada komt de werknemers-

buy-out vaak in beeld als het bedrijf in moeilijkheden is geraakt 

(Gunderson e.a., 1995).

Leden van een werknemerscoöperatieve hebben dus een dubbele identi-

teit: werknemer en eigenaar. 

Over employee-owned businesses rijzen er wel eens misverstan-

den. Zo wordt verkeerdelijk gedacht dat een werknemerscoöpera-

tieve geen leidinggevenden en geen CEO zou hebben. Zij heeft dat wel  

degelijk; de werknemer-eigenaars hakken er enkele keren per jaar 

de strategische knopen door en kiezen hun bestuurders en leidingge-

venden (Hermans, 2015). Volgens Erdal (2011) moeten managers van 
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Leden van  
een werknemers- 
coöperatieve  
hebben een  
dubbele identiteit: 
werknemer en  
eigenaar.

employee-owned businesses beter zijn dan conventionele managers. 

Dat betekent niet dat ze zachtaardig moeten zijn, maar wel dat ze  

rekening houden met de menselijke gevolgen van hun beslissingen. Ze 

doen er goed aan om maandelijks aan de werknemer-eigenaars mee te 

delen wat er gaande is en waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. 

In employee-owned businesses is de CEO voortdurend zichtbaar voor de 

eigenaars die hem persoonlijk kennen. Daardoor is de CEO er vaak nede-

riger en eerlijker.

Ondernemers in onze praktijkgevallen verwarren vaak aandeelhouder-

schap met dagelijks management. Enerzijds denken ze verkeerdelijk dat 

de eigenaars ook de leidinggevenden moeten zijn. Anderzijds bedoelen 

ze overdracht van dagelijks management, terwijl ze zichzelf voorhouden 

dat het over eigendom gaat. 

Een ander misverstand is de vereenzelviging van een employee-owned 

business met een sociale onderneming. Het merendeel van de employee- 

owned businesses zijn commerciële bedrijven met winstoogmerk (Em-

ployee Ownership Association, z.d.). Ten derde is een werknemersbuy-out 

niet hetzelfde als een managementbuy-out. Bij een werknemersbuy-out 

zijn de aandelen in het bezit van het personeel doorgaans verdeeld onder 

alle werknemers (Co+operative Development Scotland, 2012). Ten vierde 

zijn employee-owned businesses geen synoniem van zelfsturende orga-

nisaties. Laloux (2015) onderzocht die laatste en stelde vast dat geen 

enkele eigendom van de werknemers was. 
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BELANG VAN WERKNEMERSBUY-OUTS
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In de jaren  
zeventig kwam  
er de visie dat  
werknemersbuy-outs 
wel levensvatbaar 
zouden zijn.

oewel werknemersbuy-outs teruggaan tot de 

negentiende eeuw, hebben ze zich vooral in de 

recessie van de jaren tachtig van de twintigste 

eeuw ontwikkeld als een mechanisme om on-

dernemingen in moeilijkheden te redden (Bacon, 

Wright en Demina, 2004).

Jensen (2011) onderscheidt vier theoretische modellen van werkne-

mersbuy-outs:

De sceptici: manifesteerden zich gedurende een lange periode. Tegen 

1960 was de overheersende opvatting dat een werknemersbuy-out geen 

levensvatbaar model was. Het zou falen, democratisch degenereren of 

bezwijken onder krachten van zelfvernietiging.

De herzieners: in de jaren zeventig kwam er een andere visie, die werk-

nemersbuy-outs wel levensvatbaar achtte. Er werd verwezen naar suc-

cesvolle modellen zoals het Spaanse Mondragón en Italiaanse coöpera-

tieven. De eerste Mondragón-coöperatieve werd gesticht in 1956 door vijf 

werknemers (Buck, 2015). 

De contextualisten: zij stelden dat werknemersbuy-outs in sommige 

landen meer voorkomen. Bedrijfsoverdracht aan werknemers in Europa 

vindt het meest plaats in Frankrijk, Italië en Spanje (CECOP, 2013). Dat 

kan worden verklaard door het wettelijk kader in die landen dat werk-

nemerscoöperatieven beschermt en bevordert, door de hoge graad van 

organisatie van werknemerscoöperatieven in federaties en door beleids-

maatregelen die overdracht aan werknemers vergemakkelijken. Zo kent 

H
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Italië de Marcora-wet, die voorziet in de investering van risicokapitaal in 

klassieke bedrijven die worden omgevormd naar een coöperatieve. Sinds 

2001 is ook het verstrekken van risicokapitaal aan bestaande coöpera-

tieven in Italië mogelijk. Spanje heeft de Pago Unico of de mogelijkheid 

om in één keer drie jaar werkloosheidsuitkering te ontvangen en dat be-

drag over te dragen naar het kapitaal van een coöperatieve (een sociedad  
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laboral). In 2011 telde de Europese Unie (EU) 9,9 miljoen werknemer- 

eigenaars, die in hun bedrijf aandelen bezitten voor een bedrag van  

232 miljard euro (Employee Ownership Association, z.d.). Frankrijk  

bekleedt met vier miljoen werknemer-eigenaars de eerste plaats in de 

EU. De Verenigde Staten hebben ongeveer 11.500 ondernemingen waar 

veertien miljoen werknemers een significant aandelenbezit hebben. WL 

Gore & Associates is er een bekend Amerikaans voorbeeld.

De evolutionisten: volgens hen vormt een werknemersbuy-out een  

hybride model, met zowel collectief als individueel aandeelhouderschap. BE
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De Verenigde Staten 
hebben ongeveer 
11.500 ondernemingen 
waar veertien miljoen 
werknemers een  
significant aandelen- 
bezit hebben.



DETERMINANTEN VAN  
WERKNEMERSBUY-OUTS



Het is van belang  
een onderscheid  
te maken tussen  
een overname door  
de werknemers of  
andere soorten  
overnames.

anneer een familiale ondernemer de be-

slissing neemt – of moet nemen – om een 

stap opzij te zetten, zijn er een aantal pa-

den die hij kan bewandelen. Een eerste 

mogelijkheid is de onderneming verder te 

laten zetten door andere leden van de fa-

milie. Daarnaast kan er worden overwogen 

het bedrijf aan een externe partij te verkopen, aan leden van het eigen 

management of aan de eigen werknemers. Ten slotte is er de mogelijk-

heid om de onderneming in vereffening te laten gaan (Detienne, Mckelvie 

en Chandler, 2015).

Welke keuze er uiteindelijk wordt gemaakt, hangt van verschillende fac-

toren af. Het is echter van belang een onderscheid te maken tussen een 

overname door de werknemers of andere soorten overnames. Zowel in-

terne als externe factoren kunnen immers een andere impact hebben 

naargelang van de specifieke overnameroute die wordt gevolgd (Knyght 

e.a., 2010). We zetten hierna de determinanten van werknemersbuy-outs 

op een rijtje.

Gebrek aan familiale opvolgers

Veel families die het voortbestaan van het bedrijf vooropstellen, kijken 

in eerste instantie naar potentiële opvolgers binnen de eigen familie. 

Wanneer die mogelijkheid niet bestaat, kan overname door de werkne-

mers als een van de alternatieven worden gezien (Howorth, Westhead 

en Wright, 2004; CICOPA, 2013). Het kan dan gaan om situaties waar er 

eenvoudigweg geen nieuwe generatie is. Ook wanneer dat wel het geval 

is, is die nieuwe generatie niet noodzakelijk bereid of geschikt om het 

bedrijf over te nemen.
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Een bedrijf is een  
werkgemeenschap, 
waar lief en leed  
worden gedeeld, waar 
je je talenten kunt  
ontplooien en waar 
je samenwerkt met 
elkaar en met klanten 
om een maximaal  
resultaat te behalen.

Billijkheid

Het Britse John Lewis Partnership is al sinds 1929 employee-owned (Er-

dal, 2011). In dat jaar droeg John Spedan Lewis, de zoon van de stichter, 

zijn aandelen over aan een trust voor de werknemers. Hij liet zich voor-

al leiden door billijkheid. In 1954 schreef hij in zijn boek Fairer Shares: 

‘Onze wereld van miljonairs en achterbuurten is meer en meer vulkanisch. De 

huidige verschillen zijn veel te groot’ (geciteerd in Erdal, 2011, p. 34). Deze 

drijfveer speelt ook in het Nederlandse constructiebedrijf-Willems. De 

ondernemers beseften er dat hun mensen het bedrijf mee groot hebben 

gemaakt. Ze wilden de werknemers dan ook de kans geven om mede- 

eigenaar te worden. Bij de start van het nieuwe millennium konden de 

medewerkers een vastgelegd aantal aandelen kopen. Het is niet toevallig 

dat Willems dat mogelijk maakte. Bij de familie-Willems staat het woord 

“samen” hoog in het vaandel. Een familiale sfeer van betrokkenheid,  

inspraak, honoreren van goede ideeën en waarderen van inspannin-

gen zijn haar beweegredenen om te ondernemen. In het jubileumboek 

ter ere van het vijftigjarige bestaan van het bedrijf schreef Jan Willems, 

lid van de tweede generatie: ‘Wat is het doel van een bedrijf? Winst ma-

ken? Nee, alhoewel je een positief resultaat nodig hebt om de continuïteit 

van je bedrijf te garanderen. Maar ons inziens is een bedrijf een werkge-

meenschap, waar lief en leed worden gedeeld, waar je je talenten kunt 

ontplooien en waar je samenwerkt met elkaar en met klanten om een 

maximaal resultaat te behalen. Dan merk je dat een bedrijf bijna een le-

vend organisme is, dat flexibel is en voortdurend van richting verandert, 

dat groeit en dat mensen laat groeien.’ Ook in een van onze praktijkgeval-

len moet de overdracht aan de werknemers toelaten dat zij vermogen  

kunnen opbouwen. Bij HVD Technologies is een werknemersbuy-out een 

manier om werknemers op een andere manier dan via een gewoon loon 

te belonen (Van Waes, z.d.).
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Continuïteit en succes van het bedrijf

De belangrijkste reden voor een werknemersbuy-out is het voortbestaan 

van het bedrijf, eventueel in een afgeslankte vorm (DeTienne en Cardon, 

2012). Die drijfveer vinden we ook terug bij enkele Britse familiebedrijven 

die zijn overgedragen aan de werknemers (Bibby, 2009):

Childbase Partnership: de toekomst op lange termijn van het bedrijf  

veiligstellen.

Wilkin and Sons: de behoefte om de continuïteit van het bedrijf te plannen 

en mechanismen te vinden voor de Wilkin-familie om zich terug te trekken. 

Er was tevens nood aan bescherming van de onafhankelijkheid van het be-

drijf. Die onafhankelijkheid zorgt voor geloofwaardigheid en het behoud 

van een sterke naam. Er heerste grote bezorgdheid over de kwetsbaarheid 

van het bedrijf voor overnames en voor plunderingen van zijn activa.

Herga: het verzekeren van de onafhankelijkheid en duurzaamheid van het 

bedrijf op lange termijn.

Werknemersbuy-outs zijn een grote motivator voor iedereen om van het 

bedrijf een succes te maken, aangezien het succes wordt gedeeld. Mike 

Thompson van Childbase Partnership zegt daarover: ‘Wanneer mensen 

het aandelencertificaat ontvangen, denken ze “Wel, OK”, maar wanneer 

de cheque met het dividend komt, houden ze ervan’ (Bibby, 2009, p. 12).

Volgens sommigen is de ontwikkeling van bedrijven in handen van werk-

nemers beperkt doordat ze moeilijk kapitaal kunnen aantrekken. Mon-

dragón heeft dat opgelost door de helft van de gereserveerde winst in 

het bedrijf te herinvesteren. Bij het Amerikaanse South Mountain Com-

pany hebben ze geleidelijk aan een reservefonds opgebouwd dat wordt 

DE
TE

RM
IN

AN
TE

N
 V

AN
 W

ER
KN

EM
ER

SB
U

Y-
OU

TS



26

aangesproken om de aandelen te kopen van diegenen die met pensioen 

gaan of die op een andere manier het bedrijf verlaten (Abrams, 2008).  

Zo blijven de aandelen in het bedrijf.

Overdracht aan werknemers geeft de ondernemer ook gemoedsrust, 

want “zijn” bedrijf komt in goede handen terecht. Harry Van Dael van 

HVD Technologies zegt daarover: ‘Je hebt er alles voor gedaan, het is toch  

zoiets als een kind, dat je in goeie handen wil achterlaten’ (geciteerd in 

Van Waes, z.d., p. 51).
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Ook aan 
werknemerskant 
moet er uiteraard 
interesse zijn om 
een overdracht 
kans op slagen 
te geven.

Sectorervaring van de ondernemer

In hun onderzoek bij Amerikaanse ondernemers vinden DeTienne e.a. 

(2015) een positief verband tussen de ervaring van de familiale onder-

nemer in zijn sector en de mogelijkheid om het bedrijf aan de werkne-

mers over te laten. Volgens de onderzoekers zien bedrijfsleiders een 

dergelijke verkoop als de beste garantie voor het voortbestaan van het 

bedrijf, omdat op die manier sleutelonderdelen zoals klantenbestand, 

leveranciers en uiteraard de werknemers maximaal worden bewaard.

Ambitie bij de werknemers

Ook aan werknemerskant moet er uiteraard interesse zijn om een over-

dracht kans op slagen te geven. Die interesse komt voor een deel vanuit 

de werknemers zelf, maar kan tevens worden gestimuleerd door de or-

ganisatiecultuur en -structuur uit het verleden. Zo zullen bedrijven die 

sterk inzetten op vrije informatie-uitwisseling binnen de onderneming 

en die de werknemers laten participeren in het beleid een gunstig orga-

nisatieklimaat scheppen. Dat maakt een uiteindelijke overname door de 

werknemers tot een werkbare optie (Kaarsemaker en Poutsma, 2006). 

Bij South Mountain Company gaan ze ook bij nieuwe werknemers na 

of die het eigenaarschap in zich hebben (Abrams, 2008). Wanneer daar  

iemand nieuw wordt aangeworven, veronderstellen ze dat die binnen een 

tijdspanne van vijf jaar mede-eigenaar kan worden. Ze werven veeleer 

een toekomstige eigenaar dan een werknemer aan. Daardoor denken ze 

er anders over wie ze waarom aanwerven. Ze kijken niet eerst en vooral 

naar de vaardigheden en de geschiktheid voor de job, maar wel naar het 

feit of die persoon iemand is met wie ze het aandeelhouderschap willen 

delen. Die vijf jaar is een testperiode, die de zekerheid moet geven dat 

ze de juiste persoon aan boord hebben. Dat wil evenwel niet zeggen dat 

men na die vijf jaar eigenaar moet worden van South Mountain Company. 

Eigenaarschap is er geen vereiste maar een recht.
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Sommige bedrijven  
zijn niet aantrekkelijk  
of rendabel genoeg 
voor externe  
investeerders om  
over te nemen,  
alhoewel ze dat wel 
zijn voor de eigen 
werknemers die  
vooral hun  
werkzekerheid  
willen veiligstellen.

Bovendien moeten de nodige leiderschapscapaciteiten aanwezig zijn 

onder de werknemers om de huidige bedrijfsleiding ervan te overtui-

gen dat een overdracht aan hen de beste optie is voor het succesvol-

le voortbestaan van het bedrijf. De werknemers in kwestie moeten  

onder meer bereid zijn een leiders- of managementrol op te nemen in de 

nieuwe structuur (Jensen, 2011). Alleen dan is het realistisch om aan te 

nemen dat een overname door de werknemers een duurzame oplossing 

is die ook de toekomstige productiviteit ten goede kan komen (Blair en  

Kruse, 1999; Pérotin en Robinson, 2002). Alhoewel een breed eigenaar-

schap door werknemers soms wordt vereenzelvigd met een zeer horizon-

tale en democratische beleidsstructuur, mag daaruit niet worden afgeleid 

dat er geen structuur of leiding meer nodig is (Northcountry Cooperative 

Foundation, 2013). In de praktijk bestaat er onder de werknemers vaak 

weinig animo om ook het beleid actief mee te bepalen.

Aanwezigheid van rolmodellen

Alhoewel er sinds de Tweede Wereldoorlog een gestage toename is van  

initiatieven en processen om werknemers binnen organisaties meer auto-

nomie te geven, zijn bedrijven die volledig door de werknemers worden 

geleid nog lang niet de standaard (Tseo en Ramos, 1995). Dat kan voor een 

aanzienlijke drempelvrees zorgen bij de familiale eigenaars en de werk-

nemers. De lokale aanwezigheid van geslaagde overnames van andere 

 bedrijven door hun werknemers kan helpen die drempel te verlagen (Mccol-

lom en Gillette, 1993).

Haalbare kredietmogelijkheden

Een bedrijf overnemen vereist uiteraard dat er voldoende financiering 

voorhanden is. Die praktische kant van de zaak kan al snel een onover-

koombare hindernis vormen voor de werknemers. Doordat zij door-

gaans minder kapitaalkrachtig zijn dan institutionele beleggers, private  
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equity-investeerders of bestaande ondernemers, wordt het voor hen 

moeilijk zelf de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Bovendien kan het 

voor hen lastiger of duurder zijn om bijkomende externe financiering te 

verkrijgen (McCollom en Gillette, 1993; Ben-Ner en Jun, 1996). Dat alles 

maakt dat het onder andere voor zeer kapitaalintensieve ondernemingen 

niet vanzelfsprekend is om een overname door de werknemers financieel 

haalbaar te maken (Brione en Nicholson, 2012).

Sommige bedrijven zijn dan weer niet aantrekkelijk of rendabel genoeg 

voor externe investeerders om over te nemen, alhoewel ze dat wel zijn 

voor de eigen werknemers die vooral hun werkzekerheid willen veilig-

stellen. Daarenboven kan het voor externe financiers een bijkomend 

beletsel zijn wanneer de werknemers weinig of geen controle over de 

bedrijfsbeslissingen willen afstaan (CICOPA, 2013).

Financiële noodzaak

Financiële problemen binnen een onderneming kunnen een overna-

me door de werknemers een duwtje in de rug geven, zeker wanneer de 

problemen kaderen in een meer algemene crisis of recessie (CICOPA, 

2013). Ondernemingen in moeilijkheden zullen immers minder keuze-

mogelijkheden hebben en sneller bereid zijn een (laag) overnamebod 

van de werknemers te aanvaarden. Ook van de werknemerskant kan een 

slecht economisch klimaat hen ertoe aanzetten het bedrijf zelf in stand te  

houden in plaats van hun geluk te beproeven op een onvoordelige  

arbeidsmarkt (Ben-Ner en Jun, 1996).

(Inter)nationale juridische context

Een overname van de onderneming door de werknemers kadert vanzelf-

sprekend binnen een specifieke wettelijke context. Niet alleen regelt 

de wetgeving de modaliteiten voor dergelijke overnames, maar tal van  

regels kunnen ervoor zorgen dat werknemersparticipatie op verschillende 
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vlakken wordt aangemoedigd of afgeschrikt (Knyght e.a., 2010). Ook het 

al dan niet bestaan van overkoepelende organisaties die ervaring hebben 

met overnames door werknemers is een pluspunt, omdat het een snelle 

en georganiseerde aanpak mogelijk maakt (CICOPA, 2013).

Maatregelen vanuit de overheid, zoals subsidies of belastingvoordelen, 

kunnen een bijkomende stimulans bieden, alhoewel zij zelden noodza-

kelijk zijn. Doordat financiële werknemersparticipatie zowel het bedrijf 

als de werknemers ten goede kan komen, zijn er immers alternatieven 

voor subsidies, zoals informatieverspreiding en opleiding, gericht naar 

de sociale partners (Pérotin en Robinson, 2002).

Smeermiddelen

Naast de vermelde determinanten zijn er een aantal bijkomende factoren 

die ondernemers kunnen overtuigen om de onderneming over te laten 

aan hun werknemers.

Het aanwakkeren van de motivatie van de werknemers is daarbij wellicht 

een van de belangrijkste overwegingen. Onderzoek toont aan dat werk-

nemers meer betrokkenheid bij de besluitvorming wensen dan dat ze 

daadwerkelijk krijgen (Trewhitt, 2000). Door hen financieel te laten par-

ticiperen in het bedrijf krijgen zij een sterker eigenaarsgevoel, wat hun 

betrokkenheid, motivatie en productiviteit ten goede komt (Pendleton, 

Wilson en Wright, 1998; Knyght e.a., 2010). In een van de praktijkgevallen 

wil de ondernemer via een werknemersbuy-out zijn mensen blijvend mo-

tiveren en aan het bedrijf binden.

Onderzoek toont  
aan dat werknemers 
meer betrokkenheid 
bij de besluitvorming 
wensen dan dat  
ze daadwerkelijk  
krijgen.
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Een tweede element dat in het voordeel speelt van een overname door 

de werknemers is dat beide partijen, zowel de bedrijfsleider als de werk-

nemers, reeds veel kennis bezitten over de onderneming, over de sector 

en over elkaar. De expertise kan aan boord worden gehouden, wat het 

voortbestaan van het bedrijf verzekert. Vaak is de relatie tussen beiden 

hechter dan met externen en is er reeds een zekere mate van wederzijds 

vertrouwen. Daardoor kunnen de onderhandelingen over de overdracht 

vlotter verlopen en ontstaan er minder misverstanden en problemen 

tijdens en na het overdrachtsproces (Howorth e.a., 2004; Northcountry 

Cooperative Foundation, 2013).
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inanciering

Uiteraard komt het er in de eerste plaats op aan om 

een geschikte financiering te vinden. De Employee 

Ownership Association (z.d.) citeert de volgende zes 

belangrijkste financieringsbronnen:

n Het bedrijf zelf. De overdracht wordt (eventueel gedeeltelijk) gefi-

nancierd met cash die in het bedrijf aanwezig is.

n De overnemers. De overnemende werknemers financieren de overna-

me met hun eigen middelen.

n Overdracht (gift) van (een deel van de) aandelen door de overlater. 

Ondernemers overwegen dit om de overname door de werknemers 

haalbaar te maken en om zo het voortbestaan van het bedrijf veilig 

te stellen.

n Overdracht van aandelen door de overlater met betalingsuitstel (een 

vendor loan).

n Lening bij een externe financier, gewoonlijk een bank. Normaal zal de 

bank een waarborg vragen in de vorm van bedrijfsactiva.

n Mezzanine. Dat is te vergelijken met een venture capitalist: neemt een 

groter risico dan de bank maar verwacht een hogere opbrengst.

In onze praktijkgevallen wordt het onroerend vermogen vaak buiten de 

transactie gehouden om de overname financieel haalbaarder te maken. 

Voor die financiële haalbaarheid gebeurt de eigendomsoverdracht ook in 

stappen. Zo is de werknemer-overnemer bij HVD Technologies voor een 

derde aandeelhouder geworden; de twee oprichters bezitten elk ook een 

derde (Van Waes, z.d.). Naargelang van de gemaakte winst zal hij over 

een periode van tien jaar meer aandelen kunnen verwerven.

F
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De eigendoms- 
overdracht  
kan gefinancierd  
worden met cash  
die in het bedrijf  
aanwezig is.
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Transparant proces

Bibby (2009) beschrijft verschillende praktijkgevallen van familiebe-

drijven in het Verenigd Koninkrijk die de aandelen hebben overgedragen 

aan hun werknemers. Uit die beschrijving blijkt dat de overdracht aan 

de werknemers een traag en organisch proces is, waar informatiever-

strekking en betrokkenheid essentieel zijn. Richard Chatham, gede-

legeerd bestuurder van het familiebedrijf-Herga dat in 2006 iets meer 

dan de helft van de aandelen aan de werknemers schonk en onderbracht 

in een Employee Benefit Trust, getuigt daarover: ‘Het proces van de om-

vorming van een familiebedrijf naar een employee-owned concern is een 

fascinerende, uitdagende en boeiende tocht, die nog steeds verdergaat. 

Het sleutelelement in dat proces is iedereen geïnformeerd houden. Men-

sen moeten voelen dat ze tijdens die tocht betrokken zijn. Dat vraagt tijd’ 

(geciteerd in Bibby, 2009, p. 14). Chatham ontmoette de werknemers in 

groepen van ongeveer acht mensen, om de veranderingen uit te leggen. 

Er waren ook trainingssessies tijdens de lunchpauzes over de plichten 

van de trustees. Chatham heeft ook veel moeite moeten doen om het ver-

schil tussen employee ownership en management uit te leggen. Volgens 

hem is een ander soort leiderschap nodig, een die niet is gebaseerd op 

bevelen en controle. Mike Comer van het Amerikaanse Johnny’s Selec-

ted Seeds (geciteerd in Abrams, 2008, p. 44), waar de overgang naar een  

employee-owned business in 2008 startte, heeft het eveneens over een 

zeer complex proces: ‘We moeten uitzoeken wat democratisering inhoudt 

en in welke mate we het willen nastreven.’

De overdracht  
van aandelen aan  
de werknemers is  
een traag proces,  
waar informatie  -
verstrekking en 
betrokkenheid 
essentieel zijn.
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Ook bij het Britse A G Parfett & Sons LTD werden heel wat bijeenkomsten 

(35) met het personeel gehouden om de radicale veranderingen van de 

overdracht van de aandelen aan de Employee Benefit Trust toe te lichten. 

Bij het Amerikaanse South Mountain Company gaf de aanstelling van 

een externe advocaat-raadgever het startschot voor het proces van em-

ployee ownership: ‘Zijn aanwerving was een semipublieke aankondiging 

van onze bedoeling’ (Abrams, 2008, p. 31).

Voor Abrams (2008) is er één universele vereiste bij employee owner-

ship, namelijk de eigenaar(s) en vervolgens de werknemers moeten 

het echt willen. Als dat gezamenlijke verlangen ontbreekt, heeft het 

geen zin om het moeilijke traject van employee ownership aan te vatten. 

Zowel de ondernemer als de werknemers moeten er dus klaar voor 

zijn. In een van de praktijkgevallen is de onderneemster er duidelijk 

nog niet aan toe. Zij heeft te veel wisselende standpunten ingenomen 
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tegenover de medewerkster die in een overname is geïnteresseerd. 

Door dat voortdurend warm en koud blazen, heeft die werkneemster 

nog weinig vertrouwen in het overdrachtsproces. Ondernemers mo-

gen een werknemersbuy-out evenmin zien als een laatste overblij-

vende optie nadat de andere overdrachtsscenario’s met een sisser zijn 

afgelopen. Volgende uitlating getuigt niet van een intrinsieke moti-

vatie: ‘Ik ben al jaren op zoek naar een overnemer, maar niemand wil 

de prijs betalen die ik vraag. Ik heb dus geen andere keus dan het aan 

mijn medewerkers te vragen.’ Ook de werknemers moeten in de over-

name heil zien. Zij vragen zich onder meer af hoe hun gezinsleven en 

de balans tussen werken en leven er dan zullen uitzien (Bellens, 22 

november 2017).

Abrams stelt verder dat de democratische controle in een employee- owned 

business een proces veronderstelt van culturele en bedrijfs vorming van 

de werknemer-eigenaars, zodat ze de rollen, besluitvorming, risico’s en 

verantwoordelijkheden begrijpen. Die vorming is essentieel. Wanneer 

een bedrijf employee-owned wordt, dan kunnen de nieuwe werk nemer-

eigenaars immers onrealistische verwachtingen hebben en zelfs agres-

sief uit de hoek komen (Erdal, 2011).

Wanneer de overdracht aan werknemers niet als een proces wordt bena-

derd, dan kan dat het bedrijf en de oorspronkelijke eigenaar zuur opbre-

ken. Merle Adams van het Amerikaanse Big Timberworks heeft dat aan 

den lijve ondervonden: ‘Het bedrijf doet het beter, maar ik had het anders 

moeten doen. Het gebeurde allemaal te snel. Ik had de mogelijkheid om 

eigenaar te worden aan een paar werknemers, en niet aan veel werkne-

mers, moeten aanbieden. Het had meer geleidelijk moeten gebeuren. De 

opschudding die plaatsvond, bevat veel lessen. De twintig procent die niet 

geschikt was voor de verantwoordelijkheden als eigenaar veroorzaakte 
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Er kunnen  
problemen ontstaan 
wanneer de  
verandering abrupt  
gebeurt.  
De ondernemer  
verkoopt dan aan de 
werknemers, die plots 
eigenaar worden.

onevenredig veel ontwrichting. We beseffen nu dat het aanwerven en het 

aanbieden van eigenaarschapsmogelijkheden selectiever moeten gebeu-

ren’ (geciteerd in Abrams, 2008, p. 83). Volgens Abrams (2008) ontstaan 

er problemen wanneer de verandering abrupt gebeurt. De ondernemer 

verkoopt dan aan de werknemers, die plots eigenaar worden. Als de 

overdracht daarentegen start als een onderdeel van de vroege organisa-

torische planning, kan die geleidelijk gebeuren. Het is dan een continuüm 

en geen gebeurtenis. Op die manier is er voldoende tijd voor training, 

voor de ontwikkeling van beslissings- en leiderschapsvaardigheden, voor 

de vorming van sociale banden en voor de ontwikkeling van samenwer-

kende managementsystemen. Bij South Mountain Company wordt nage-

gaan of werknemers geschikt zijn als aandeelhouder. Ze krijgen vorming 

over de betekenis van eigenaarschap tijdens de eerste vijf jaar van hun 

tewerkstelling.

Howorth e.a. (2004) wijzen op de informatieasymmetrie tussen de over-

later en zijn familie enerzijds en de overnemer-werknemers anderzijds. 

De tevredenheid over de afloop is verbonden met het vertrouwen en de 

goede relaties.

In een praktijkgeval wordt de toekomstige bedrijfsvisie op papier gezet 

en wordt een helder bedrijfsplan met bijbehorende bedrijfsprocessen 

uitgewerkt. Er wordt tevens met de toekomstige werknemer-eigenaars 

gesproken over de verdeling van taken en bevoegdheden. Op die manier 

wil het bedrijf de cruciale impliciete kennis die in het hoofd van de on-

dernemer zit expliciet maken en overhevelen naar de werknemers. Een 

ander praktijkgeval heeft al verschillende informatiesessies gehouden 

met de werknemers over thema’s als “Hoe werkt een bedrijf. Wat bete-

kent samen eigenaar zijn, samen een bedrijf runnen en de rollen daarin.” 

Bij Groep Verbruggen werd er twee jaar gepraat en gepuzzeld om het 
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scenario van overdracht aan werknemers af te toetsen (Bellens, 22 no-

vember 2017). HVD Technologies maakte vóór de werknemersbuy-out een 

sterkte-zwakteanalyse van het bedrijf (Van Waes, z.d.). Daaruit hebben 

ze eveneens geleerd om niet meer elke opdracht zomaar aan te nemen en 

om zich niet meer te verliezen in de waan van de dag.

Ook nadat de werknemers eigenaar zijn geworden, is er nog een lange 

weg te gaan (Erdal, 2011). Werknemer-eigenaars erkennen dat ze zelfs 

na tien jaar nog maar in de vroege stadia van het ontwikkelen van een 

eigenaarschaps- en governance-structuur zitten.

Rol van de overlater

Howorth e.a. (2004) tonen aan dat de prestaties na de transitie beter 

zijn in die bedrijven waar de voormalige eigenaars nog betrokken zijn en 

het bedrijf zijn cultuur en identiteit kan behouden. De verdere rol van de 
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Overdracht aan  
werknemers wordt  
risicovol geacht  
wanneer de schulden 
en leverage  
(activa tegenover  
eigen vermogen)  
voor hen te  
groot zijn.

ondernemer-overdrager moet wel vooraf worden uitgeklaard. In een van 

de praktijkgevallen aarzelen werknemers om over te nemen, omdat de 

toekomstige rol van de ondernemer onduidelijk blijft. Ze twijfelen ook 

aan de inspraak die ze na de overname zullen krijgen. Urbain Verbrug-

gen van de gelijknamige groep, die zijn bedrijf in stappen aan een aantal 

werknemers wil overdragen, ziet morgen een drieledige taak voor zich-

zelf weggelegd: ‘Ik wil mij de komende jaren concentreren op het commer-

ciële aspect. De jongens, die vandaag al grotendeels instaan voor het feite-

lijke management, geven mij een briefing over de vereisten om een opdracht 

rendabel te maken. Ik tracht dan de opdrachtgever daarvan te overtuigen. 

In tweede instantie wil ik hun leermeester zijn. Mijn derde petje wordt dat 

van arbiter’ (geciteerd in Bellens, 22 november 2017, p. 19). Hij wil tot zijn 

65ste aan de slag blijven om geleidelijk aan zijn kennis en ervaring over 

te dragen.

Formule van de overname

Overdracht aan werknemers wordt risicovol geacht wanneer de schul-

den en leverage (activa tegenover eigen vermogen) voor hen te groot zijn 

(CECOP, 2013). Daarom wordt er geregeld gekozen voor collectief aande-

lenbezit door de werknemers. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij AG Parfett 

& Sons LTD (Bibby, 2009). De aandelen worden er collectief aangehouden 

door een Employee Benefit Trust, omdat het personeelsbestand vooral be-

staat uit arbeiders die niet direct financiering hebben. Bij AG Parfett & Sons 

LTD wordt gewezen op het gevaar van rechtstreeks aandeelhouderschap, 

waar de werknemers individueel aandeelhouder zijn: ‘Het gevaar van direct 

aandeelhouderschap is dat er altijd iemand wordt uitgesloten. We willen er 

allemaal in zitten’ (geciteerd in Bibby, 2009, p. 9). Ook bij Wilkin and Sons 

zijn de aandelen overgemaakt aan een Employee Benefit Trust. Bedrijven 

die al decennialang employee ownership kennen, hebben meestal een of 

andere vorm van collectief aandeelhouderschap (Erdal, 2011).
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Toch is het merendeel van de employee ownerships een combinatie van 

direct – vooral in sectoren waar dat deel uitmaakt van het verlonings-

pakket – en indirect aandeelhouderschap. Die combinatie komt voor bij 

de familiebedrijven-Childbase Partnership en -Herga. Het wordt als een 

goede praktijk ervaren als werknemers bij vertrek of pensioen hun aan-

delen moeten verkopen. Bij Mondragón wordt het winstaandeel van de 

werknemers in de coöperatieve gehouden en uitgekeerd bij de oppen-

sioenstelling (Buck, 2015). De werknemers ontvangen wel jaarlijks een 

interest op hun investering.

Om het bedrijf niet te overladen met schuld, verkopen bestaande eige-

naars hun aandelen vaak aan een lagere prijs. Zo verkocht de Parfett-fa-

milie de aandelen twintig procent onder de marktwaarde.

De overdracht heeft evenwel meer kans op slagen als:

n  Het overgedragen bedrijf geen financiële moeilijkheden heeft. Abrams 

(2008) meent dat een werknemersbuy-out niet voor een bedrijfsom-

mekeer kan zorgen. Hij gelooft dat een gezond bedrijf en significant 

wederzijds vertrouwen absolute voorwaarden zijn voor overdracht aan 

werknemers: ‘We moeten bedrijven bouwen die klaar zijn om zo een dra-

matische stap te nemen. Als we een dysfunctioneel bedrijf herstructure-

ren, dan kunnen we zeker zijn dat we een dysfunctioneel employee-owned 

business hebben wanneer we klaar zijn. Werknemersbuy-out is geen ge-

nezing; het is veeleer een compleet nieuw regime om gezondheid op lange 

termijn te verzekeren’ (Abrams, 2008, p. 84). In een van onze praktijk-

gevallen haakte een medewerker als toekomstige eigenaar af, omdat 

het bedrijf zwakke financiële resultaten boekt. Hij vindt de financiële 

toekomst als eigenaar te onzeker. Die casestudy leert dat ook het be-

drijf klaar moet zijn voor de formule van werknemersbuy-out.
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Het gewoon  
toekennen van  
aandelen aan  
werknemers is niet 
doeltreffend.  
Even belangrijk is  
dat zij worden  
betrokken bij het  
beslissingsproces. 

n  Het bedrijf arbeidsintensieve activiteiten verricht waar minder kapi-

taal vereist is (zoals in de dienstensector) en activiteiten doet waar 

de samenwerking tussen werknemers groot moet zijn (bijvoorbeeld 

in ICT, consulting, creatieve sector, …).

n  De CEO assisteert in de vroege stadia van de ontwikkeling van de 

coöperatieve.

n  De resultaten van de coöperatie de financiering van de groei en de 

uitkering van een aanzienlijk deel van de winst mogelijk maken, 

waardoor de werknemers hun leningen snel kunnen terugbetalen.

Aandeelhouderschap en betrokkenheid van de werknemer

Pendleton e.a. (1998) onderzochten of het verschaffen van aandelen aan 

werknemers zal leiden tot een hogere betrokkenheid bij het bedrijf, tot 

een hogere algemene tevredenheid en tot veranderingen in houding en 

gedrag op het werk. Aandeelhouderschap door werknemers heeft inder-

daad een impact op gevoelens van eigenaarschap en die gevoelens beïn-

vloeden op hun beurt de betrokkenheid, integratie en inzet. De auteurs 

stellen echter ook vast dat het gewoon toekennen van aandelen aan 

werknemers niet doeltreffend is. Even belangrijk is dat zij worden be-

trokken bij het beslissingsproces. Sommigen denken dat de betrokken-

heid van een grotere groep mensen het beslissingsproces zal vertragen. 

De Schotse ondernemer David Erdal, die twintig jaar geleden het familie-

bedrijf transformeerde in een werknemerscoöperatieve, zegt daarover: 

‘Het klopt dat het soms meer tijd vraagt wanneer een grotere groep de 

beslissingen moet nemen. Maar vaak zijn het wel betere beslissingen. Bo-

vendien wordt die extra tijd gecompenseerd door de snelheid waarmee de 

beslissing wordt uitgevoerd’ (geciteerd in Hermans, 2015, p. 94).

Het onderzoek van Trewhitt (2000) verfijnt die resultaten. Managers zien 

de werknemersbetrokkenheid als groot, maar volgens de werknemers 
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Belangrijk is  
de rol van  
consultants en  
begeleiders.  
Geven zij goed  
advies? Worden  
zij gevolgd?

zelf laat die te wensen over. Ook dat onderzoek stelt vast dat aandeel-

houderschap van werknemers op zichzelf niet voldoende is. Het manage-

ment moet bereid zijn een deel van de controle over te dragen. Op hun 

beurt moeten de werknemer-aandeelhouders bereid zijn om actief meer 

verantwoordelijkheid op te nemen.

Ook Knyght e.a. (2010) en Postlethwaite, Michie, Burns en Nuttall (2005) 

vestigen de aandacht op het belang van een inbreng van de werkne-

mer-aandeelhouders in het bestuur en het management van het bedrijf. 

Het is wel een risico wanneer de werknemers slecht voorbereid zijn op 

het managen van het bedrijf (CECOP, 2013).

Het zoeken en vinden van een nieuw rollenpatroon voor eigenaars,  

management en werknemers

McCollom en Gillette (1993) beschrijven een mislukte buy-out. De belang-

rijkste oorzaak voor de mislukking was dat de werknemers en het ma-

nagement er niet in slaagden een nieuw rollenpatroon tegenover elkaar 

op te bouwen. Belangrijk is ook de rol van consultants en begeleiders. 

Geven zij goed advies? Worden zij gevolgd?

Corporate governance

Wanneer employee-owned companies onder meer goed ontworpen  

governance-systemen hebben, dan presteren ze zeer goed (Erdal, 2011). 

Een employee-owned company met een oerdegelijke governance is John 

Lewis Partnership. Spedan Lewis integreerde er een aantal mechanismen 

in een soort grondwet. Een ervan is vrije meningsuiting. De werknemer-ei-

genaars, die partners worden genoemd, kunnen hun mening wekelijks ui-

ten in het krantje van het bedrijf. Alle brieven, ook de anonieme, worden 

wekelijks gepubliceerd. Op die manier worden de managers onderworpen 

aan de dagelijkse waakzaamheid van de werknemers. Een ander mecha-
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nisme in de grondwet van John Lewis Partnership is de wekelijkse rappor-

tering van de managers aan de raad die 67 verkozen leden telt. De vragen 

en antwoorden tijdens die raad worden woordelijk gepubliceerd in het be-

drijfskrantje. Het is ook die 67- koppige raad die de CEO kan ontslaan. Er 

is nog een aparte groep mensen bij John Lewis Partnership, de Registry: 

één persoon in elk warenhuis die nagaat of de managers handelen in lijn 

met de geest en de letter van de grondwet. Ook de bonussen zijn bij John 

Lewis Partnership geregeld in de grondwet. De raad van bestuur beslist er 

eerst hoeveel van de winst wordt ingehouden voor investeringen. De rest 

van de winst wordt uitgekeerd aan de werknemer-eigenaars met minstens 

één jaar anciënniteit. Zij krijgen een bonus die een bepaald percentage 

van hun loon bedraagt. De voorzitter ontvangt hetzelfde percentage als 

de arbeider. Het loon van de top ligt lager dan hetgeen de sectorgenoten 

gemiddeld betalen. Ook bij Mondragón ontvangen de leidinggevenden een 

salaris onder het marktgemiddelde.
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Het Italiaanse Giuseppe Bucci, dat keramische tegels produceert, is een 

ander voorbeeld van een employee-owned company met een uitgekien-

de governance (Erdal, 2011). Sinds 1874 is het volledig in handen van zijn 

werknemers. Zijn bestuur bestaat uit werknemers, die door hun collega’s 

zijn verkozen. De voornaamste taak van dat bestuur is de aanstelling van 

de general manager, die maandelijks aan de bestuurders rapporteert.

Ook de Duitse Carl Zeiss-stichting, opgezet voor de werknemers in 1891, 

heeft sinds 1896 een grondwet (Erdal, 2011). Die verbiedt de verkoop van 

de aandelen en eist dat de belangen van de werknemers centraal staan. 

De stichting moet verzekeren dat het bedrijf winstgevend is.
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In sommige landen 
worden aandelen 
ondergebracht in 
pensioen fondsen voor 
de werknemers, maar 
hoeft dat niet te leiden 
tot een grotere  
betrokkenheid bij  
het bestuur en het  
management.

Te grote emotionaliteit

McCollom en Gilette (1993) nemen waar dat een werknemersbuy-out 

vaak gepaard gaat met zeer grote emotionaliteit bij alle betrokken par-

tijen, in het bijzonder bij de werknemers. Daardoor worden beslissingen 

vertraagd en wordt de status-quo bevorderd. Bovendien dreigt polarisa-

tie. De auteurs wijzen ook op de rol van plaatselijke politici die te hoge  

verwachtingen creëren waaraan niet altijd kan worden beantwoord.

Wetgeving en fiscaliteit

Knyght e.a. (2010) wijzen op de grote juridische verschillen tussen de 

landen. In sommige landen worden aandelen ondergebracht in pensioen-

fondsen voor de werknemers, maar hoeft dat niet te leiden tot een  

grotere betrokkenheid bij het bestuur en het management. Belangrijk is 

natuurlijk ook het fiscale plaatje.

Uit Canadese ervaring (Gunderson e.a., 1995) blijkt dat volgende fac-

toren kunnen bijdragen tot succesvolle onderhandelingen over een 

werknemersbuy-out (te onderscheiden van de succesfactoren van de 

werknemersbuy-out zelf): steun en voldoende draagvlak bij alle acto-

ren (werknemers, vakbond, management, bestaande aandeelhouders, 

schuldeisers, financiers, …), economische haalbaarheid van het project, 

een reële herstructurering, steun van de bevoegde overheid, ervaring, 

tijd en leiderschap.
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p het bedrijf

De grootste impact van een werknemersbuy-out op 

het bedrijf is de verhoogde communicatie (Scottish 

Enterprise en Co+operative Development Scotland, 

2013). Als eigenaars hebben werknemers meer inte-

resse in de prestaties van het bedrijf en in de strate-

gie, en zijn ze hongerig naar informatie. De uitdaging 

voor het management is dan ook verzekeren dat die informatie toeganke-

lijk is. Verder moeten de werknemers de gepaste vorming en steun krijgen 

om de bedrijfsoperaties en de individuele bijdrage tot bedrijfssucces te 

begrijpen. Het bedrijf plukt ten volle de vruchten van een werknemers-

buy-out als de werknemers denken, voelen en handelen als eigenaars.

In het Verenigd Koninkrijk wordt vastgesteld dat employee-owned busi-

nesses beter presteren. De aandelenkoers van bedrijven waar werkne-

mers of employee trusts meer dan tien procent van de aandelen hebben, 

noteert jaarlijks tien procent hoger dan die van alle bedrijven in de FT-

SE-beursindex (Employee Ownership Association, z.d.).

Bij de overname van een bedrijf in moeilijkheden is het van groot belang 

de oorzaak van het falen te kennen. Gunderson e.a. (1995) wijzen erop 

dat de kans op slagen van een werknemersbuy-out zeer gering is als het 

bedrijf in moeilijkheden is gekomen door een achteruitgang of verdwij-

ning van zijn afzetmarkten. Als het bedrijf evenwel averij heeft opgelo-

pen door een negatieve interne dynamiek, is de kans groter dat die wordt 

rechtgezet en dat het bedrijf zich kan herstellen. Er is nog een bijkomend 

probleem voor een bedrijf in moeilijkheden dat wordt “gered” door een 

werknemersbuy-out. Het vindt vaak moeilijker externe financiering op de 

kapitaalmarkt. De werknemers willen immers hun aandeel in de eigen-

dom niet zien verwateren door de komst van nieuwe aandeelhouders. 
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Als eigenaars  
hebben werknemers 
meer interesse in de 
prestaties van het 
bedrijf en in de  
strategie, en zijn ze 
hongerig naar  
informatie.



48

Nuttall (2012) pleit in zijn advies aan de Britse regering dan ook voor een 

verbeterde toegang tot financiering.

Postlethwaite e.a. (2005) komen op basis van hun literatuurstudie tot 

volgende voordelen van werknemersparticipatie voor het bedrijf: hogere 

productiviteit en betere financiële prestaties, meer innovatie, meer en be-

tere klantenbinding, minder personeelsverloop (talentvolle werknemers 

blijven het bedrijf trouw) en een beter rendement voor de aandeelhou-

ders. Nuttall (2012) komt tot een vergelijkbare lijst met voordelen: betere 

bedrijfseconomische prestaties, verbeterde economische veerkracht, een 

grotere betrokkenheid en toewijding van de werknemers, meer innovatie, 

meer welzijn voor de werknemers en een dalend absenteïsme.

Een ander mogelijk voordeel is betere bedrijfsbeslissingen. Diegenen die 

de beslissingen nemen, dragen er nu immers ook de gevolgen van.

Op de bedrijfscultuur

Jensen (2011) wijst op de mogelijke gevolgen voor de bedrijfscultuur. Er 

kan een collectief ondernemerschapsmodel ontstaan met meer directe 

en indirecte democratie. Bij South Mountain Company vormen acht hoek-

stenen de spil van de bedrijfscultuur (Abrams, 2008):

(1)  Delen van eigenaarschap.

(2)  Ontwikkelen van een werkplaatsdemocratie: eigenaarschap is er de 

onderliggende structuur die een democratische werkplaatscultuur 

ondersteunt. Door de kracht van gedeeld eigenaarschap worden de 

werknemers er betere probleemoplossers en betere dromers. Het 

bedrijfsdoel is het creëren van een aanhoudende gemeenschap van 

democratische actie en sterkte.

(3)  Uitdagen van het groei-evangelie: geen groei omwille van de groei, 

wat ze beschouwen als de ideologie van de kankercel. Ze denken er 

veeleer over “genoeg” dan over “meer.”
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Als de werknemers 
aandelen bezitten  
in de buy-outs  
wordt een “zachte” 
aanpak in het 
personeelsbeleid  
meer waarschijnlijk.

(4)  Balanceren van verschillende bottom lines: winst wordt als een on-

misbaar instrument aangezien dat de andere bottom lines dient, zo-

als arbeidsvreugde, voldoen aan de verwachtingen van de klant, 

bezorgdheid over het milieu, …

(5)  Vieren van de geest van ambacht.

(6)  Bedrijven van de gemeenschap van ondernemerschap.

(7)  Denken als kathedraalbouwers: verder denken dan zijn eigen leven 

en dus generaties ver denken.

(8)  Zich engageren voor de business of place: een investering op lange 

termijn in de lokale gemeenschap waar het bedrijf is gevestigd.

Op het personeelsbeleid

Bacon e.a. (2004) bestudeerden de verschillen in impact tussen een 

managementbuy-out en een werknemersbuy-out voor het personeels-

beleid. Als de werknemers aandelen bezitten in de buy-outs wordt een 

“zachte” aanpak in het personeelsbeleid meer waarschijnlijk (meer 

teamwerk, uitdrukkelijke werknemersbetrokkenheid, ...). Dat wordt ook 

geciteerd in het Canadese onderzoek van Gunderson e.a. (1995).

Op de overdrager

Overdracht van het bedrijf aan werknemers laat aan de overdrager toe om 

de snelheid en vorm van de verandering in het bedrijf te beïnvloeden en 

de mate van eigen betrokkenheid te controleren (Scottish Enterprise en 

Co+operative Development Scotland, 2013). Sommige verkopende eige-

naars verkiezen om in een uitvoerende of niet-uitvoerende rol te blijven.

Op de werknemers

In hun literatuurstudie wijzen Knyght e.a. (2010) op mogelijk positieve 

gevolgen voor de werknemers: grotere jobzekerheid, grotere betrokken-

heid (commitment), een betere bedrijfscultuur, meer flexibiliteit als het 
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Wanneer je  
eigenaar bent van  
het bedrijf ga je 
je meer bekommeren 
om de onderneming, 
meer denken, harder 
proberen, verder  
werken aan  
problemen en  
meer ideeën 
aanreiken. 

economisch noodzakelijk is, en minder personeelsverloop. Hun onder-

zoek gaat echter veeleer over financiële participatie in het algemeen dan 

over employee ownership in het bijzonder.

Uit een enquête in 2006 bij 96 co-owned businesses blijkt dat ex-

tra engagement van het personeel het grootste voordeel is van em-

ployee-owned businesses (geciteerd in Bibby, 2006). Meer dan tachtig 

procent antwoordde dat het personeel bereid is meer verantwoordelijk-

heid op te nemen. Meer dan zeventig procent verwees naar de bereid-

heid van werknemers om harder te werken en 67 procent geloofde dat 

de werknemers creatiever zijn. In andere studies worden hogere produc-

tiviteit, grotere innovatie, en grotere medewerkers- en klantenloyaliteit 

aangehaald. Die voordelen doen zich vooral voor als employee owner-

ship wordt gecombineerd met participatief management. Erdal (2011,  

pp. 172-173) legt uit waarom employee-owned businesses positieve  

effecten sorteren voor de werknemers: ‘Wanneer je eigenaar bent van het 

bedrijf, dan voel je jezelf anders. Je gaat je meer bekommeren om de on-

derneming, meer denken, harder proberen, verder werken aan problemen 

en meer ideeën aanreiken. Kortom, je bent meer geëngageerd.’ Erdal voegt 

er aan toe dat het wel een tijdje duurt vooraleer de werknemers in hun 

botten voelen dat ze daadwerkelijk de eigenaars zijn.

Bruining, Boselie, Wright en Bacon (2005) observeerden dat de relaties 

tussen de werknemers verbeteren door een buy-out. Er is meer aan-

dacht voor personeelsbeleid en voor training, meer flexibiliteit, en meer 

vertrouwen tussen de werknemers en het management. Er is ook meer 

openheid om nieuwe werknemers aan te trekken.

Bacon e.a. (2004) constateerden in hun onderzoek dat het aantal werk-

nemers na een buy-out stijgt.
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Bij Mondragón staan gelijkheid en solidariteit centraal (Buck, 2015). 

Werknemers van coöperatieven bij Mondragón hebben al geregeld ge-

stemd voor een salarisverlaging om zo middelen vrij te maken voor een 

verlieslatende coöperatieve. Mondragón heeft ook een salarisstructuur 

waarbij het best betaalde lid van de coöperatieve niet meer dan acht keer 

het loon kan ontvangen van de laagstbetaalde.

Een laatste voordeel voor de werknemers is dat de kans verkleint dat het 

bedrijf boven hun hoofden zal worden verkocht. Erdal (2011) haalt David 

Hodgkinson aan, die een succesvolle divisie in een groot bedrijf had uit-

gebouwd. Zonder zijn betrokkenheid werd “zijn” succesvolle divisie ver-

kocht. Daarop besliste Hodgkinson om zijn eigen bedrijf te starten en dat 

employee-owned te maken.

Op de lokale gemeenschap

Tseo en Ramos (1995) tonen aan dat initiatieven die werknemers meer 

controle geven over de hele wereld doorgaans positieve effecten heb-

ben voor de economie. Als het bedrijf dankzij een werknemersbuy-out 

verdergaat, dan kunnen de ontwikkeling en de groei in de regio blijven 

(CECOP, 2013). Dat is zeker interessant voor ontwikkelingszones, wat 

ook continuïteit verzekert voor klanten en leveranciers (Co-operatives 

UK, 2005). Werknemersbuy-outs zijn ook voorbeelden van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, omdat ze in de lokale gemeenschap 

zijn ingebed en zich sterk engageren voor duurzaamheid. Verder zouden 

werknemerscoöperatieven een hogere overlevingsgraad vertonen dan 

klassieke bedrijven. Doordat elk lid een deel van het kapitaal bezit, is 

hij verantwoordelijk voor de toekomst van zijn bedrijf en van zijn job. 

Abrams (2008, p. xv) gelooft dat ‘wijd verspreid employee ownership van 

bedrijven een rol kan spelen in het nieuwe menselijke verhaal dat zich 

ontvouwt, via het verspreiden van de ethiek van aandeelhouderschap, 
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verantwoordelijkheid, democratische participatie en ecologisch ste-

wardship’. Hij belijdt een integraal gemeenschaps-ondernemerschap: 

het engagement om nieuwe ideeën, investeringen en het oplossen van 

problemen naar de lokale gemeenschap te brengen. ‘Wij geven aan de 

gemeenschap; de gemeenschap geeft terug’ (Abrams, 2008, p. 175).

Erdal (2011) vond op basis van onderzoek in Italië dat steden waar werk-

nemersbuy-outs een groter aandeel uitmaken gelukkigere gemeen-

schappen kennen: kleinere kloof tussen arm en rijk, bredere en meer on-

dersteunende sociale netwerken, meer levenslange vorming enzovoort.
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Nawoord

De buitenlandse voorbeelden in deze publicatie maken duidelijk dat over-

dracht van de kmo aan de werknemers geen utopie is. Er zijn ondernemers 

en families die hun bedrijf al decennia geleden hebben overgedragen aan 

hun werknemers. Die overdracht aan de werknemers heeft het bedrijf 

en zijn stakeholders geen windeieren gelegd. Het is dan ook verwon-

derlijk dat werknemersbuy-outs zolang uit het oog van onderzoekers 

en van praktijkmensen zijn gebleven. Bovendien raden de meeste kmo- 

adviseurs de overdracht aan werknemers zelfs ten stelligste af wanneer 

ondernemers die opvolgingsmogelijkheid aansnijden. Dat vloeit natuur-

lijk voort uit het feit dat die consulenten vaak totaal niet vertrouwd zijn 

met werknemersbuy-outs en het proces daar naartoe.

Toch zijn de geesten aan het rijpen. Zo organiseerde de Europese Com-

missie in 2013-2014 een pilootproject voor de promotie van werknemers-

eigenaarschap en -participatie. Het is wellicht niet toevallig dat een der-

gelijke bewustwordingsactie na de zware financieel-economische crisis 

van 2007-2008 plaatsvond. Sinds dan is het besef gegroeid dat we het 

economisch geweer van schouder moeten veranderen en dat er nood is 

aan een inclusieve economie. Overdracht van kmo’s aan hun werknemers 

kan daar enorm toe bijdragen. Werknemersbuy-outs zouden wel eens 

het model van de toekomst kunnen zijn…

Werknemers-
buy-outs zouden 
wel eens het model 
van de toekomst 
kunnen zijn…
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WAT WIL IK PRECIES BEREIKEN?
Bij het overlaten van een onderneming aan de werknemers spelen zowel 

de vaardigheden (kunnen) als de motivatie (willen) een rol. En dat bij 

beide partijen! Voor een vlotte overgang moeten de motivatie en doel-

stellingen van overlater en overnemers op elkaar afgestemd zijn. Moti-

vatie hangt bovendien nauw samen met financiering en leiderschap. We 

focussen eerst op de beginsituatie van je onderneming en brengen dan 

het toekomstperspectief in rekening.

Hoe succesvol is het bedrijf vandaag?

BEPAALT RISICO’S EN KANSEN

Wat zijn de huidige prioriteiten?

BEPAALT INVESTERINGEN EN STRUCTUUR

Waar moet het heen in de toekomst?

BEPAALT SLAAGKANSEN OVERDRACHT

VOOR- EN NADELEN VAN SUCCES
Hoe succesvol is het bedrijf vóór de overname? Het antwoord op deze vraag 

beïnvloedt naast de financiering van de overname ook de motivatie en ver-

wachtingen van zowel de overlater als de overnemende werknemers.

Dit betekent dat een zeer succesvolle onderneming geen garantie is voor 

een naadloze overdracht. Omgekeerd kan een minder succesvol bedrijf 

overnemen net interessante mogelijkheden bieden.
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Enkele voordelen van het overnemen van een succesvol bedrijf:

n Kleiner risico voor de overnemende werknemers. Ze kunnen terug-

vallen op een uitgebouwde markt, een bestaand klantenbestand en 

een bestaande inkomstenstroom.

n De bestaande strategie en organisatie van het bedrijf hebben hun 

waarde bewezen en kunnen wellicht verdergezet worden.

Gaat het om een minder succesvol bedrijf? Ook dan krijgen werkne-

mer-overnemers een aantal unieke kansen, die bovendien het grotere 

risico kunnen compenseren:

n De lagere overnameprijs kan zorgen voor meer financiële marge. Dit 

geeft de overnemers de mogelijkheid om de middelen in te zetten op 

hun prioriteiten, bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkelen, nieu-

we markten verkennen of een sterk imago opbouwen.

n Het is gemakkelijker om het bedrijf en de strategie te vernieuwen en 

aan te passen aan de prioriteiten en vaardigheden van de overnemers.
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HUIDIGE PRIORITEITEN EN DOELSTELLINGEN
De prioriteiten en doelstellingen die de onderneming jarenlang voorop-

stelde, maken samen met haar algemene strategie een belangrijk deel 

uit van het DNA van het bedrijf. Tegelijk kunnen die prioriteiten veel vor-

men aannemen en een pak breder gaan dan alleen maar streven naar 

winst. Zo wil het ene bedrijf vooral een innovatieve pionier zijn, terwijl 

een ander bedrijf een nauwe samenwerking met de klanten vooropstelt.

Werknemer-overnemers hoeven niet noodzakelijk die bestaande priori-

teiten over te nemen. Maar ze houden - net als de overdrager - bij voor-

keur wel rekening met een aantal aandachtspunten:

n Is je onderneming gericht op snelle groei? Bedenk dan dat hier aan-

zienlijke investeringen voor nodig zijn en dus ook bijkomende finan-

ciering.

n De strategie van de onderneming bepaalt de organisatiestructuur. 

Stem de leiding en hiërarchische structuur dus af op waar je met het 

bedrijf naartoe wil.

n Voorzie voldoende tijd voor een inloopperiode, waarin de overla-

ter zijn of haar kennis en ervaring maximaal kan doorgeven aan de 

werknemer-overnemers.

Werknemers die het bedrijf overnemen zorgen voor een toevloed van 

nieuwe ideeën, ervaring en perspectieven. Dit kan het bedrijf een nieuw 

elan geven en de innovatie versterken. Het is de kunst om in die om-

standigheden de waardevolle kenmerken van het bedrijf niet nodeloos 

overboord te gooien.
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WAAR WILLEN WE IN DE TOEKOMST NAARTOE?
Welke richting moet de onderneming uit in de toekomst? Een cruciale 

vraag voor zowel de werknemer-overnemer als de overlater. Het ant-

woord erop bepaalt de slaagkansen van de overdracht én van het bedrijf 

op lange termijn.

Enkele aandachtspunten:

n  Als werknemer-overnemer moet je niet alleen de wil hebben om de 

toekomst van het bedrijf mee vorm te geven, maar ook de vaardig-

heden. Zowel het “willen” als het “kunnen” is afhankelijk van welke 

doelstellingen je vooropstelt. Wanneer je een groot en innovatief 

bedrijf wilt uitbouwen, moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de 

juiste management skills en technische vaardigheden in huis hebt. 

n Als overlater bepalen je persoonlijke toekomstplannen in welke 

mate en hoe lang je de overdracht kan en wil begeleiden, net als de 

rol die je eventueel nog in het bedrijf wil opnemen.

n  Goede afspraken maken goede vrienden. Communiceer heel duide-

lijk en open met elkaar over elkaars doelstellingen en drijfveren. 

Wanneer die heel compatibel zijn, kan een nauwe en langdurige sa-

menwerking of overdracht veel voordelen opleveren voor beide par-

tijen. Wanneer bepaalde doelstellingen botsen, kan het beter zijn 

om te gaan voor een snellere en duidelijk afgebakende overdracht.

TOT SLOT
De doelstellingen en motivatie van zowel de werknemer-overnemers 

als van de overlater bepalen mee het verloop van de overdracht en het 

voortbestaan van de onderneming. Een goede communicatie en afstem-

ming tussen beide partijen kunnen vele problemen vermijden en beteke-

nen een belangrijke stap naar een succesvolle overdracht.
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Eigendom

HOE DRAAG IK MIJN BEDRIJF PRECIES OVER?
Je hoeft niet de hele eigendom ineens over te dragen. En meestal worden 

niet alle medewerkers vanaf dag 1 mede-eigenaar. Wij zetten de moge-

lijkheden voor jou op een rij.

Ook als je de waarde van je bedrijf nog niet kent, laat staan de prijs of 

financieringswijze ervan, is het goed om al even stil te staan bij de manier 

waarop je de eigendom kan overdragen aan je werknemers. Op dat vlak 

lijkt overname door werknemers meer op overname door de volgende 

generatie in een familiebedrijf dan op overname door een derde partij, 

die het bedrijf niet van binnenuit kent.

Leiding scheiden
van eigendom

Kiezen wat je aan
wie verkoopt

Vennootschaps-
vorm kiezen  

nv
extern kapitaal

bvba
gesloten aard

cvba
open voor nieuwe

vennoten

Alles ineens 
verkopen

JA

NEEN
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ONTWAR DE KNOOP VAN EIGENDOM EN LEIDERSCHAP
Je kan uiteraard het hele bedrijf ineens van de hand doen en jezelf bo-

vendien ook volledig uit het bestuur terugtrekken. Misschien heb je daar 

goede redenen voor, maar geleidelijk aan overdragen heeft meer voorde-

len, zeker bij overdracht aan je werknemers. Je verhoogt de slaagkans 

van je bedrijf wanneer de overnemers de tijd hebben om hun financie-

ringsmix doordacht bij elkaar te zoeken.

Heb je eigendom en leiderschap altijd als een Siamese tweeling be-

schouwd? Dat is het geval bij veel ondernemers; het gaat tenslotte om 

je levenswerk. Nu heb je de mogelijkheid om eigendom en leiding stilaan 

van elkaar te scheiden en beide op twee verschillende snelheden over te 

dragen. Je kan je aandelen op een termijn van vijf jaar verkopen aan de 

nieuwe eigenaars, en je nieuwe rol van adviseur of ambassadeur gedu-

rende tien jaar invullen. Of omgekeerd. Dat is overeen te komen met de 

nieuwe eigenaars op basis van jullie inschatting van wat het bedrijf aan 

kapitaal en skills nodig heeft.

Eenmaal leiderschap en eigendom gescheiden zijn, blijven ze dat het best 

ook in de hoofden van de nieuwe eigenaars. Niet elke werknemer-over-

nemer die aandelen heeft, moet zich verplicht zien om (delen van) de 

leiding in handen te nemen. Niet iedereen heeft daar zin in of heeft er de 

skills voor. Wel deelt iedereen die eigenaar is in het financiële risico en in 

de opbrengsten.
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WAT VERKOOP JE AAN WIE?
Zitten er gebouwen, veel cash of dure machines in je vennootschap? Die kun-

nen de zaak heel duur, te duur maken voor de werknemer-overnemers.

Om de financiële drempel te verlagen, kan je materiële en immateriële 

activa van elkaar scheiden. Binnen de materiële activa kan je er bijvoor-

beeld voor kiezen om de onroerende goederen af te splitsen zodat ze ge-

huurd kunnen worden. De immateriële activa zijn de niet-fysieke midde-

len en rechten die de waarde van een onderneming vertegenwoordigen, 

bijvoorbeeld goodwill.

Hoe lichter de balans, hoe gemakkelijker mensen kunnen toetreden tot 

het kapitaal.

Zeer waarschijnlijk kunnen of willen niet alle huidige medewerkers me-

teen in het kapitaal stappen. Bovendien wil je wellicht de nieuwe mede-

werkers die er in de toekomst bijkomen, ook de mogelijkheid geven om 

in het bedrijf te stappen.

Is je bedrijf vandaag een bvba of een nv, dan wordt elke nieuwe toetre-

ding een complexe zaak. Een naamloze vennootschap is gericht op het 

aantrekken en belonen van extern kapitaal. Een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid is per definitie gesloten van aard: nie-

mand komt erbij tenzij de vennoten daar hun toestemming voor geven, en 

je moet ervoor langs de notaris. Duur en tijdrovend dus.

Eenmaal leider-
schap en eigen-
dom gescheiden 
zijn, blijven ze dat 
het best ook in de 
hoofden van de 
nieuwe eigenaars.
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Een vennootschapsvorm die mensen gemakkelijk laat in- en uittreden, 

is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). 

In de statuten van zo’n cvba kan je vastleggen aan welke prijs mensen 

kunnen in- en uitstappen, hoeveel bestuurders er zullen zijn, hoe die be-

stuurders worden aangeduid, wat er met winst en verlies gebeurt ... Goe-

de afspraken maken goede vrienden. En giet je ze in een goed doordacht 

plan, dan open je daarmee deuren bij mogelijke externe financiers.

1. Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatie past democratische regels toe en heeft als doel dienst-

verlening aan haar vennoten én aan de hele gemeenschap. Is dat het ge-

val bij een bedrijf dat in handen is van wie er werkt? Ja, want zo’n bedrijf 

wil bijvoorbeeld lokaal verankerd zijn, banen behouden … doelstellingen 

dus die de hele gemeenschap ten goede komen.

2. Vlot toetreden en uittreden

In een coöperatieve vennootschap kunnen vennoten soepel in- en uit-

stappen. Dat is zo bepaald in artikel 350 van het Wetboek Vennootschap-

pen en vloeit voort uit het “open deur”-principe: vennoten zijn nooit ver-

plicht om bij een coöperatie aan te sluiten en altijd vrij om er weer uit te 

treden.

In een coöperatie is alleen het vaste gedeelte van het kapitaal statutair 

vastgelegd. Wanneer vennoten in of uit het variabele deel van het kapi-

taal stappen, kan dat zonder notariële akte. Vergelijk dit even met een 

bvba: wil een vennoot daaruit stappen, dan moet hij voor zijn aandelen 

een koper vinden én moet hij de toestemming van de andere aandeelhou-

ders krijgen.
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Heeft iedereen dan zomaar het recht om tot een cvba toe te treden? Neen, 

integendeel. Je kan in de statuten zelfs heel precies gaan bepalen wie 

wel of niet kan toetreden. Een heel logische voorwaarde is dat wie toe-

treedt in het bedrijf moet werken.

Daardoor kan wie uittreedt ook niet zomaar zijn aandelen aan eender wie 

verkopen. Tussen de vennoten kunnen aandelen dan weer wel vrij over-

gedragen worden – tenzij je die vrijheid ook weer in je statuten inperkt.

Wie ontslag neemt of krijgt of met pensioen gaat, voldoet ook niet meer 

aan de voorwaarde dat hij of zij bij het bedrijf werkt en kan dus ook geen 

vennoot blijven. In dat geval kan je werken met een scheidingsaandeel, 

wat je ook weer in de statuten bepaalt.

Last but not least: wie toetreedt, verbindt zich tot de gemeenschappelij-

ke doelstelling.

3. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

In een coöperatieve vennootschap verenigt de algemene vergadering alle 

vennoten. Dit orgaan heeft verregaande bevoegdheden.

Zes wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering:

1. Bestuurders benoemen en afzetten

2. De commissaris benoemen, de bezoldiging bepalen en hem/

haar om wettige reden afzetten

3. De jaarrekening goedkeuren

4. Bestuurders kwijting verlenen

5. Statuten wijzigen

5. Controlerende vennoten benoemen
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4. Wie heeft hoeveel stemrecht?

De basisregel in de coöperatieve vennootschap is dat één aandeel recht 

geeft op één stem. Maar de vennoten kunnen die regel naar eigen goed-

dunken wijzigen in de statuten. Zo kan je vastleggen dat één persoon 

recht heeft op één stem. Of je kan een plafond vastleggen en bepalen dat 

niemand meer dan 10 % van de stemmen kan inbrengen, ook al heeft hij/

zij bijvoorbeeld een kwart van de aandelen. (Die 10 % hanteren is trou-

wens een van de zeven voorwaarden waaraan je moet voldoen indien je 

de erkenning wil genieten van de Nationale Raad voor de Coöperatie, een 

orgaan dat het coöperatieve model promoot.)

De wet laat je verder toe om verschillende aandelencategorieën te creë-

ren en daar verschillende rechten aan toe te kennen. 

Praktijkvoorbeeld
Een tuinbouwbedrijf heeft een getrapt systeem met drie categorie-
en van vennoten: A, B en C.
• Na een proefperiode kan een nieuwe medewerker met een 

vast contract C-vennoot worden. Een C-aandeel kost 100 euro 
en je kan er maximaal 80 van kopen.

• Na twee jaar dienst kan je B-vennoot worden door aandelen 
bij te kopen. Je C-aandelen worden naar B-aandelen omgezet 
en het maximale totaal is 160.

• De groep van A-vennoten bestond oorspronkelijk uit de op-
richters en zij vormen het kernmanagement. Om A-vennoot te 
worden moet je 640 aandelen in bezit hebben en het zelfstan-
digenstatuut aannemen. Je wordt ook bestuurder.
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De redenering hierachter: trapsgewijs de betrokkenheid van de mede-

werkers versterken. Een grotere investering (en bijbehorende dividen-

den) gaat samen met een grotere verantwoordelijkheid voor de onderne-

ming. Verder deelt iedereen die aandelen heeft ook in de winst, wanneer 

de algemene vergadering beslist om een dividend uit te keren, en in 

eventueel verlies.

Een bedrijf geleidelijk overdragen aan de werknemers heeft veel voorde-

len, zowel voor de vroegere als voor de nieuwe eigenaars. Voorwaarde 

is dat je naast de eigendom het leiderschap kan loslaten. Op praktisch 

vlak ga je de eigendom wellicht moeten opsplitsen in materiële en im-

materiële activa om de overname betaalbaar te maken. En je gaat goed 

moeten nadenken over de vennootschapsvorm. Een vennootschapsvorm 

die gedeelde eigendom en verantwoordelijkheid toelaat, is de coöpera-

tieve vennootschap.
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Leiderschap

WIE KRIJGT WELKE ROL
Wanneer werknemers een bedrijf overnemen, komt al gauw ook de kwes-

tie leiderschap op het toneel. Een eerste cruciale factor daarin is je huidige 

leiderschapsstijl. Die is doorslaggevend voor hoe loyaal je medewerkers 

willen zijn in het overdrachtsproces. Ten tweede is er de klassieke, nauwe 

band tussen leiding geven en beslissingsbevoegdheden hebben. Alle macht 

bij één persoon leggen, gaat niet wanneer je aan meerdere eigenaars (je 

medewerkers) overlaat. De band eigenaarschap-leiderschap-beslissings-

macht wordt anders ingevuld – en op termijn zelfs losgekoppeld.

ONDERZOEK
JE STIJL

VIND JE
NIEUWE ROL

LOSLATEN

Stapsgewijs
werken

Welke stijl
hanteer jij?

Hoe werken
je medewer-
kers samen?

Werk nu aan
je stijl

Tijdspad
bepalen

Nieuwe rol
kiezen
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ONDERZOEK JE HUIDIGE LEIDERSCHAPSSTIJL

Welke stijl hanteer jij?

Er zijn vele vormen van leiderschap. Welke stijl je hanteert, kan afhangen 

van situatie tot situatie. Kunnen variëren in stijl is zeker aangewezen. 

Maar hoe je ook leiding geeft, het belangrijkste is dat je weet welk effect 

je stijl heeft op de medewerkers.

Als je je medewerkers wil betrekken bij de overdracht van het bedrijf 

waar ze zelf dagelijks aanwezig zijn, dan moeten ze zich gerespecteerd, 

gewaardeerd, veilig en vertrouwd voelen. Dit vormt de ideale basis om op 

een open en constructieve manier onderhandelingen over de overdracht 

aan te gaan, en om nadien als gezamenlijke eigenaars een duurzame za-

kelijke relatie op te bouwen.

Hoe werken je medewerkers onderling samen?

Onder je medewerkers kan je wellicht trekkers en volgers opmerken. 

Trekkers hebben niet altijd een formele rol als manager/leidinggevende, 

maar beïnvloeden wel hoe er samengewerkt wordt en welke (groeps-) 

dynamieken er zijn. Belangrijk is om zicht te hebben op zulke dynamie-

ken. Hoe wordt er onderling gewerkt? Eerder competitief of coöperatief? 

En hoe ervaren medewerkers samenwerking met elkaar?

Naast vertrouwen in jou is onderling vertrouwen tussen de medewerkers 

belangrijk. Zich veilig en vertrouwd voelen in de werkomgeving is nodig 

om tot een succesvolle overdracht te komen. Komt het bedrijf in handen 

van de medewerkers, dan moeten ze onderling veel overleggen, keuzes 

maken, beslissingen nemen …, kortom veel communiceren met elkaar.
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Kunnen luisteren, rekening houden met verschillende meningen en vi-

sies, transparant zijn, vertrouwen hebben in elkaar zijn bijzonder waar-

devol. In het mogelijk maken en uitdragen van deze waarden spelen lei-

dinggevenden een sleutelrol. Zowel jij als de (nieuwe) leidinggevenden 

hebben dus een specifiek gamma van competenties nodig om goed en 

zinvol te blijven functioneren in de nieuwe bedrijfscontext waar jullie sa-

men eigenaar worden.

Werk nu aan je stijl!

Kortom, leiderschapsstijlen gebaseerd op vertrouwen en respect, zo-

wel vanuit jouw kant als van de medewerkers, verhogen de slaagkans 

van deze vorm van overdracht. Zoiets ontstaat niet van de ene dag op 

de andere. Durf jezelf dus de vraag te stellen hoe je het nu doet, welke 

dynamieken je nu al ziet onder de medewerkers én welke kansen je je 

medewerkers geeft om te groeien in samen-werken. Zodat ze straks ook 

daadwerkelijk samen het bedrijf kunnen runnen.

VIND JE ROL IN HET BEDRIJF NA DE OVERDRACHT
Na de overdracht worden eigenaarschap, leiderschap en beslissingsbe-

voegdheden (geleidelijk aan) anders verdeeld. Ze liggen niet meer auto-

matisch bij jou, bij één persoon.

Ga stapsgewijs te werk

De eerste tijd na de overdracht zullen de medewerkers nog geneigd zijn 

naar jou als leider te kijken. Geen wonder want dat hebben ze jaren gedaan 

en dat verandert niet zomaar. Het is voor zowel het bedrijf als voor alle 

medewerkers zinvol om je leidinggevende rol en de eventuele bijbehoren-

de beslissingsbevoegdheden stapsgewijs over te dragen. Geef anderen de 

tijd om te groeien in hun rol en geef jezelf de tijd om deze rol los te laten.
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Bepaal een tijdspad

Het eerste dat je moet uitklaren is hoelang je nog actief wil blijven in 

je bedrijf. Er is een wereld van verschil tussen zeggen ‘drie of vijf jaar’ 

en ‘zolang ik kan.’ Bepaal een tijdspad in overleg met de medewerkers, 

de nieuwe (mede-)eigenaars. Welke taken en bevoegdheden draag je 

wanneer, hoe en aan wie over? Breng eens in kaart welke taak- en be-

slissingsbevoegdheden je na de overdracht wil op financieel vlak, op 

bestuurlijk vlak, op operationeel vlak … Hoelang wil je deze taken nog 

opnemen? Aan wie worden deze overgedragen en hoe wil je dat doen? 

Bespreek het tijdspad met de medewerkers/mede-eigenaars.

Bepaal je nieuwe rol

Breng ook in kaart wat deze (nieuwe) invulling van taak- en beslissings-

bevoegdheden betekent voor jouw positie in het bedrijf, voor de eventu-

ele nieuwe leidinggevenden, voor de overige medewerkers. Zal de manier 

waarop je je rol opneemt hen wel ondersteunen en niet belemmeren? 

Neem je de rol van adviseur of eerder van controleur op?

Enkele veel voorkomende rollen na een overdracht:
• De monarch: draagt de kroon van bedrijfsleider tot aan zijn 

dood. Creëert een bedrijf dat zijn/haar vertrek niet overleeft.
• De generaal: geeft de indruk akkoord te gaan met  

de opvolger(s) maar neemt altijd zo vlug mogelijk de  
leiderspositie weer in.

• De ambassadeur: staat gewillig zijn/haar leiderspositie af 
maar blijft actief betrokken en is altijd bereid met advies het 
bedrijf verder te helpen.

• De gouverneur: neemt voorgoed afscheid.  
Hij/zij start vaak na het afscheid iets nieuws op.
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En wat betekent deze invulling voor externe contacten zoals de boek-

houder-accountant, de raad van bestuur, de financiële instelling, de leve-

ranciers, de klanten, je netwerk …? Hoe stel jij je na de overdracht naar 

hen op? Blijf je de “grote baas” en hou je de touwtjes (indirect) in handen 

of betrek je (een deel van) de medewerkers meer en meer bij deze con-

tacten zodat zij op een gegeven moment deze relaties zelf verder kun-

nen uitbouwen? Durf kritisch te zijn over jezelf - loslaten wat je zelf hebt 

opgebouwd is immers een moeilijk proces - en sta open voor feedback 

vanuit de nieuwe mede-eigenaars.

TOT SLOT
Ook wanneer je niet meer de eigenaar van het bedrijf bent, kan er voor 

veel beslissingen in jouw richting gekeken worden. Leer daarom loslaten 

en draag daadwerkelijk je leidinggevende rol over. Veel conflicten ont-

staan in de eerste jaren na een overdracht omdat de eigenaar (onbe-

wust) blijft vasthouden aan zijn oorspronkelijke rol. Loslaten heeft veel 

te maken met vertrouwen hebben, vertrouwen dat de nieuwe eigenaars/

leidinggevenden het misschien anders maar daardoor niet minder goed 

kunnen en zullen doen. Geef hen tijd en blijf kritisch naar jezelf om te zien 

of je met je nieuwe invulling van je rol werkelijk constructief en duur-

zaam bijdraagt aan de nieuwe bedrijfssituatie.
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Structuur

STUREN, BESTUREN EN DE NODIGE STRUCTUREN
‘Proficiat, jullie zijn de nieuwe eigenaars van dit bedrijf!’ Op het mo-

ment dat je met deze woorden de sleutels van je bedrijf aan je werkne-

mer-overnemers overhandigt, moeten alle structuren op punt staan om 

de continuïteit van het bedrijf te garanderen. De juiste interne afspra-

ken moeten gemaakt zijn, met de juiste verdeling van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. De governance zal er voor en na de overdracht 

heel anders uitzien. Ook al is dat de verantwoordelijkheid van de nieuwe  

eigenaars, toch kan je een en ander vooraf mee faciliteren.

EERSTE GEZAMENLIJKE KEUZES

1. Snelle machtsovername of het pad van de geleidelijkheid?

In sommige gevallen is voor beide partijen een “clean cut” wenselijk. Jij 

verdwijnt dan onmiddellijk uit de picture als eigenaar door de overdracht 

van jouw aandelen aan de nieuwe eigenaars/werknemers. Vanaf dan 

hebben zij alle stemrecht.

Maar meestal kiezen beide partijen voor een meer geleidelijke overgang. 

Jij kan daarvan een voorwaarde maken bij de verkoop, maar veelal zullen 

ook de nieuwe eigenaars jou graag nog (even) aan boord houden. Op die 

Snelheid kiezen

GELEIDELIJK

METEEN

AANDEELHOUDER

BESTUURDER

LEIDINGGEVENDE

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

MANAGEMENT

Rollen scheiden Structuur uittekenen
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manier zijn ook klanten, leveranciers of financiers er gerust in en is de 

continuïteit beter gegarandeerd. Een geleidelijke overgang kan ook een 

kans zijn voor de nieuwe eigenaars om te groeien in hun nieuwe func-

tie(s), om de juiste structuren en procedures uit te bouwen, om nieuwe 

competenties op te bouwen ...

2. Bestaande structuren behouden?

Je hebt je bedrijf verkocht en de werknemers maken als nieuwe aan-

deelhouders de meerderheid uit in de algemene vergadering. Dan hebben 

zij uiteraard het recht om hun eigen verhaal te schrijven, om hun eigen 

keuzes te maken … En dat dus ook op bestuurlijk vlak. Zij schrijven de 

nieuwe statuten en maken dus uit hoe ze bevoegdheden en verantwoor-

delijkheden organiseren. Concreet bepalen ze hoe de drie belangrijkste 

organen zullen werken: de algemene vergadering, de raad van bestuur 

en het management.

De wijze waarop de nieuwe aandeelhouders dit organiseren zal waarschijn-

lijk behoorlijk verschillen van de wijze waarop jij dit vroeger zelf organiseer-

de. In de gemiddelde kmo is de ondernemer immers vaak de enige of belang-

rijkste aandeelhouder, daarnaast ook de enige echte bestuurder en draagt 

hij/zij ook nog eens de volledige verantwoordelijkheid als operationeel be-

drijfsleider. Nu er meerdere eigenaars komen en verschillende mensen de 

verschillende functies opnemen, is er dus een andere structuur nodig.

3. Jouw rol in de voorbereiding?

Aangezien jij er bewust voor kiest om jouw bedrijf over te laten aan 

jouw medewerkers, laat de toekomst van het bedrijf jou helemaal niet 

onverschillig. En dus vind je ook een goede governance-structuur voor 

de toekomst belangrijk. Uiteraard beslis jij niet meer over hoe die er-

uitziet, maar je kan wel nog als coach meedenken en jouw ervaring ter 

Het best vertrek 
je van de 
hoogste positie 
in het bedrijf. 
En dat zijn de 
aandeelhouders.
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beschikking stellen. En vooral, in de voorbereidingsfase vóór de effec-

tieve overdracht kan je mee zorgen voor de nodige aandacht en ruimte 

voor dit aspect. Zo is alle discussie uitgeklaard voor de overgang, zijn alle 

structuren operationeel en weet iedereen vanaf dag een wie welk petje 

draagt.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
NA DE OVERDRACHT
Na de overdracht zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden het 

best mooi verdeeld en weet iedereen goed wie voor wat bevoegd is en 

wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Algemene vergadering

Het best vertrek je van de hoogste positie in het bedrijf. En dat zijn de 

aandeelhouders. De nieuwe aandeelhouders komen normaal minstens 

een keer per jaar samen in de algemene vergadering. Ze kunnen de sta-

tuten wijzigen, de jaarrekening goed- of afkeuren, een commissaris aan-

stellen … Maar hun belangrijkste taak is de bestuurders aanstellen die 

doorheen het jaar het strategisch beleid van het bedrijf vormgeven. De 

algemene vergadering kan ook (sub)commissies of werkgroepen oprich-

ten om bepaalde zaken toch eens diepgaander te bekijken.

Raad van bestuur

Een raad van bestuur telt meestal zo’n 6-9 mensen. Met meer rond de 

tafel worden goede discussies en vergaderingen een stuk moeilijker. Het 

bestuur komt zo’n 5-8 keer per jaar samen rond zijn belangrijkste func-

tie: de (langetermijn)strategie van het bedrijf vormgeven. Het succes van  

het bedrijf op lange termijn hangt hiervan af. Je zorgt dus maar be-

ter voor een goede verkiezingsprocedure zodat de juiste mensen in 
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deze raad terechtkomen. Let wel, niet alle bestuurders moeten zelf  

werknemer of aandeelhouder zijn. Soms is het zeer wenselijk om ook 

“onafhankelijke” bestuurders aan te stellen omwille van hun heel  

specifieke competenties.

Het zwaartepunt van de macht in het bedrijf ligt dus op dit niveau. De 

bestuurders valideren de strategische keuzes en zullen het management 

aanstellen, superviseren en desnoods ook ontslaan. Ze moeten ook goe-

de werkafspraken maken met dat management.

Het management neemt de operationele (dagelijkse) werking in handen 

en stelt ook een langetermijnstrategie voor op vraag van de raad van 

bestuur. In grotere bedrijven gaat het dan om de CEO, eventueel onder-

steund door een uitgebouwd managementteam. In heel kleine bedrijven 

gaat het soms over één persoon die deze verantwoordelijkheid opneemt 

naast zijn gewone dagtaken.

En jouw rol?

Wanneer je als voormalige eigenaar alle lijntjes hebt doorgeknipt, kijk 

je na de overdacht natuurlijk enkel vanaf de zijlijn toe. Maar de meeste 

ex-eigenaars blijven nog een tijdje betrokken. Er kan jou, eventueel als 

(minderheids)aandeelhouder, gevraagd worden om een tijd in de raad 

van bestuur te zetelen zodat de continuïteit gegarandeerd is. Of mis-

schien blijf je nog wel aan de slag als bedrijfsleider, ook al ben je geen 

(volledige) eigenaar meer. Ook van jou vraagt dit een grote aanpassing. 

De beslissingsstructuren zijn grondig aangepast en dus moet jij ook met 

deze nieuwe realiteit rekening houden.

Goede afspraken 
over wie op welk 
moment met welk 
petje welke be-
slissingen neemt, 
zijn cruciaal.
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EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK
Veel kans dat jij vóór de overdracht van je bedrijf aan je medewerkers de 

functies van aandeelhouder, bestuurder, bedrijfsleider … combineerde. 

En waarschijnlijk heb jij de kans gekregen om (met vallen en opstaan) 

deze functies te leren combineren. Waarbij je langzaam kon meegroeien 

met jouw bedrijf. Door de jaren heen heb je dus leren omgaan met de 

verschillende petjes die je ophad.

Besef goed dat dit na de overdracht helemaal anders zal zijn. De nieuwe 

eigenaars hebben (veelal) geen ervaring in het combineren van die ver-

schillende petjes. Anders dan jij krijgen ze niet de tijd om daar langzaam 

in te groeien, integendeel: ze komen onmiddellijk aan het hoofd van een 

volwassen en misschien al complex bedrijf. En ze moeten die functies in 

groep uitoefenen, waar jij als individu minder rekenschap moest afleggen.

Goede afspraken over wie op welk moment met welk petje welke be-

slissingen neemt, zijn cruciaal. Onduidelijkheid daarover heeft al tot veel 

discussies en zelfs zware problemen geleid. Dat kan je vermijden door 

een aantal aandachtspunten in de gaten te houden en enkele tips & tricks 

in de praktijk te brengen:

n Betrek nu al bij wijze van proef en misschien nog informeel jouw 

medewerkers meer bij de verschillende bestuursorganen.

n  Leg al verschillende vaste tijdstippen en locaties vast voor verga-

deringen als management, als raad van bestuur of éénmaal per jaar 

als algemene vergadering.

n  Voor die laatste twee kijk je het best ook uit naar een locatie buiten 

het eigen bedrijfsgebouw.

n  Leg ook allang op voorhand de data voor een volledig jaar en zelfs 

al enkele thema’s vast. Zo plaats je jezelf en je collega’s telkens in 

een juiste setting die rolverwarring uitsluit.
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n  Stel voor elk van die vergaderingen een concrete agenda op.

n  Check of de agendapunten wel degelijk op deze vergadering thuis-

horen. Passen ze niet beter in een andere vergadering? Heeft de ver-

gadering wel de juiste bevoegdheden om hierover iets te beslissen?

n  Corrigeer elkaar als de discussies het boekje van de vergadering te 

buiten gaan. Stel eventueel iemand aan die net dit aspect bewaakt, 

bv. de voorzitter.

n  Voor de functie van voorzitter kies je misschien toch maar het best een 

vaste persoon, maar wel iemand anders voor ieder type vergadering.

Wanneer je hier op tijd mee start, zijn zowel de structuren als de mede-

werkers al behoorlijk gerodeerd en is de kans op allerlei wrijvingen na de 

overdracht veel kleiner. En kan je jouw bedrijf met een veel geruster hart 

aan de nieuwe eigenaars overdragen.

TOT SLOT
Niets is eeuwig. En niemand is onfeilbaar. Jij kreeg de kans om te groeien 

in jouw functies, misschien zelfs met vallen en opstaan. Het is logisch dat 

ook jouw werknemer-overnemers moeten groeien in hun nieuwe verant-

woordelijkheden en bevoegdheden van managers, bestuurders en zelfs 

als leden van de algemene vergadering. Misschien heb jij daarbij een rol 

te spelen en kan je jouw kennis en ervaring ter beschikking stellen.
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Financiering

HOE FINANCIER JE EEN OVERNAME DOOR WERKNEMERS?
Wanneer werknemers een bedrijf overnemen is financiering een belang-

rijk aandachtspunt. Ze hebben doorgaans een pak minder eigen financië-

le middelen om de overname te financieren in vergelijking met klassieke 

overnemers (bv. overname door een andere onderneming, een manage-

mentbuy-out …). Inbreng van anderen is dus onmisbaar. Hier gaan we in 

op vijf formules ter financiering en de inspraak die eruit voortvloeit voor 

de medefinanciers. Verschillende combinaties zijn mogelijk.

EIGEN INBRENG

ANDERE INBRENG

� informele investeerders
� banklening
� vendor loan
� risicokapitaal
� crowdfunding
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EIGEN INBRENG
Een overname financieren zonder eigen middelen is ondenkbaar. Waarom 

zou een bank of andere externe financier jou geld toestoppen indien je 

als werknemer-overnemer zelf geen risico’s wil nemen? Een vuistregel: 

als je voor de overname financiering van de bank wil, is een eigen inbreng 

van 30 % een must.

Om die som bij elkaar te harken, kan je het gezinsvermogen aanspreken: 

spaargelden, beleggingen, eigendommen verkopen …

Nu staat de doorsnee-Belg, laat staan een werknemer, doorgaans niet te 

trappelen om zijn geld in een kmo te investeren. Goede redenen om dat 

wel te doen, zijn:

n De opbrengsten: een goed draaiende onderneming brengt meer op 

dan de doorsnee-spaarformule.

n De alternatieve bestedingen: een verre reis of een gezinsauto doen 

ook al snel enkele tienduizenden euro’s in rook opgaan. 

n De beperkte risico’s: als werknemer kan je het financieel risico dat 

je loopt meestal goed inschatten. Wie kent er beter dan jijzelf de 

duurzaamheid van de klantenportefeuille, de kwaliteit van de aan-

geboden producten en diensten, de bewegingen op de markt?

ANDERE FORMULES
1. Informele investeerders

Wanneer eigen middelen niet volstaan, kan je mensen aanspreken uit 

je onmiddellijke omgeving (de zogenaamde drie F-en: Family, Friends & 

other Fools). Ze kunnen op verschillende manieren financieren: 

n Misschien dat ouders, oudere broer, bomma en/of meter je wel een 

gift willen doen? Daar staat geen zeggenschap tegenover.
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n Als ze wel goed maar niet gek zijn, willen ze misschien investeren als 

medeaandeelhouder. In dat geval krijgen ze medezeggenschap over 

jouw onderneming. Hoeveel? In vennootschappen als de nv en de 

bvba is het zeggenschap recht evenredig met de financiële inbreng. 

In de cvba kan je die twee aspecten van elkaar loskoppelen en wer-

kende vennoten met een beperktere financiële inbreng een grotere 

beslissingsmacht geven.

n Wil je niet dat de drie F-en ook maar een pink in jouw bedrijfspap 

hebben? Dan kan je hun vragen om hun geld te lenen.

n Die lening krijgt meestal een “achtergesteld” karakter: in geval van 

vereffening of faling van jouw vennootschap staan zij als schuld-

eisers op de voorlaatste plaats in de lange rij om hun inbreng te-

rugbetaald te krijgen. Ze komen na het personeel, de overheid, de 

leveranciers, de bankiers … maar wel net voor de aandeelhouders. 

Het is een lening, dus er staat geen inspraak tegenover. 

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is aandelenkapitaal altijd beter dan 

een lening. In de balans staat aandelenkapitaal als “eigen vermogen”en 

een lening als “vreemd vermogen”. Veel betrokkenen (klanten, leveran-

ciers en niet in de laatste plaats bankiers) zien graag een voldoende 

hoog eigen vermogen. Voor hen is het een garantie dat zij ooit hun centen 

terugzien.

2. Banklening

Voor een bedrijfsovername blijft een banklening nog steeds de meest voor 

de hand liggende bron van financiering. Erg goedkoop in tijden van histo-

risch lage rentes. Bovendien zal een bankier in tegenstelling tot de bomma 

of jouw oudere broer geen medezeggenschap in het bedrijf opeisen. Wat 

bankiers wel steeds meer vragen, zijn waarborgen en zekerheden. Daarom 

is een degelijk onderbouwd ondernemingsplan een must. Op basis van zo’n 
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plan onderzoekt de bankier of de cashflow groot genoeg is om het krediet 

te kunnen afbetalen. Voor de overnemende werknemer is het bovendien 

een belangrijk kompas om fundamentele beslissingen te nemen.

3. Vendor loan

Bij bedrijfsoverdracht aan werknemers is een vendor loan wellicht een 

aangewezen formule. De overdrager verstrekt dan zelf financiering aan 

de overnemer. Dat kan op verschillende manieren:

n Een lening met gespreide terugbetaling. Beide partijen spreken een 

overnamebedrag af dat gespreid wordt afbetaald. Leg dus duidelijke 

afspraken en een betalingsschema vast.

n Aandelen die de werknemers gefaseerd overkopen. In dat geval be-

houdt de overlater een zekere inspraak in de onderneming, wat in 

een overgangsfase een voordeel kan zijn. De ervaring blijft nog een 

tijdje aan boord.

Wie weet is de overlater zelfs zo blij dat zijn levenswerk en bedrijfscultuur 

dankzij de overname door werknemers gevrijwaard blijven (absoluut niet 

zeker bij een overname door derden) dat hij de lening of aandelen aan 

bijzonder aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking stelt? Bovendien 

wordt deze financieringswijze door een bank doorgaans op luid applaus 

onthaald. Bankiers zien dit als een sterk signaal dat de verkoper veel 

vertrouwen heeft in de koper.

4. Trust

In de Angelsaksische rechtscultuur kent de trust een lange traditie. Van-

daag is ze daar sterk ingebed in het sociaal-economisch weefsel. Ook met 

betrekking tot bedrijfsoverdracht aan werknemers. Zie de Russel Trust.

In onze Belgische rechtsorde is de trust evenwel weinig of niet gekend. 
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Maar evenmin wordt ze door enige wettelijke bepaling uitgesloten. Een 

trust is een rechtsverhouding waarbij een persoon, genaamd de settlor 

(in dit geval de overdragende werkgever), een vermogen overdraagt aan 

een andere persoon, de trustee, die verplicht is deze goederen te houden 

en te beheren ten voordele van één of meerdere derden, genaamd de 

beneficiaries (in dit geval de werknemers).

De trustee is meestal een gespecialiseerde Trust Company, zoals de  

bovenvermelde Russell Trust in het Verenigd Koninkrijk, die gefinancierd 

wordt met caritatieve giften. In het kader van bedrijfsoverdracht wordt 

de trust opgericht als een irrevocable discretionary trust. Dit wil zeggen 

dat de settlor het vermogen onherroepelijk overdraagt aan de trustee en 

dat deze trustee dit vermogen volgens zijn eigen inzichten beheert.

Het specifieke aan de trust is dat ze een opsplitsing toelaat tussen ener-

zijds het recht om de overgedragen goederen te beheren en erover te 

beschikken (juridische eigendom voor de trustee) en anderzijds het recht 

om het economisch voordeel van deze goederen te genieten (economi-

sche eigendom voor de beneficiaries). De trustee is immers voortaan de 

juridische eigenaar van de overgedragen goederen en heeft de plicht 

deze goederen te beheren, te besturen en erover te beschikken. De trust-

goederen vormen hierbij wel een afgescheiden vermogen en worden niet 

vermengd met het eigen vermogen van de trustee.

De economische eigenaars van de overgedragen goederen zijn voortaan 

de begunstigden. Hen komen aldus de inkomsten (en later het kapitaal) 

van dit vermogen toe.

5. De stichting

In tegenstelling tot de trust kreeg de stichting in België wel een juridisch 
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kader. In de wet van 2 mei 2002 kreeg zij een plaats in de wet naast 

de alom gekende vzw’s. Ook stichtingen zijn organisaties zonder winst-

oogmerk met een zelf opgebouwde en betrouwbare inkomstenbron 

afkomstig van een schenking of kapitaal. Ze hebben een eigen bestuur 

(maar geen algemene vergadering), kunnen opgericht worden door na-

tuurlijke of rechtspersonen en streven educatieve, culturele, sociale of 

andere maatschappelijke doeleinden na. Dat doen ze door steun te verle-

nen aan verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, 

individuen of door zelf programma’s op te zetten. Maar evengoed kan een 

stichting houder zijn van de aandelen van een vennootschap.

Zowel de trust als de stichting biedt garanties op de verankering van het 

kapitaal van de overgenomen vennootschap. Maar in beide vehikels moe-

ten er vermogende mensen of organisaties zijn met de financiële capa-

citeit om de aandelen van de verkopende vennootschap te verwerven...

TOT SLOT
Er zijn vele manieren om een bedrijfsovername door werknemers te fi-

nancieren. Goede ondernemingsprojecten vinden doorgaans vlot ver-

strekkers van eigen vermogen (aandelenkapitaal) of vreemd vermogen 

(leningen). Waarbij jij in het eerste geval meestal een stukje autonomie 

opgeeft maar jouw bedrijf aan solvabiliteit en dus credibiliteit wint. In 

beide gevallen is een onderbouwd ondernemings- en financieel plan on-

misbaar. Verder moet je zelf ook een duit uit het eigen zakje (1/3 van de 

totale financieringsbehoefte) kunnen/willen halen.
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