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Het opvolgingsproces
Je denkt erover na om in het bedrijf te stappen of 
om het bedrijf over te dragen? Dan komen er een 
heleboel vragen op je af! Het is belangrijk om te be-
seffen dat je een opvolging niet in een paar weken 
kan regelen: het is een proces dat meerdere jaren 
in beslag kan nemen en een grondige voorbereiding 
vraagt. 

Je kan hier wel steun bij gebruiken. De medewer-
kers van het Kenniscentrum staan graag voor je 
klaar. Ze helpen je niet alleen met de praktische 
voorbereiding van de bedrijfsopvolging, maar geven 
ook aandacht aan de personen en emoties die 
schuil gaan achter dit proces. 

DEFINIEER AMBITIES

Wat wil jij? Niet iedereen heeft dezelfde 
verwachtingen ten opzichte van het leven, 
de loopbaan en de familie. Maak duidelijk 
wat je eigen en elkaars ambities zijn en 
hoe dit zich vertaalt in het opvolgingspro-
ces.

INFORMEER, BRENG IN 
KAART EN COMMUNICEER

Check de 5 SLEUTELELEMENTEN, 
informeer je voldoende en breng jouw 
situatie in kaart.

• VISIE EN STRATEGIE: 
 
Bepaal vooraf het beeld over het (toe-
komstig) bedrijf en de wijze waarop je 
hier naartoe werkt. Als de visies van de 
betrokken partijen niet overeenstemmen, 
kan dit later naar boven komen in de vorm 
van conflicten.

• RELATIES EN COMMUNICATIE: 
 
Samen leven en werken binnen het 
familiebedrijf kan een uitdaging zijn. Zorg 
ervoor dat je voldoende communiceert 
en werk actief aan jullie relaties. Inzicht 
verwerven in elkaars persoonlijkheid, is 
hierbij een goed hulpmiddel. 

• VERMOGENSPLANNING: 
 
Breng tijdig het vermogen in kaart. Bekijk 
welk vermogen er beschikbaar is om (op 
termijn) van te leven, te investeren of over 
te dragen naar de volgende generatie. 
Zorg dat het duidelijk is hoe je hiermee 
zal omgaan, om zo later verrassingen te 
voorkomen.

• BEKWAAM EN GEMOTIVEERD: 
 
Ga na of de kandidaat opvolger gemo-
tiveerd is en de nodige eigenschappen 
en vaardigheden heeft ontwikkeld om 
(mede)-bedrijfsleider te worden.

• FINANCIEEL INZICHT: 
 
Zorg ervoor dat de financiële en economi-
sche prestaties van het bedrijf up-to-date 
zijn en dat je er een duidelijk zicht op 
hebt. Hou bij de beoordeling ook rekening 
met je eigen financiële behoeften.

BESLIS 

Overleg en maak de keuze of het aange-
wezen is om het opvolgingsproces verder 
te zetten. Hou hierbij rekening met de ge-
formuleerde ambities en de gegevens die 
je verzameld hebt bij het overlopen van de 
5 sleutelelementen. Is het antwoord JA, 
dan kan je starten met de opmaak van je 
overdrachtsplan. 

PLAN EN VOER UIT

Nu kan je aan de slag met het opma-
ken en uitvoeren van je opvolgingsplan. 
Overloop de jurdische en fiscale aspec-
ten, de vermogensplanning en financiële 
mogelijkheden, maar vergeet ook de meer 
praktische en menselijke uitvoering van 
de overdracht niet. Maak werk van de ge-
deelde bedrijfsvisie, een goede communi-
catie en bespreek hoe de samenwerking 
gaat verlopen. Spreek duidelijk af hoe en 
wanneer kennis, taken en verantwoorde-
lijkheden worden overgedragen.

OVERDRACHT VOLBRACHT

Proficiat! Het opvolgingsproces is - al 
dan niet na een periode van samenwer-
ken - voltooid. Evalueer het proces en ga 
na of iedere partij zich goed voelt in zijn 
nieuwe rol. Stuur bij indien nodig. 

Charlotte Cobbaert
Consulent
016 28 60 41 
0494 72 36 91

Dorien Bruynseels
Consulent
016 28 60 42
0474 59 02 67
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De consulenten bedrijfsopvolging zijn gecertificeerd 
adviseur familiebedrijven. Zij wijzen je de weg doorheen 
het uitdagende opvolgingsproces. Neem met hen con-
tact op om te bekijken hoe in jouw situatie de bedrijfs-
opvolging optimaal kan verlopen.

www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be



Opleiding & begeleiding
Om je optimaal te ondersteunen doorheen het op-
volgingsproces, bieden we vorming en begeleiding 
aan voor heel de familie. Want ben je nu de opvolger, 
overdrager, broer/zus of partner? Dan roept het opvol-
gingsproces ongetwijfeld vragen bij je op. Je hebt de 
keuze uit 5 opleidingen die aansluiten bij je profiel en/
of vragen waarnaar je doorheen het opvolgingsproces 
op zoek bent. Daarnaast kan je bij onze medewerkers 
terecht met al je vragen rond bedrijfsopvolging of (indi-
viduele) coaching.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op 
onze website www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be

Heb je vragen?  
Mail dan naar info@kenniscentrumbedrijfsopvolging.be 
of bel naar 016 28 60 41 of 016 28 60 42.

Wat wil jij? Leer jezelf kennen! 

Spiegelreis
Voor wie: jongeren die overwegen het landbouwbe-
drijf van de ouders over te nemen

Wat? Tijdens deze tweedaagse trip krijg je een zicht 
op de diverse fasen van een bedrijfsoverdracht en alle 
aspecten die daarbij komen kijken. Aan de hand van 
workshops met vakspecialisten leer je jezelf kennen en 
kom je te weten welke invloed jouw persoonlijkheids-
kenmerken hebben op jouw werkstijl, je bedrijfsvoe-
ring en je samenwerking met andere, zoals je ouders. 
Daarnaast bezoek je vooruitstrevende bedrijven en 
bedrijfsleiders die je handige ondernemerstips geven 
en je kan gemakkelijk ideeën uitwisselen met andere 
jonge overnemers. 

Duur: 2 dagen

Een organisatie van Groene Kring

Ontdek welke competenties nodig zijn om een goede 
agrarische ondernemer te worden. 

Junior Class
Voor wie: jongeren die overwegen het landbouwbe-
drijf van de ouders over te nemen

Wat? In deze lessenreeks krijg je een zicht op de 
competenties die nodig zijn om een goede agrari-
sche ondernemer te worden. Bovendien wordt jouw 
persoonlijk ondernemersprofiel geschetst en kom je te 
weten wat je sterktes zijn, maar ook aan welke punten 
je nog moet werken. Je krijgt daarnaast de kans om 
eerste inzichten te verwerven in commerciële gesprek-
ken, ondernemersplannen en bedrijfsorganisatie. 

Duur: 3 sessies

Een organisatie van Groene Kring

Hoe neem je de beste beslissingen voor zowel de 
familie als het bedrijf? 

Oriëntatiecursus 50+
Voor wie: ouders die eraan denken hun landbouw-
bedrijf over te dragen aan de volgende generatie

Wat? In deze opleiding gaat het om jou als onderne-
mer en de uitdaging waar je onvermijdelijk voor komt 
te staan: het verleggen van je eigen koers en het 
voorbereiden op een nieuwe richting met je bedrijf en 
je leven. Je bent altijd bezig geweest met het op- en 
uitbouwen van je onderneming en nu beland je op 
een keerpunt in je carrière. Dit kan een periode van 
onzekerheid zijn. Welke strategie past het best bij (de 
toekomst van) het bedrijf? Wat zijn de ambities van je 
kinderen? Hoe neem je de beste beslissingen voor zo-
wel de familie als het bedrijf zelf? Op deze en andere 
vragen vind je in deze opleiding het antwoord.  

Duur: 3 sessies 

Ontwikkel inzicht in de planning en uitvoering van het 
opvolgingsproces. 

Generatieoverdracht 
doordacht
Voor wie: De junior- en de seniorgeneratie die voor 
de generatiewissel staat van het (familiaal) land- of 
tuinbouwbedrijf

Wat? De beslissing is genomen, de continuïteit is 
gewaarborgd. Wat zijn nu de volgende stappen? Hoe 
begin je aan het eigenlijke proces van de overdracht? 
Waarover moet je nadenken, waarmee moet je reke-
ning houden, wat zijn de mogelijke valkuilen? Welke 
strategie zal in de toekomst bij het bedrijf passen? In 
deze opleiding ontwikkelen we inzicht in de planning 
en uitvoering van de bedrijfsopvolging en kijken we 
ook verder naar wat daarna komt: hoe kunnen we het 
bedrijf optimaliseren en klaar maken voor de toekomst, 
daarbij optimaal steunend op de aanwezige kennis en 
talenten. 

Duur:5 sessies  

Welke invloed heeft de overname op de familie? Voor 
welke uitdagingen komen jullie te staan? 

Familie-academie
Voor wie: alle familieleden in een landbouwbedrijf 
dat binnenkort wordt overgenomen 

Wat? De beslissing is genomen, een (of meerdere) 
van de kinderen heeft beslist dat hij/zij het ouderlijke 
land- of tuinbouwbedrijf wil overnemen. Maar wat nu? 
Welke invloed heeft dit op de familie? (Hoe) zullen 
relaties veranderen? Wat met eigendommen?  Tijdens 
deze avondsessie gaat het om jullie als bedrijfsfamilie 
en om de uitdagingen waar jullie voor komen te staan. 
De generatiewissel heeft een grote invloed op de hele 
familie. Daarom  staat deze avond niet alleen in het 
teken van opvolger en overdrager, maar ook van de 
andere ‘spelers’: broers en zussen en de eventuele 
partner. 

Duur: 1 sessie

HET AANSPREEKPUNT

Contacteer ons voor al  je vragen rond bedrijfs-
opvolging. Onze medewerkers brengen samen 
met jou het opvolgingsproces in kaart, over-
lopen de elementen waaraan je moet denken, 
geven je handige tips en brengen je, indien 
nodig, in contact met andere dienstverleners. 
Dit eerstelijnsadvies is vertrouwelijk en neutraal. 

Bel ons of stuur een mail naar  
info@kenniscentrumbedrijfsopvolging.be

MAATWERK

Goed doordacht starten aan je bedrijfsop-
volging komt zowel de onderneming als de 
familie ten goede. Maar hoe begin je daaraan? 
Het Kenniscentrum staat klaar om je hierin te 
ondersteunen. Meld je aan voor een op maat 
uitgewerkt coaching-traject dat rekening houdt 
met het bedrijf, de familie, en de (toekomstige) 
bedrijfsleider(s) zelf. Wij helpen de betrokkene(n) 
bij het scherpstellen van hun ambities en het in 
kaart brengen van de belangrijkste sleutelele-
menten, zodat de planning van de overdracht in 
optimale omstandigheden van start kan gaan.

Meld je aan via  
www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be

KEN JEZELF!

Als (toekomstig) ondernemer is het belang-
rijk aandacht te besteden aan je persoonlijke 
ontwikkeling, je ambities en de (toekomstige) 
samenwerking met je partner of andere familie-
leden. Te vaak wordt dit over het hoofd gezien, 
terwijl dit net een essentieel onderdeel is van 
een geslaagd opvolgingsproces. Het Ken-
niscentrum biedt je de kans om deze nodige 
inzichten te verschaffen. Na het afnemen van 
een scan weet je welke persoonlijke troeven je 
kan uitspelen op het bedrijf,  voor welke valkui-
len je moet opletten en hoe je samenwerkt met 
anderen. Als resultaat ontvang je een individu-
eel rapport en nabespreking met een van onze 
medewerkers.

Meld je aan via  
www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be


