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18 feb 2014

Een studie van het advieskantoor Baker Tilly International reveleert dat het vijf voor twaalf is voor de
bedrijfsleiders van de babyboom-generatie om aan hun opvolging de nodige aandacht te schenken. Op basis
van de antwoorden van het onderzoek werden 8 principes geformuleerd die als leidraad gelden voor
éénieder die met familiale bedrijfsopvolging in aanraking komt.

Opvolging is geen pensionering maar een opportuniteit om de onderneming naar het volgende
groeiniveau te tillen:

LAATSTE JOBS
Adjunct Teamleader Datacom
Datum: 06 mrt 2014
Bedrijf: Elia

De opvolging regelen is geen synoniem voor aftreden, maar gaat over groei van de onderneming en samen met
de volgende generatie bouwen aan de toekomst van het bedrijf. Terwijl men er als bedrijfsleider nog is, wordt de
volgende generatie voorbereid en klaargestoomd om de onderneming naar een volgend niveau te tillen en zo de
continuïteit en toekomst van de onderneming te verzekeren.

De onderneming Elia is de beheerder van het
Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV.
Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud
van dit net...

Lees meer

Voorbereid aan de start staan:
Bekijk alle vacatures van deze sector

De juiste opvolgingsregeling uitwerken is een belangrijk project, dat bepalend is voor de toekomst van de
onderneming. Net als elk ander belangrijk project binnen een bedrijf, vereist ook het opvolgingsproject de nodige
tijd, toewijding, motivatie en middelen. Het overgangsteam (overlater én overnemer) moet het opvolgingsproces
nauwgezet in kaart brengen, de verschillende stappen formaliseren, een tijdstabel maken en voldoende
middelen voorzien.Niet enkel wanneer er ruimte vrij is, maar gedurende de ganse duur van het project.

Bepalen van het objectief:

Bepaal het resultaat dat je van de opvolging verwacht, de doelstellingen moeten duidelijk, meetbaar en
imperatief zijn. Het zijn de door jou bepaalde doelstellingen die gelden als richtlijn en gids voor éénieder die een
rol speelt in het opvolgingsproces.
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Meer

Zorg voor eendracht:

Zorgen voor een harmonieuze samenwerking tijdens het opvolgingsproces is een must. Een vereiste hiertoe is
dat je duidelijk en open communiceert. Dat je de betrokkenen uitnodigt om bij te dragen tot het proces, en dat je
naar hen luistert en beseft dat familieleden of andere betrokkenen op zoek zijn naar duidelijkheid omtrent het
opvolgingsproces en dus omtrent hun toekomst. Harmonieuze samenwerking gaat eveneens om integriteit en
trouw blijven aan de gestelde doelstellingen.
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BENOEMINGEN

Prijs is niet het hoogste goed:
FRANÇAIS
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De prioritaire focus doorheen het opvolgingsproces is ‘de continuïteit van bedrijf’ en ‘de tewerkstelling voor de
werknemers’. De prijs is louter een positief gevolg ervan, aangezien continuïteit én werknemers die bijdragen
aan de competitiviteit mee de waarde bepalen van een onderneming .

Plan vroeg, begin eerder:

Marc Groetelaars

Siska D'Hoore

Regional Director Benel...

Director Business Trans...

VMWARE

GETRONICS BELUX

Uw benoeming bekendmaken

Een goede opvolgingsregeling, houdt rekening met de financiële vereisten eigen aan de operationele activiteiten
en investeringsnoden van de onderneming, alsook met de noden van de uitstappende en intredende generatie.
Een goed gepland opvolgingsproces, laat de operationele inkomsten toe om tegemoet te komen aan de
combinatie van deze financiële noden, of beperkt de verwachtingen tot een niveau dat kan gedragen worden
door de onderneming.

Meer

LAATSTE VIDEO'S

Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid:
Een Belgisch dram...

Een gelijkwaardige verdeling van de bezittingen onder de familieleden is een cruciale uitdaging waarbij een goed
evenwicht moeten worden gevonden tussen betrokkenheid, eigendomsrechten en de verdeling van de rijkdom.
Historische én toekomstige betrokkenheid van de familieleden vormen een goede basis voor een gelijkwaardige
verdeling.

vrijdag 27 jul 2012

Never stop dreami...
vrijdag 27 jul 2012

Vraag raad vooraleer je verloren loopt:

Zoek een ervaren adviseur die je helpt om jouw doelstellingen duidelijk in kaart te brengen en die van in het
begin focust op het belang van de onderneming, van de familie en van de gestelde objectieven. Laat die
adviseur samenwerken met je huidige interne of externe adviseurs.
Meer over: bedrijfsopvolging overgeven leiding kmo
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Aardmetalen investering

Dokters zijn geschokt!

Traprenovatie in 1 Dag?

Vraag uw gratis info brochure aan om in
groeimarkten te investeren!

Een moeder uit Brussel ontdekt een
nieuwe methode om snel af te vallen!

Tip: Geef uw Trap een Nieuwe Look! In 1
Dag Klaar.Gratis Informatie.
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Vaste pensioenleeftijd moet wereldwijd
worden afgeschaft
1227 x gelezen

17 mrt 2014

De wereld moet afstappen van de traditioneel vastgelegde en
verplichte pensioenleeftijd.... Lees meer

Floridienne Chimie krijgt tijd voor
zoektocht naar overnemer
12 mrt 2014
Het chemiebedrijf Floridienne Chimie krijgt twee maanden tijd om
een overnemer te zoeken... Lees meer

Nieuwe leiders zijn minder tolerant en
wraakzuchtiger
1176 x gelezen

21 nov 2013
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Personen die niet gewend zijn om met een leidinggevende positie
Snel zoeken
om te gaan, lopen een gr... Lees meer

FRANÇAIS

1 op 6 Belgische kmo-eigenaars in het
ongewisse over het toekomstige lot van
zijn onderneming
1108 x gelezen

18 feb 2014

Samen zijn de KMO's verantwoordelijk voor één derde van het
BBP en nemen ze 45% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in
België voor hun rekening... Lees meer

15 kenmerken die
briljante van
middelmatige t...
5025 x gelezen

FSMA krijgt leiding
over toezicht op
Euribor-...

19 aug 13

Finland en België
worden probleem voor
de eur...
7863 x gelezen

05 mrt 14

1704 x gelezen

19 sep 13

Manager moet zich bij
crisis toespitsen op
ke...
27 feb 14

Merrill Lynch eist
administratieve kosten
van...

Toch extra financiële
tegemoetkoming voor
chi...

09 feb 14

05 feb 14

Verkoop Dexia Asset
Management helemaal
afger...

5 kenmerken van de
leider van de toekomst
3329 x gelezen

26 mrt 13

04 feb 14

Succes begint bij het
onderkennen van
problem...
1052 x gelezen
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REPUBLIC
bezitten meer dan 30...

17 gewoontes van miljonairs
Zorgen voor de miljardair...
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TOP ARTIKELS
10 feiten over de
flessenwaterindustrie waarvan u
achte...
Grootste cruiseschip ter wereld is
een stad op zich
Dit is de top 37 van zaken waar we
op het einde van ons...
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MOST EMAILED
10 gewoontes van gelukkige
koppels
IMF geeft 'groen licht' voor
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