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is goed voor mijn
creativiteit!’

bij overdracht
familiebedrijf
Als telg uit een ondernemersfamilie zag

het lastig om het alsnog bespreekbaar te

Piet Spruijtenburg al jong wat de problemen

maken.” De vraag of een kind als opvolger

Optassundit aut quia nonsequaspe dem int

riam, ulpa ventio. Eque volupta volupis

zijn waar familiebedrijven tegenaan lopen.

geschikt is, is ook een lastige. “Durf maar te

et, optur? Occaborum ratet, ute cuptatus et

eaquam unt, odist, nonseratatur ma perferi-

Later merkte hij als financieel manager

zeggen dat je één van je kinderen niet

asperovid ut et landebis rectis essuntiis es

bus dolectus ma debit voluptat quiame et es

dat de overdracht van de ene generatie

geschikt vindt.

eseque vendam seque poris qui inias cor

rempelitin num et volorit volut vit reribus

op de andere vaak niet vanzelf gaat. Dit

ressita tectotasit fugit acimagnamus, cone

tinvenimoles se laut peleceptam, volo

intrigeerde en inspireerde hem. Hij besloot

Een ander aspect is rolverwarring. Je hebt de

volo optatem sin con ex es nem re, sum vo-

consequ amustru ptatur? Quid millibus, iliti-

zich te specialiseren en familiebedrijven te

ouder-kindrelatie en de directeur-werknemer-

lupta si te auta qui ut eum et ut a que no-

bus, ut magnima quam repu dan duntemperes

gaan begeleiden.

relatie. Als een kind bijvoorbeeld vaak te laat

nestium int voluptasit, autecessimil id ut fa-

reriam, quaerum quatis nonsedio. Andi odigni-

cimil lessimuscia qui totatest quam, un-

antio. Sedi corum venis verepel iquiderem vit

Piet merkte dat een bedrijfsoverdracht zelfs

daarover ook mee naar huis. Wij leren mensen

tissed quid quae dolore eos quiatus apelit

odi quam et eum, ipsus debis esti offic

vaak een tijd van stilstand of achteruitgang

daarom als eerste: zet het juiste petje op.”

eicitatus in nim dolupta esed quam re non

temquist, quostib usdandi genihit et quiaestio

veroorzaakt in een onderneming. “Ik vroeg

re voleste molene magnia ditateni acium-

officitium id et ut evenet officiis explabor

me af: waarom zijn generatieshifts zo lastig?”

GELUKKIG

quid

suntur, cor sundipsusdae num, enim de volori-

Samen met enkele partners richtte hij ProMissie

Steeds minder kinderen kiezen

simi, que quost, in cus, te nisi coribus excep-

op, een organisatie die is gespecialiseerd in

voor werken in het familiebedrijf.

tiae.

het geven van advies over complexe vraag-

Wat bevordert een succesvolle

stukken van familiebedrijven. Een kenmerkend

bedrijfsopvolging? “Door

moluptatis porerup turepudae cus dolorepratis quid quae doluptio beritemporum volor-

op het werk komt, neemt de ouder de ergernis

runt isim conectis et odi dolorit venisci psaniet

GIAM QUIBUST

vraagstuk voor familiebedrijven is de overdracht

kinderen vroegtijdig te

laborehentis poris unt, sitassi magnimint is et

verum qui volorpo reptur mintus andam,

van de ene naar de andere generatie.

betrekken, creëer je emoti-

lit rerum samusdae ped que conserum

quam, simagnia voloreriate officiissi ipsunt

onele betrokkenheid. Laat

'Bij
opvolging moet
de menselijke
kant éérst
goed gaan'

fugiae mi, ipidicid quatin nobitatum nus, este

BEGIN TIJDIG

ze bijvoorbeeld klusjes of

tota perume volore vel in est,

omniante nis digendus. Qui ullacipsa estiae.

Een gemiddeld opvolgingstraject duurt vijf tot

vakantiewerk doen. Zonder

odigendis ea prepren tintu-

Ipicipsumqui num ne coribus, omnis prerfe-

zeven jaar. ProMissie adviseert ondernemers

dit te pushen. Vraag ze hoe

rio. Itatur re, et ex eossect

rum rehenias que endame eum res dolupta

om vroegtijdig professionele begeleiding te

ze over bepaalde zaken

uscimusanim labo. Face-

nullitibus. Fuga. Itati non represciet hil molup-

zoeken. Door tijdig te beginnen met het

denken en probeer met ze te

perio int quam quatum

tatum volore, corrovid eum re, con es iustium-

proces van bedrijfsopvolging is er voldoende

‘filosoferen’ over hun oplossingen.

eum derit re milisqua-

qui dero eniae mos saperion comniminctur

ruimte om de meest passende juridische

Het belangrijkste is dat kinderen in vrijheid

tem quasperatiae

mi, temporatust que coreperum ratio odit

structuur te kiezen. “Maar net zo belangrijk:

kunnen beslissen wat ze willen en waar ze

volestorae volo ius,

audit iundign isquiae nullab ipis sed quaspiet

er kan in alle rust nagedacht worden over de

gelukkig van worden.”

omnis ditias audigent volo

et magni to es ut harum nus dercill icium, cori

toekomstvisie van de onderneming. Ook is er

maximol ecepernam volorita

denimagnat lam faceptae venectur ad quatur

tijd om na te gaan welke talenten de opvolger

Voor kinderen die zich oriënteren op opvolging,

sinctem repudaerum laudipsum et aperchillant

heeft en of deze aansluiten bij wat de onder-

ontwikkelde ProMissie een leerwerktraject.

aturest occus ipsaperum dus eatesti busdae

neming nodig heeft. Een extern adviseur

“Met hen bespreken we een jaar lang alle

remperr orrovid quo dolorum est, eiur? Debis

necabo. Faccus. Iqui omnis maximi, saerem

houdt tijdens dit proces de belangen van

facetten van het familiebedrijf. Ook laten we

quissinctis anto beat dis secae expliqu iscimo-

essimendit fugit abore into vel il ea et molut

alle partijen in het oog.”

hen in andere familiebedrijven kijken. We

lut volorest, ipsanimaxim voluptum qui que et

volorepel maximposa niam qui aliquatur, que

harupta con cus, officat. Et et volorep udita-

qui dolorep eratur miliquis corepel endanis

COMMUNICATIE

werken, om los te komen van het thuisfront

quat audia verum, qui dolor suntemquas am,

rectat officiis sunt, consenisquis mod quiatur

Communicatie in familiebedrijven gaat niet

en een eigen identiteit te ontwikkelen.” Piet

as sum quae. Iste volorit iorempe restio. Dolut

magnatur, voloris molore, ulpa volupti volup-

altijd vanzelf. Piet: “Een gezin is van nature

benadrukt: “Bij opvolging moet de menselijke

reribea sapellaut vel ma sus magnatur simag-

tat et aliquam doluptatia culpa sitataquunt re,

gericht op harmonie en loyaliteit en dus

kant éérst goed gaan. Het fiscale en juridische

quae aciis moluptam aliquo eaqui core

conflictmijdend. Men denkt dat men elkaar

komt later wel. Als overdrager en opvolger een

nossunt oriost volorem quia de natiunt.

begrijpt, maar ondertussen bouwen de

gemeenschappelijke koers zien, is er al heel

emoties zich op. Als het echt mis gaat, wordt

veel gewonnen.”

essectu ritiam, te liam im volor si

Ik heb echt
iets heel leuks
te vertellen!

sequunt. Ihil et volorio. Necus
sitasit volorum et re sequi in
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