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Mondialisering is
geen modewoord.
Het is een feit.
Mondialisering schept kansen, het creëert uitdagingen en
vraagt meer en meer professionalisme.
Professionalisme op alle niveaus, zeker ook bij het ambitieuze
familiebedrijf. Waar de kmo altijd de bakermat is geweest
van startend ondernemersschap, enorme werkkracht en
gedrevenheid, werd daar de recentste jaren een heel nieuwe
dimensie aan toegevoegd.
De nieuwe generatie familiale bedrijfsleiders moet dus met open
vizier haar zaak gaan leiden. Landsgrenzen bestaan niet meer,
laat staan grenzen van provincies of gewesten.
Maar de tijd dat de zaak geleid werd vanuit een enorm
buikgevoel, is reeds lang voorbij. De boekhouding is een handig
instrument om te weten waar je staat, maar inherent aan
boekhouding is dat ze na de feiten komt. Er zit dus altijd een
vertragingseffect op. Managementrapporteringsystemen moeten
dit vertragingssysteem wegwerken en, gekoppeld aan intelligente
budgetteringsystemen, zelfs voor een stuk de toekomst helpen
plannen.
Systemen zijn echter een middel en moeten dan ook een middel
blijven. Ik citeer daaromtrent graag uit een interview in De Tijd
met de kersverse Belgische CEO van Nestlé, Paul Bulcke: “Nestlé
is een organisatie die vooral draait op vertrouwen, veel meer dan
op controle. Wij geven mensen vertrouwen en vertrouwen op
mensen. Dat is de kern van onze bedrijfscultuur. Systemen en
structuren zullen bij Nestlé nooit de overhand krijgen“.
Dat is nu precies wat we in een succesvol familiebedrijf
terugvinden: goede mensen, goede producten! Voeg aan al dat
vakmanschap intelligente sturingssystemen toe die ten dienste
staan van deze sterke punten, en de familiale bedrijfsleider
wordt een leider zonder grenzen.

Dirk Clarysse
Managing Partner
Accounting

Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is slechts toegestaan na uitdrukkelijke
toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan
de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid
van de in deze nieuwsbrief opgenomen teksten. Heeft u vragen bij een of meerdere artikels, bel dan 02 600 60 83 of contacteer uw contactpersoon binnen Deloitte.
Verantwoordelijke uitgever: Nikolaas Tahon, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem.
Coverfoto: Filiep Terryn, Korlam
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De textiel- en
confectiesector in België:
verhalen in maatpak
De textielsector is in crisis. Een boutade waarmee we u waarschijnlijk weinig nieuws
vertellen, maar waar vier klanten van Deloitte Fiduciaire die elk hun eigen activiteit in
deze grote sector hebben, op hun eigen manier mee omgaan. Verhalen over
specialisatie, het creëren van toegevoegde waarde, de samenwerking met Deloitte
Fiduciaire, maar vooral over heel veel passie.

Portobello, Leuven
Marc Vandeven startte in 1982 als telg van
een gekende Leuvense kledingzaakfamilie een
herenkledingwinkel in de Bondgenotenlaan.
In 2003 ruilde hij de 2 bestaande vestigingen
in voor een nieuwe locatie met bijna dubbel
zoveel winkelruimte. Dat zorgde voor een veel
grotere uitstraling en een betere winkelervaring voor de consument.
Marc Vandeven: “Onze sector in crisis? Als
detailhandelaar merk ik daar de laatste jaren
gelukkig niet veel van. Wij hebben, ongetwijfeld sterk gesteund door de vernieuwing van
onze winkel, 4 zeer goede jaren achter de

rug. Sommige collega’s klagen, anderen niet.
Je hoort altijd de twee kanten. Wij zullen ook
wel eens mindere tijden kennen, maar daar
proberen we ons zo sterk mogelijk tegen te
wapenen. Door bijvoorbeeld ons gamma vrij
breed te maken. Wij kleden jongeren van
16 jaar tot klassiekere zestigers. Je moet je
specialiseren naar een bepaalde doelgroep,
maar je moet ook de poten niet van onder je
stoel zagen.
Breed blijven als multibrandwinkel geeft ons
de gelegenheid om een sterke service te geven
aan onze klanten. Dat voordeel hebben de
monomerkenwinkels niet.”
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Pierre Degand leidt in Brussel een exclusief
modehuis dat zich met 3 winkels toelegt op
evenveel specialiteiten: mantelpakken, zakenkledij, hemden en sportievere kledij. Van zeer
hoogwaardige confectiekledij tot gerafﬁneerde
maatpakken.
Pierre Degand: “Wij zijn een buitenbeentje.
Het huis Degand is een tijdloos huis. Natuurlijk volgen we de mode, maar we zijn niet
gebonden aan de tendensen van het moment.
Daarom bevinden we ons ook niet in het commerciële centrum. We hebben drie verkoopspunten die onder dezelfde naam gegroepeerd
zijn, maar toch verschillen. Ze karakteriseren
zich door een verschillend niveau van tijdloosheid en perfectie bij de vervaardiging. We
zijn een multimerkenzaak, we werken met
verschillende merken, telkens de beste van elk
productengamma.
Al onze producten worden ingevoerd vanuit
Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ons cliënteel is Belgisch, maar ook internationaal. Wij
bewegen ons op het domein van het artisanaal

Pierre Degand, eigenaar Degand modehuis en Jacques Rozenblum, senior manager, Deloitte Fiduciaire

vakmanschap. Bij ons zit alles in de ‘ﬁnesse’ van
de manier van werken. Het zijn mensen met zin
voor perfectie, échte gepassioneerden die voor
ons het verschil maken.
Ook als onderneming behouden wij een zekere
traditie in onze manier van denken en handelen. Wij zijn waarschijnlijk de oudste klant
van Deloitte Fiduciaire. Mijn moeder, die een
damesboetiek runde, gaf jullie reeds gedurende

tientallen jaren het vertrouwen. Zowel wij als
Deloitte zijn intussen geëvolueerd, maar de
gepersonaliseerde dienstverlening is dezelfde
gebleven. Dat is belangrijk. Je moet je ﬁnanciële
werking kunnen toevertrouwen aan competente mensen met wie je een vertrouwensrelatie
uitbouwt. Die samenwerking hebben we met
onze boekhoudspecialist gedurende meer dan
20 jaar ontwikkeld.”

Concordia Textiles, Waregem

volledig gamma aan te bieden.

Concordia Textiles is een begrip in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Zij zijn Europees
marktleider in de productie van hoogwaardige
synthetische stoffen die gebruikt worden in
kleding, sportkledij en decoratie, maar ook en
vooral voor industriële en militaire toepassingen.

Dirk Hermans, partner, Deloitte Fiduciaire

Nicole Janssens, Veerle Valcke en
Marc Vandeven, Portobello
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Pierre Degand, Brussel

Voel je bij leveranciers dan meer
moeilijkheden?
“Ik kan alleen constateren dat het voor onze
leveranciers zeer moeilijk wordt om nog in hun
thuisland te fabriceren. Wij werken veel met
Duitse, Italiaanse, Spaanse en Nederlandse
collecties, en als je merkt dat een Italiaanse
leverancier zijn hemden al aan 200 euro moet
verkopen omdat ze nog in Italië gefabriceerd
worden, dan moeten we afhaken. Dat is een
prijsniveau dat niet meer hanteerbaar is. Ik
spreek over productie. Want styling, ontwerp,
marketing... dat gebeurt wel nog in WestEuropa.”
Wat kan Deloitte Fiduciaire betekenen
voor een winkel als Portobello?
“Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen en
wilden wat meer tijd voor onszelf. Veerle, één
van onze losse medewerksters gaf op dat
moment te kennen dat ze veel voelde voor de
zaak, en daar een meer permanente job van
wou maken. Uiteindelijk is zij medevennoot
geworden in onze vennootschap, en zo kunnen mijn vrouw en ik al eens met een gerust
gemoed de winkel in haar handen laten. Dirk
Hermans van Deloitte Fiduciaire heeft ons
hierbij geadviseerd en de ﬁnanciële kant van
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de zaak mee helpen bekijken. Daardoor is
de gedeeltelijke overdracht van de aandelen
zeer vlot verlopen. Deloitte Fiduciaire
doet ook de klassieke boekhouding van
onze vennootschap en adviseerde ons bij
speciﬁeke vraagstukken. Als we iets nodig
hebben, stellen we de vraag en worden
we op onze wenken bediend. Maar zij
dringen dat niet op. Die vragen ontstaan
uit de natuurlijke gang van zaken bij het
bedrijfsvoeren.”

Carl Baekelandt: “De textielsector is sterk
onderheving aan de conjunctuur. Wij zijn als
eerste gevoelig voor deze schommelingen,
vooral nu de wereld een dorp is geworden. Als
textielbedrijf moeten wij de klanten volgen naar
waar zij confectioneren. Zeker wat modisch
textiel betreft en mede onder invloed van de
globalisatie is er een constante verschuiving
naar lageloonlanden. Deze massaproductie
heeft zich vooral naar het Verre Oosten verlegd
en is voor Europese productiebedrijven deﬁnitief
verloren. Concordia is zich echter tijdig gaan
toespitsen op innovatie en realiseert op vandaag
meer dan 50% van zijn omzet uit hoogtechnologisch textiel. Europa blijft belangrijk als het op
levertermijn aankomt. De doorlooptijd in het
Verre Oosten loopt vandaag op tot 3 à 4 maanden, terwijl klanten die 6 tot 8 collecties per jaar
voorstellen al lang geen uitzondering meer zijn.
Wij zijn in staat om binnen een paar weken een

In welke producten specialiseert Concordia
Textiles zich dan?
Carl Baekelandt:“Concordia Textiles heeft
een business unit structuur, waarbij elk van
de drie BU’s beschikken over hun eigen R&D
en productmanagers die zich volledig op hun
productgamma kunnen focussen. Behalve BU
Fashion en BU Technical, is er de BU Projects die
werkt volgens het principe van een verzameling
van mini-ondernemingen. Door de combinatie
van nieuwe polymeren en technieken, ons
uitgebreid, bestaand machinepark alsook van
de aanwezige dynamiek en know how, creëren
zij nieuwe toepassingen.
Deze divisie richt zich voornamelijk naar
nichemarkten die een bijzondere toegevoegde
waarde kunnen leveren. De synergie met onze
andere BU’s is nooit ver weg waardoor deze
“projecten” kunnen uitgroeien tot volwaardige
productranges. Een goed voorbeeld hiervan is
non-woven wallpaper, dat relatief nieuw is voor
Concordia Textiles, maar op vandaag reeds een
omzet van 1,5 Mio euro per jaar genereert. Zo
creëren we onze eigen kweekvijver binnen een
grote organisatie. R&D vandaag is immers de
winst van morgen.
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dat wij Europeanen zo op relatief korte termijn
met nog grotere grondstofprijzenstijgingen zullen geconfronteerd worden.”

Bruno Degrande, accountant, Deloitte Fiduciaire

Is Concordia Textiles gevoelig voor de
schommelingen van de dollarkoers?
Carl Baekelandt: “Heel wat munten koppelen
zich los van de dollar en er wordt gehandeld in
andere munten, zoals de euro. Het is belangrijk
daar op een goede manier op in te spelen.
De vraag is echter wat zal gebeuren als de dollar
terug stijgt. Ik vrees dat de grondstofprijzen in
dollar zouden kunnen gehandhaafd worden en

Mopan Alken, Alken
Omer Lesire van Mopan heeft de crisis in de
textielsector van nabij meegemaakt. Mopan
telde in 1988 nog 2 grote productievestigingen: een vestiging in Poperinge met 220
mensen en een vestiging in Alken met bijna
300 mensen. Begin de jaren ‘90 besliste Omer
Lesire, onder druk van de gehanteerde prijzen
en de verhuis van de productie naar lageloonlanden het geweer van schouder te veranderen. Mopan bouwde de productie in België af
en houdt in Alken nu nog een confectiebedrijf
over waar 25 mensen werken in de confectie
van kleinere volumes.
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Blijft de textielsector een aantrekkelijke
sector voor jongeren?
Carl Baekelandt: “Absoluut. Textiel is meer
dan confectie. Jonge mensen moeten niet
denken dat we nog in de tijd van Daens leven.
Het is een sector waar heel wat technische,
chemische en internationale aspecten bij komen
kijken. Een zeer boeiende wereld waar de
uitdagingen groot zijn, maar de mogelijkheden
legio.”
Voor welke speciale topics werd er samengewerkt met Deloitte Fiduciaire?
Ignace De Sutter: “De supply chain van onze
sector is gewijzigd: we importeren grondstoffen
en halfafgewerkte fabricaten uit het Verre Oosten. Dat vereiste andere betalingstechnieken
zoals het werken met documentair krediet, en
grotere liquiditeitsbehoeften. We hebben toen

Omer Lesire: “We zijn in die periode zeer
goed ondersteund geweest door Deloitte
Fiduciaire. Zij hebben de collectieve ontslagen
in Alken en de sluiting van de vestiging in
Poperinge mee begeleid. De vinger aan de
pols houden voor de evaluatie van de cijfers
was toen echt van primordiaal belang voor
ons. Deloitte Fiduciaire heeft dus ook de
minder aangename periodes van het bedrijf
meegemaakt, maar ons altijd gesteund.
Daardoor kennen ze het bedrijf van binnen en
van buiten.”
Is er dan beterschap nu?
“In België zijn er nog een paar kleinere
bedrijven overgebleven die op vandaag
relatief goed standhouden. Confectie is eerder
personeelsintensief met minder kapitaal,
loonkosten zijn dus van primordiaal belang.
Het komt er dan ook op neer een product te
vinden met een hoge toegevoegde waarde.
We hebben dat nu gevonden door ons toe te
leggen op de confectie van kleinere volumes
voor gekende merken zoals Scapa, Paul Smith
en Walter Van Beirendonck. Service is daarbij
een heel belangrijk speerpunt. Zelf contact
hebben met de beslissingnemer bij de klant,
zelf kort op de bal spelen. Dat zorgt ervoor dat
we nog enigszins uit de dalende prijsspiraal
Omer Lesire, zaakvoerder, Mopan Alken en
Betsy Lathouwers, supervisor, Deloitte Fiduciaire
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met Bruno Degrande van Deloitte Fiduciaire een
zeer gedetailleerd ﬁnancieel driejarenplan opgesteld, niet alleen naar resultaten en evolutie van
de balansstructuur, maar ook naar gedetailleerde liquiditeitsbehoefte, zodat we met de juiste
argumenten naar onze ﬁnanciële leveranciers
konden stappen.”
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blijven. Als er kalmere periodes zijn tussen de
collecties door maken we imagokleding voor
klanten als Thalys International, Belgacom of
Securitas. Zo zijn we geëvolueerd naar een
ontwerpstudio voor bekende labels. Doordat
we van productie van bulkartikelen overgestapt zijn naar confectie van werk voor derden,
nemen we zelf ook veel minder risico: elk stuk
dat wij nu maken is verkocht.”
Flexibiliteit is dus een vereiste?
“Zeker. Niet alleen naar de artikelen die we
stikken, want ook daar moeten we ons blijven
specialiseren in moeilijke producten. Opdrachten voor ontwerpers bijvoorbeeld, die hebben
soms de wildste ideeën die wij moeten zien
te vertalen in een productierijp patroon. Echt
uitdagend. Maar ook ﬂexibiliteit naar het
personeel toe wordt steeds belangrijker. Als
productiebedrijf waren we heel rigide qua
werkuren, met een specialist op iedere deeltaak. Nu moeten we zelf mensen opleiden,
zelf multifunctioneel zijn, glijdende uren en
part-time jobs zijn ingevoerd... Dat is niet
negatief. We proberen ook een stimulerende
werkomgeving op te zetten voor onze mensen. Die nu trouwens een concurrentieel loon
krijgen in vergelijking met andere sectoren,
wat vroeger niet altijd het geval was.”
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Vergoeding van een externe bestuurder

Ignace De Sutter, CFO en Carl Baekelandt, CEO
Concordia Textiles

Bonussysteem

Familiale ondernemers stellen zich vaak de vraag wat de vergoeding is om
een externe bestuurder aan te trekken. Het Instituut voor het Familiebedrijf publiceerde in 2006 enkele richtlijnen hiervoor: (1) voor een bedrijf met een omzet tot
50 miljoen euro stelt men een (bruto)vergoeding van 8.125 euro/jaar voor,
(2) voor een bedrijf met een omzet tussen 50 en 250 miljoen euro 12.500 euro/jaar,
(3) voor een bedrijf met een omzet meer dan 250 miljoen euro 25.000 euro/jaar.
Bij de berekening van de vergoedingen werd uitgegaan van vier vergaderingen van
de raad van bestuur die maximum een halve dag duren, alsook één strategische
vergadering van één dag per jaar. Vaak zal een externe voorzitter van de raad van
bestuur het dubbele krijgen van een gewone externe bestuurder. Uit een studie van
het Instituut voor het Familiebedrijf, uitgevoerd in 2003, bleek dat externe bestuurders in Vlaamse familiebedrijven gemiddeld 3.300 euro/jaar ontvingen.
Het Deloitte Fiduciaire KMO Kompas 2007 (www.kmokompas.be) toont
aan dat slechts 37% van alle bestuurdersmandaten effectief bezoldigd
worden. Indien we enkel rekening houden met de bezoldigde mandaten, dan
bedraagt de gemiddelde brutobestuurdersvergoeding 55.072 euro.
Bij de familiale kmo ligt dit gemiddelde iets lager met 53.905 euro. Hierbij
is geen rekening gehouden met eventuele tantièmes, een ﬁrmawagen die ter
beschikking gesteld wordt, bijkomende verzekeringen,...
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Een hoge “return
on reporting”
Hoewel managementrapportering gangbaar is in de Belgische kmo’s, blijkt dit bij nadere
inspectie toch voor verbetering vatbaar. Hierdoor wordt het ultieme doel – ondernemerschap
onderbouwen met doelgerichte informatie – dikwijls niet bereikt, ondanks de vele investeringen en kosten die gemaakt worden om het rapporteringproces op punt te zetten.
Twee experten van Deloitte Fiduciaire, Koen De Potter en Johan Vlaminckx, die het team van
Business & IT binnen Deloitte Fiduciaire leiden, lichten toe hoe kmo’s toch dat ultieme doel
kunnen bereiken.
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een onderneming is onze ervaring dat
de behoefte aan een betere rapportering
toeneemt naarmate de onderneming groeit
en investeert, wanneer de bedrijfsresultaten
in negatieve zin evolueren zonder dat men
duidelijk zicht heeft op de oorzaken, of
wanneer een organisatorische verandering
optreedt: een nieuwe generatie treedt aan,
de onderneming heeft een nieuw bestuur,
enz.
Hoe ziet een goede managementrapportering er volgens jullie uit?
Johan Vlaminckx: In onze visie dient
rapportering efﬁciënt en effectief te zijn.
Effectief betekent voor ons dat de informatie toegespitst is op de strategie van de
onderneming. In veel gevallen krijgen beslissingsnemers een “overload” aan ﬁnanciële
informatie waaronder resultaten, balans,
budget, analytische opdeling, kaspositie,
enz. Men kan zich terecht afvragen wat er

Intercommunautair
zakendoen
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van al deze gegevens effectief gelezen, laat
staan gebruikt wordt. Niet kwantiteit, maar
kwaliteit is belangrijk.
Koen De Potter: Onder efﬁciëntie verstaan
we dat we de beperkte middelen waarover
we beschikken zo goed mogelijk inzetten
om managementinformatie op te leveren.
Het is niet uitzonderlijk dat we vaststellen
dat de beperkte tijd van ﬁnanciële medewerkers gaat naar activiteiten met weinig
toegevoegde waarde. Typisch gaat het
hier over gejongleer met MS Excel sheets
en databases om elke keer weer dezelfde
rapportering op te leveren. Bovendien resulteert dit in een weinig transparant proces
dat door de manuele handelingen ook
nog eens fouten kan opleveren. Een goede
afstemming tussen rapporteringsbehoefte,
IT-middelen en rapporteringsproces is dan
ook een sleutel tot een hoge “return on
reporting”.
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Return on reporting:
waar staat u?
Deloitte Fiduciaire is op dit ogenblik volop
bezig aan een onderzoek naar de stand van
zaken omtrent managementrapportering in
de kmo. Aan de hand van een enquête
peilen we naar de inhoud van de rapportering, de onderliggende structuur, het rapporteringsproces en de inzet van informatietechnologie. Nog belangrijker is de afstemming
van de verschillende aspecten.
Interesse om deel te nemen aan dit
onderzoek?
Stuur uw contactgegevens door naar
ctavernier@deloitte.com met vermelding
van “kmo-managementrapportering”.
De resultaten van de enquête zullen
anoniem worden opgenomen in onze
studie. Alle kmo’s die hebben deelgenomen
krijgen een individuele toelichting van de
resultaten.

Koen De Potter en Johan Vlaminckx leiden binnen Deloitte Fiduciaire het Business & IT team

Waarom is managementrapportering
vandaag des te meer een “hot topic”
voor de kmo?
Koen De Potter: Om succesvol te zijn
dient een kmo vandaag de dag strategische keuzes te maken. Deze keuzes volgen
elkaar ook steeds frequenter op. De tijd dat
een kmo 30 jaar hetzelfde product naar
dezelfde markt brengt ligt ver achter ons.
Om deze strategische keuzes en projecten
te kunnen opvolgen en eventueel bij te
sturen is managementrapportering een
onmisbare tool. Vandaag beschikt een kmo
door de implementatie van IT-systemen
zoals een analytische boekhouding, ERPsysteem, CRM-software of andere tools over
een schat van data die als basis kan dienen
voor managementinformatie. Indien deze
data niet gebruikt wordt voor managementrapporting, daalt de return van dergelijke
IT-investeringen sterk. Spijtig genoeg wordt
rapportering in het implementatietraject al
te veel stiefmoederlijk behandeld. Maar ook
voor actuele thema’s is een degelijke rapportering noodzakelijk. Zo is de impact van
stijgende grondstofprijzen nefast voor de
marge. Zo vlug mogelijk in kaart brengen
8

wat de impact ervan is op de resultaten van
de onderneming is dus de boodschap. Ook
het opzetten van een loonbonus onder de
nieuwe ﬁscaalvriendelijke regeling vereist
een performante rapportering.

nieuwe activiteit ontplooit, wordt deze al te
dikwijls in hetzelfde stramien van kostenallocatie en rapportering geduwd. Terwijl
in dat geval bijvoorbeeld een business unit
structuur zou moeten opgezet worden.

Wat is volgens jullie de huidige status
van dergelijke rapportering in de kmowereld?
Johan Vlaminckx: Men moet een onderscheid maken tussen wat men wil meten en
wat men kan meten. De kunst bestaat erin
de juiste balans te vinden.
Er is duidelijk nog zeer veel potentieel in
de kmo-wereld om ondernemerschap
verder te onderbouwen met doelgerichte
managementinformatie. Dat is evenwel niet
altijd even eenvoudig aangezien een kmo
typisch een dynamische organisatie is en
managementrapportering deze dynamiek
moet volgen en ondersteunen. Bovendien
moet, wanneer de ondernemingstrategie of
markt wijzigt, niet alleen de output of effectieve rapportering wijzigen, maar ook de
onderliggende structuur, de gegevens en de
berekeningswijze. Indien men bijvoorbeeld
naast het traditionele productengamma een

Wanneer wordt managementrapportering in vraag gesteld?
Koen De Potter: Als we klanten vragen
waarom ze hun rapportering onder de loep
laten nemen zijn de meest voorkomende
argumenten: Eén, men wil waarde creëren.
Men wil continuïteit in rapportering en
harde cijfers, om het buikgevoel te vermijden. Twee, de commerciële uitdagingen
door marktontwikkelingen, klantenevoluties, technologische evoluties en productevoluties zijn groot. Men wil daar kijk op,
de vinger aan de pols houden. Ten derde
wil men groeiplannen bewaken: nieuw
investeringen, nieuwe markten, mogelijke
organische groei, potentiële overnamemogelijkheden moeten kunnen afgewogen
worden. En tenslotte wil men ook de return
van het ERP-pakket optimaliseren. De tools
zijn er, waarom ze niet gebruiken?
Johan Vlaminckx: In de levensloop van
9
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Ondernemen over de
taalgrens
Vestigingen hebben in Vlaanderen én Wallonië, het lijkt in een Belgische context zeer normaal
en toch is het niet velen gegeven. We vroegen naar de bevindingen van 2 ondernemers die het
in de praktijk deden: Eric Mestdagh, die een keten van 67 Champion-winkels runt en Filiep
Terryn van Korlam uit Moorslede, dat in 1992 via het Waalse Lamcol op de Waalse markt
actief werd.

Is die start van een leien dakje gelopen?
Filiep Terryn: Nee, maar dat had meer te
10

Filiep Terryn, Korlam

maken met de de aandeelhouders dan met
het bedrijf of haar locatie zelf. Zolang we niet
volledig de controle hadden, gedroegen de
twee bedrijven zich bijvoorbeeld te veel als
concurrenten van elkaar. Sinds 1998 ligt alles
in een deﬁnitieve plooi en als enige aandeelhouder hebben we het bedrijf volledig naar
onze inzichten kunnen structureren. Eigenlijk
zijn de twee bedrijven op vandaag quasi een
kopie van elkaar.
Is de manier van werken verschillend tussen de verschillende vestigingen?
Filiep Terryn: Projecten worden in beide
vestigingen op dezelfde manier aangepakt.
We verkopen geen kant en klaar product,
we stappen mee in een project samen met
architect, studiebureau en aannemer. We zijn
één van de spelers in een geheel. We hebben
daarom ook op elke vestiging een studiebureau. Lamcol werkt in haar projecten eigenlijk
zelfstandig en onafhankelijk van Korlam. Uiteraard zijn er samenwerking en synergieën, maar
dan meer op het vlak van aankoop, logistiek,
IT, onderzoek, administratie…
Voel je een verschil in personeel tussen de
vestigingen?
Filiep Terryn: Eerlijk gezegd niet. We hadden
in ieder geval meer verschillen verwacht, maar
als je de taal buiten beschouwing laat en meer
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je echt om maximaal steun toe te kennen in ruil
voor je engagement. In Vlaanderen zou je soms
gaan twijfelen of men de subsidies wel wenst
toe te kennen.
Een voorbeeld: we hebben in beide vestigingen in frequentiesturingen op de machines
geïnvesteerd waardoor we rationeler energie
verbruiken. In Wallonië hebben we dubbel
zoveel subsidie gekregen als in Vlaanderen,
maar het geld staat ook al op onze rekening, in
Vlaanderen nog niet. Het gaat niet over grote
bedragen, maar het illustreert wel één en ander.
Eric Mestdagh: Het is even gemakkelijk om
een winkel te openen in Vlaanderen dan in
Wallonië. Alhoewel ik het gevoel heb dat de
ondernemerscultuur beter ondersteund wordt
in Vlaanderen. Anderzijds is de stelling dat
een Waal minder productief zou zijn dan een
Vlaming totaal onjuist en onzinnig. Wel is de
syndicale houding stringenter in Wallonië. Ik
vind de Vlaamse vakbonden coöperatiever, ze
zullen de tak waarop ze zitten niet doorzagen.

Vlaanderen - Wallonië: win - win?

Hoe zijn jullie er toe gekomen om over de
taalgrens te gaan?
Filiep Terryn: In 1992 bestond de markt van
gelamelleerd hout uit een aantal geograﬁsch
verspreide spelers, waarvan Lamcol er één was
in de streek van Marche-en-Famenne. Toen
een van hun aandeelhouders wenste uit te
treden, zijn we tot een akkoord gekomen en
hebben we later de volledige controle kunnen
bekomen. Lamcol was geen al te groot bedrijf:
25 medewerkers, een relatief klein vermogen...
die overname was haalbaar voor ons. Zo
groeiden we naar onze rol van marktleider, kregen we meer voeling met Wallonië, dat toch
een eigen dynamiek heeft, en kregen we duidelijk meer voeling met de lokale markt, wat
vooral belangrijk is bij overheidsopdrachten.
Eric Mestdagh: Mijn grootvader had Brugse
roots, en is in 1900 naar Chatelineau gekomen
om een tuinbouwwinkel annex haringrokerij te
openen. Van daaruit zijn we verder gegroeid,
en omdat we limieten zagen aan de groei in
Wallonië, zijn we in 1990 “de Ruberon” terug
overgestoken. Gans Charleroi was gedekt,
Luik trok ons op dat moment niet aan en
Luxemburg was te ver. We zagen echter wel
mogelijkheden in Vlaanderen, voornamelijk
door haar grotere koopkracht.

Jonge durver

Eric Mestdagh, Champion

vertrouwd en betrokken geraakt met je Waals
bedrijf, zie je minder en minder verschil. Er zijn
zeer goede krachten in Wallonië, er zijn evenzeer goede krachten in Vlaanderen.
Eric Mestdagh: Als we over lokale culturen
spreken, is het voor mij duidelijk dat je met een
Nederlandstalig management moet werken
om samenwerking met mensen ter plaatse
te vereenvoudigen. Ook commercieel is dat
belangrijk, want de Vlaming ondersteunt graag
de mensen uit de eigen regio. En dat breidt zich
op alle niveaus uit. Toen ik de winkel in Tienen
wou openen, werd ik voorgesteld aan de burgemeester, maar ook aan alle lokale vakmannen
die me konden ondersteunen bij het goed
functioneren van de winkel. En dat ervaar ik als
200% positief! Het is duidelijk dat je voor de
herstelling van een koelinstallatie in de winkel
beter beroep kunt doen op een plaatselijk
contact dan iemand tientallen kilometer vanuit
de hoofdzetel te laten rondrijden.
Filiep Terryn: Ik ervaar een verschil in de
beschikbaarheid van personeel. Hoewel Marche
een behoorlijke tewerkstellingsgraad heeft,
vinden we er toch iets gemakkelijker goede
mensen, die ook tevredenheid durven laten

blijken. Hier in Vlaanderen vinden we minder
gemakkelijk goede mensen. Er is een opbod
op de arbeidsmarkt en dat verandert ingrijpend
de mentaliteit van sommige medewerkers: ze
worden continu argumenten aangereikt om
juist niet tevreden te zijn in hun job.
De Waalse werknemers komen me toch wat socialer over, ze geven de indruk meer aan elkaar
gebonden te zijn.
Hoe heeft u de samenwerking met de andere gemeenschap ervaren qua structuren,
organisaties, andere bedrijven?
Filiep Terryn: Lokaal ondervind ik dat er meer
samenhorigheid is tussen bestuur en ondernemingen. Hier in Vlaanderen is elkeen bezig
met zijn activiteiten. In Wallonië heerst meer
verstandhouding en contact tussen bedrijven.
Dat heeft meer met de menselijke contacten te
maken dan met fundamenteel strategische factoren denk ik. Een treffend verschil vond ik op
het vlak van subsidiebeleid. Uiteraard zijn projecten in Wallonië sterker gesubsidieerd terwijl er in
Vlaanderen voor ons nagenoeg niets te krijgen
is. Maar nog meer verschillend is de toegang tot
die subsidies. In Wallonië helpen de overheden

Vlamingen zijn dus welkom in Wallonië en
omgekeerd?
Filiep Terryn: Ik denk wel dat we in het begin
kritischer bekeken werden, maar misschien had
dat eerder te maken met de vrees dat wij een
soort vijandige overnamepartner waren. Overnames in die tijd waren minder evident dan vandaag. Maar de tewerkstelling is er lokaal altijd
gebleven, en het feit dat Lamcol in een Vlaamse
groep zit heeft nooit een rol gespeeld bij
klanten en overheden. Zestien jaar geleden was
Lamcol een toch wat verouderd en kleinschalig
bedrijfje, waar wij veel in geïnvesteerd hebben
en dat we gemoderniseerd hebben. Ik denk dat
de lokale overheid dat sterk apprecieert.
De kans bood zich aan, we zijn er op ingegaan.
Wallonië is België, en dat maakte het voor ons
wel gemakkelijker dan bvb een overname in
Frankrijk. Op een paar details na is de wetgeving waar je dagelijks mee geconfronteerd
wordt op de belangrijkste punten (personeel,
belastingen, boekhoudhouding) identiek. Een
buitenlandse overname is daarom alleen al veel
moeilijker.
Eric Mestdagh: Naar mijn gevoel zal een Vlaming hartelijk ontvangen worden in Wallonië.
Maar ik raad hem aan zich goed te informeren
over de lokale krachten en verhoudingen,
en zijn sociaal netwerk uit te bouwen. Met
de vakbonden en met de lokale en regionale
overheden.
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Uitdagingen bij invoering van
resultaatsgebonden bonus in kmo’s

Administratieve
haalbaarheid en inzicht in
eigen bedrijf beslissend
Vanaf 2008 kunnen werkgevers een niet-belaste bonus
uitkeren. Bij een eerste kennismaking zien kmo’s haast
onmiddellijk op tegen de administratieve rompslomp,
maar wie de procedure goed leest, zal vaststellen dat
‘de kleintjes’ die het goed opzetten, administratief beter
af kunnen zijn dan grote ondernemingen met vakbondsafvaardiging. Het gebrek aan goede rapportering en
meting van resultaten blijkt echter heel vaak het échte
struikelblok voor kmo’s. Een reden temeer om uw
financieel management te structureren. David Derhaeg
en Valerie Devos lichten toe.
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Wat is het ﬁscale voordeel van het
nieuwe bonussysteem?
David Derhaeg: Op de resultaatsgebonden bonus drukt enkel 33% patronale
bijdrage. De werknemer betaalt op de
bonus geen belastingen of werknemersbijdragen. Bij een werkgeverskost van
1.000 euro (inclusief sociale bijdrage van
33%) bedraagt de netto-opbrengst voor
de werknemer dan 750 euro. Bij eenzelfde
‘gewone’ loonkost houdt de werknemer
netto amper 300 euro over. Een spectaculair verschil en dat is ook meteen de reden
waarom op jaarbasis hoogstens 2.200
euro bonus kan toegekend worden per
werknemer.
Dit is een systeem van één voor allen,
allen voor één, zowel voor meelopers
als trekkers. Moet men dan niet bang
zijn voor gebrek aan doelmatigheid?
Valerie Devos: Werkgevers willen uiteraard een bonus geven aan de medewerkers die ervoor gewerkt hebben. Maar het
nieuwe bonusvoordeel kan niet individueel
toegekend worden. De bonus is namelijk
gebonden aan de collectieve resultaten
van een onderneming of een groep van
werknemers. In tegenstelling tot het regime van werknemersparticipatie – wat in
de praktijk een ﬂop is gebleken – hoeven
dus niet alle werknemers betrokken te
zijn, maar altijd minimaal een welomschreven groep. Indien de bonus voor verkopers
bedoeld is, zullen de collectieve resultaten
van de verkoopsploeg tot eenzelfde bonus
leiden voor iedere verkoper, ongeacht zijn
inspanning of bijdrage.
Dat ‘resultaatsgebonden’ impliceert
dat er doelstellingen moeten gedeﬁnieerd worden. Is dit haalbaar voor een
kmo?
Valerie Devos: De voordelen van de bonus moeten afhangen van de verwezenlijking van duidelijk aﬂijnbare, transparante,
deﬁnieerbare/meetbare en veriﬁeerbare
doelstellingen. Juridisch gesproken is dat
streng en duidelijk, maar in de praktijk
gaat het hier niet om een juridische
kwestie. Want inzicht in de bedrijfsprocessen en een performante, relevante
rapportering brengt ons op het terrein van
ﬁnancieel management. Kmo’s die zich
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ﬁnancieel professionaliseren, kunnen het
nu als toetje ook gebruiken binnen hun
HRM-beleid.
Hoe deﬁnieer je dat, meetbare doelstellingen?
David Derhaeg: Wie een eerste inzicht
wil in de ﬁnanciële parameters voor het
deﬁniëren van meetbare doelstellingen,
kan een kijkje nemen in het KMO Kompas
van Deloitte Fiduciaire (nvdr: te vinden
op www.kmokompas.be). Daar kunt u
de positionering van uw vennootschap
vergelijken met uw sectorgenoten. Stelt
u bijvoorbeeld vast dat uw onderneming
teveel werkkapitaal nodig heeft voor de
gerealiseerde omzet, dan kan u aan een
bepaalde groep medewerkers als target meegeven om het klantenkrediet te
reduceren.
Valerie Devos: De groep werknemers
die daaraan bijdraagt, kan heel divers
zijn. Onbetaalde facturen hebben vaak te
maken met foute leveringen en kunnen
hun oorsprong al in het magazijn hebben.
Ook verkopers kunnen de latere inning
versnellen door duidelijke afspraken te
maken bij het opnemen van de bestelling.
En uiteraard kan de ﬁnanciële afdeling van
het bedrijf actief de betalingstermijnen
opvolgen.
David Derhaeg: Blijft dan nog de vraag
om de doelstelling te deﬁniëren en

Valerie Devos, sociaal juriste, Deloitte Fiduciaire
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realistisch te houden. Scoort u op een
bepaalde parameter bij de zwakkere
ondernemingen, stel dan als target niet
om op het einde van het jaar tot de best
presterende bedrijven te horen. Want als
de doelstellingen post factum onrealistisch
blijken te zijn, wordt het moeilijk om uw
groep mensen nog een volgende keer te
motiveren.
Is deze procedure haalbaar voor de
kleine onderneming?
Valerie Devos: Voor ondernemingen
waar de betrokken personeelsleden vertegenwoordigd zijn door een vakbondsafvaardiging, wordt het bonussysteem
ingevoerd via een ondernemings-CAO.
Het hoeft nauwelijks aangestipt te worden dat een bonus voor een groep van
werknemers niet alleen tot discussie kan
leiden over de criteria, maar ook over de
werknemers die ervoor in aanmerking
komen. Want de vraag is uiteraard hoe de
‘uitgeslotenen’ op het kenbaar gemaakt
bonusplan zullen reageren.
Kleine ondernemingen (lees: zonder
vakbondsafvaardiging) kunnen via een
toetredingsakte werken waar alleen communicatie en overleg is met de effectief in
het bonusplan betrokken werknemers. Er
blijft ook hier nogal wat papierwerk, dus
is het helemaal geen slecht idee om vooral
de kostprijs in functie van de totale bonusmassa te bekijken en na te gaan of het
bonusplan niet een jaarlijks terugkerend
initiatief kan zijn.
Is deze multidisciplinaire aanpak
geen spek voor de bek van Deloitte
Fiduciaire?
David Derhaeg: Of dat bonusplan een
eenvoudige en werkbare tool is voor uw
onderneming, hangt van veel factoren
af. Bij Deloitte Fiduciaire zien we ons
bevestigd in onze visie dat een bedrijf
succesvol leiden een multidisciplinaire
aangelegenheid is. Een goede arbeidsrechtelijke onderbouw is essentieel. En dat een
uitstekend ﬁnancieel management steeds
meer aan belang wint, blijkt nu zelfs uit
regelgeving voor bonussen. Al die aspecten implementeren en op elkaar afstemmen is een métier, uw en onze uitdaging.
Samen ondernemen heet dat.

David Derhaeg, tax director, Deloitte Fiduciaire
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Tijd voor de Reva-lutie!
De Reva, de eerste ecologische stadsauto, wordt in de hele Benelux ingevoerd en
verdeeld door Green Mobil. Wij hadden een gesprek met Arnaud de Viron, voormalig
partner bij Deloitte en bestuurder van het bedrijf.
Kunt u ons iets meer vertellen over
Green Mobil?
Arnaud de Viron: Green Mobil werd opgericht in september 2007, het resultaat van een
combinatie van verlangen en opportunisme.
Ik droomde ervan om een project te starten
in verband met India – het land boeit me
mateloos – en maakte kennis met Shamsunder Katara, een Belg van Indische origine, die
zopas de exclusieve verdeling van de Reva had
verworven en op zoek was naar een vennoot.
De eerste wagens – demonstratiemodellen –
zijn in België aangekomen in december 2007.
In januari 2008 volgde dan de lancering op
het Autosalon van Brussel.
Waarom bent u ondernemer geworden?
Arnaud de Viron: Ondernemen zit mij in
het bloed. Eerst overwoog ik om Europese
producten te verkopen in India, om een graantje mee te pikken van de spectaculaire groei in
dat land. Het toeval wou dat ik in november
2006 de heer Katara ontmoette in Bangalore
(waar de Reva gemaakt wordt). Ik was als

expert meegereisd op een missie van de Belgische overheid ter promotie van investeringen
in België.
Waarom koos u als verdeler voor een
product als de Reva?
Arnaud de Viron: Ik wou ondernemen,
maar wou niet om het even wat doen. Ik ben
gevoelig voor ethische waarden, het milieu en
burgerzin. De Reva past perfect in dat waardesysteem, aangezien hij voor een revolutie in
mobiliteit zorgt. Het is een milieuvriendelijke
wagen: geen CO2-uitstoot, geen lawaai en
met een minimale impact op het milieu van
het begin tot het einde van zijn levenscyclus.
Sinds de ﬁlm van Al Gore is het brede publiek
zich bewust van wat er op het spel staat voor
het klimaat.
Wat waren de belangrijkste stappen in
het parcours van Green Mobil?
Arnaud de Viron: De lancering op het
Autosalon was een bijzondere periode, want
we waren de eersten die de elektrische auto

verkochten in België! Er was heel wat mediaaandacht van de televisiejournaals en de geschreven pers. Talrijke vooraanstaande ﬁguren
zijn ons komen bezoeken op het autosalon:
de heren Verhofstadt, Peeters, Reynders en
Cerexhe. Ook het publiek was zeer geïnteresseerd: er zijn zelfs mensen speciaal vanuit
Noord-Frankrijk gekomen. De Reva is immers
nog niet beschikbaar in Frankrijk.
Momenteel ben ik contacten aan het leggen
met gemeenten en grote privé- en publieke
bedrijven, zoals de Cliniques Saint-Luc. Die
hebben zo’n 5.000 personeelsleden, waarvan
een groot deel binnen een straal van 15 km
woont. In april heeft minister Uyttebroek de
Reva een maand lang getest.
Hebt u bijzondere moeilijkheden gekend?
Arnaud de Viron: De grote moeilijkheid
bestaat erin om enthousiasme om te zetten in
een werkelijke aankoop. De reactie van mensen is altijd dezelfde: “Wat een schitterende
auto! Dit is de toekomst!” En dan antwoord
ik: “Nee, niet de toekomst, het heden!”
Wat verwacht u voor de toekomst? Wat
zijn uw ambities?
Arnaud de Viron: Op korte termijn zou ik
graag zien dat overheden werk maken van
een coherenter beleid inzake schone mobiliteit. Een ﬁnancieel beleid – premies, incentives
– en de invoering van maatregelen om het
gebruik van schone voertuigen te bevorderen.
De premie van 15 % voor auto’s die minder
dan 105 g CO2/km uitstoten is niet van toepassing op de Reva, omdat hij niet onder de in
de wet bepaalde categorieën valt.
In Londen heeft de overheid een “congestion
charge” ingevoerd, een tolhefﬁng waarvan
schone voertuigen vrijgesteld zijn. Ze hebben
laadpalen geïnstalleerd voor elektrische auto’s.
Die laatste kunnen ook gratis parkeren. Elek-
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trische auto’s mogen de busbanen gebruiken.
Ook heel wat andere steden passen deze
maatregelen toe. Op middellange termijn zou
ik een volledig gamma van elektrische voertuigen willen aanbieden in België: bestelwagens,
bussen en ﬁetsen.
Welke rol heeft Deloitte in uw loopbaan
gespeeld?
Arnaud de Viron: Deloitte, dat zijn 25 jaar

van mijn leven! Het is net alsof u aan iemand
die al 25 jaar getrouwd is zou vragen welke
rol zijn vrouw speelt in zijn leven. Deloitte was
voor mij een fantastische leerschool, zowel
professioneel als voor mij als persoon. Ik
werd er gebrandmerkt door een bedrijfscultuur die voornamelijk was gebaseerd op één
alomtegenwoordige waarde: nauwgezetheid.
Nauwgezetheid bij het nemen van beslissingen, communicatie, het naleven van beloften

aan de klanten, risicobeheer enz. Allemaal
cruciale elementen in het kader van mijn
nieuwe activiteiten. Mijn carrière als consultant en de door Deloitte geleverde diensten
zijn overigens een garantie van uitmuntendheid op het vlak van ﬁnanciële belangen,
en zorgen voor solide, hechte relaties, een
aanpassingsvermogen voor technische en
professionele evoluties, en ten slotte ook een
feilloze kwaliteit.

Als u even terugblikt, wat zijn volgens
u de grootste verschillen tussen een
consultant en een bedrijfsleider?
Arnaud de Viron: Het verschil kan in een
paar woorden worden uitgelegd: de consultant suggereert, oriënteert, ondersteunt,
terwijl de bedrijfsleider uitlijnt, deﬁnieert en
knopen doorhakt – hij beslist. In hoofdzaak
een verschil in verantwoordelijkheid en
gezichtspunt … of contrast.

relaties opbouwen. PR speelt daarin een
cruciale rol. Bovendien draagt elk innoverend ondernemingsproject een hoog
ﬁnancieel risico met zich mee, en moet je
dus de nodige ﬁnanciële middelen verzamelen met het oog op je ambities, en eigen
geld investeren om je onafhankelijkheid te
verzekeren. De platgetreden paden verlaten
betekent ook dat je over perfecte documentatie moet beschikken. Ik heb talloze uren
doorgebracht op het net – je moet absoluut
je vak leren kennen! Ik zou diegenen met
het ondernemingsvirus ook willen aanraden
om niet “het mes op hun keel te zetten”.
Zeer strikt omgaan met uitgaven - tot op de
laatste cent -, de teugels stevig vasthouden,
het roer niet lossen en vooral niet te veel
delegeren. Dat zijn de grote lijnen waarmee
rekening gehouden moet worden bij de
uitwerking van een ondernemingsproject.

Wat doet men best wel en best niet bij
de ontwikkeling van een nieuw
ondernemingsproject?
Arnaud de Viron: Zoals ik al zei, nauwgezetheid blijft de voornaamste waarde. In
mijn geval bestaat de juiste balans uit drie
doorslaggevende elementen: een geschikte
entourage, voldoende eigen middelen en
uitvoerige documentatie. Met andere woorden: je moet een netwerk van betrouwbare
Arnaud de Viron
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Goed bestuur is een
dagelijkse werkmethode
Corporate governance of goed bestuur moet zowat het meest gebruikte buzzword van het
laatste jaar zijn. Maar wat verstaan we juist onder goed bestuur, is dit voor iedereen hetzelfde en bovenal, wat voor nut heeft het in een familiebedrijf? Dialoog bracht 3 experten
van Deloitte Fiduciaire – Henk Hemelaere, Nikolaas Tahon en Dominique Deliège - rond
de tafel en vroeg hun visie.

Wat is goed bestuur?
Henk Hemelaere: Goed bestuur draait
rond het samenbrengen van een groep
mensen rond de visie en de uitgestippelde
strategie van een bedrijf en rond het stellen
van bestuursdaden die ten goede komen
aan de strategische bedrijfsvoering. Daarbij
moet rekening gehouden worden met de
belangen van de verschillende stakeholders
van het bedrijf: medewerkers, ﬁnanciers,
aandeelhouders...

Is dat relevant voor een familiebedrijf?
Dominique Deliège: De vraag stellen hoe
een familiebedrijf goed moet bestuurd
worden leidt ons meteen al tot een nieuwe
vraag: wat is een familiebedrijf? Want een
bedrijf evolueert, en afhankelijk van de
structuur van het familiebedrijf en de fase
van evolutie waarin het zich bevindt, moet
ook bekeken worden wat goed bestuur
voor de onderneming kan inhouden en hoe
de invulling van goed bestuur mee moet
evolueren.

Dus naarmate een bedrijf groeit of evolueert, verandert ook de invulling van het
begrip goed bestuur?
Henk Hemelaere: Correct. Deloitte maakt
onderscheid tussen 4 vormen van familiebedrijven, gaande van de eenmanszaak over het
familiebedrijf ‘strictu senso’ en het ‘next generation’ familiebedrijf tot het ‘open familiebedrijf’, waar naast de familiale aandeelhouders
ook externe aandeelhouders in het kapitaal
van de onderneming zitten. De Code Buysse
is vooral bedoeld voor het grotere ‘open
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familiaal bedrijf’. Voor het kleine familiebedrijf is deugdelijk bestuur eerder een kwestie
van methodieken zonder dat dit hoeft te leiden tot bijkomende formele structuren. Gelijk
in welke fase een bedrijf zich bevindt, is het
belangrijk om je als bedrijfsleider te omringen
met mensen die je kunnen adviseren in de
domeinen waar dat nodig is.
Nikolaas Tahon: Dikwijls start die adviserende rol bij de ouders: zoon en dochter
nemen het familiebedrijf over en de ouders,
zelf niet meer actief, blijven een klankbord
voor de beslissingen die genomen worden in
het bedrijf. Dergelijke raad van advies wordt
gaandeweg uitgebouwd met de externe
accountant, een relatie die ook in zaken zit,
en evolueert verder samen met de maturiteit
van de onderneming tot een echte raad van
externe bestuurders.
Het is dus niet fout om in kleine kring te
beginnen?
Dominique Deliège: Nee, maar het komt
er wel op neer je op het juiste moment te
omringen met mensen die het advies kunnen
geven dat je nodig hebt. Onafhankelijkheid is
daar heel belangrijk in. De implementatie van
een nieuw ERP-pakket bijvoorbeeld kan voor
een klein bedrijf een dermate impact hebben,
dat de keuze voor een verkeerd pakket uiteindelijk tot het falen van de onderneming leidt.
Daarom is het aangewezen dat een bedrijfsleider bij een dergelijke keuze een beroep doet
op een onafhankelijke deskundige die geen
belang heeft bij het verkopen van een pakket,
maar een objectieve visie kan geven op het
aanbod. Het succes van de afdeling Finance
and IT van Deloitte Fiduciaire bewijst dat er
grote nood is aan een dergelijk onafhankelijk
advies.
Henk Hemelaere: De vorm waarin het
bedrijf zich openstelt, is dat nu door het
aantrekken van een extern bestuurder of door
het organiseren van een adviesraad of een
trusted advisor als Deloitte Fiduciaire, is ondergeschikt aan de toegevoegde waarde die
de externen bijbrengen. Eerst de inhoud, dan
de vorm. De toegevoegde waarde die Deloitte
Fiduciaire kan bijbrengen is haar multidisciplinaire dienstverlening. Voor een familiale
regeling bijvoorbeeld kunnen ondernemers
een beroep doen op onze juridische deskundigen, daar waar bij het opzetten van een
kostprijssysteem een ﬁnancieel expert uit onze

Intercommunautair
zakendoen

Bonussysteem

afdeling Finance en IT de nodige expertise kan
aanreiken.
Als ik een adviseur wil, tot wie wend ik
me dan best? Waar haal ik de mosterd?
Nikolaas Tahon: Om te weten waar je gepast advies kunt krijgen is een netwerk nodig.
Een kring van mensen waarop je beroep kunt
doen. Veel ondernemers worden dermate
opgeslorpt door dagdagelijkse operationele
beslommeringen dat zij dat netwerk niet
uitbouwen. En daar moet tijd voor gemaakt
worden. Als trusted advisor hebben wij daar
gigantische uitdagingen en opportuniteiten.
Loyauteit voeren wij en onze klanten hoog in
het vaandel. Maar accountants die niet mee
(kunnen) evolueren, kunnen steeds minder
hun rol waarmaken. Daarom investeren we
met Deloitte Fiduciaire zo enorm in specialisatie en training van onze professionals. Ook dat
is goed bestuur.
Dominique Deliège: Daarnaast is er geen
goede corporate governance zonder goede
private governance: indien we een visie ontwikkelen voor een bedrijf moeten we de visie
en verwachtingen kennen van haar aandeelhouders. Er moeten dus goede afspraken
zijn tussen de familieleden over hoe met het
bedrijf omgegaan wordt. Daarvoor kan een
familiecharter, waarin de waarden en visie van
de familie mee opgenomen wordt, onontbeerlijk zijn.
Is goed bestuur eigenlijk echt nodig, of is
het een modegril?
Nikolaas Tahon: We gaan er van uit dat
iedere onderneming wil groeien. Voor echte
groei zijn 2 zaken fundamenteel nodig: geld
en mensen. Het aantal stakeholders dat bij
een bedrijf betrokken is om deze 2 peilers aan
te leveren neemt toe. En deze stakeholders
zullen transparantie vragen om vertrouwen te
krijgen in de onderneming.
Door de kredietschaarste is het steeds meer
nodig om naast de huisbankier te kijken naar
andere partijen om de ﬁnanciering van groei
rond te krijgen. Om die andere investeerders
aan te trekken is een goed strategisch plan
vereist, en moet dat strategisch plan kunnen
getoetst worden aan de stappen die het
bedrijf zet. Zonder bewijs van daden van
goed deugdelijk bestuur wordt het alsmaar
moeilijker om die vormen van ﬁnanciering
rond te krijgen.
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Henk Hemelaere: Een tweede peiler zijn de
mensen. Medewerkers aantrekken en behouden wordt voor kmo’s een steeds grotere
uitdaging. Interne transparantie is daarbij
onontbeerlijk.
Nikolaas Tahon: Dit principe van collectiviteit, medewerkers mee betrekken in de strategische visie van het bedrijf, is ongeacht de
bedrijfsgrootte een noodzakelijke voorwaarde
van corporate governance. Goed bestuur
impliceert ook dat er duidelijke beslissings- en
managementstructuren uitgetekend moeten
worden, dat de visie overgebracht wordt op
de medewerkers en dat de betrokkenheid van
medewerkers verhoogd wordt. Dit zijn daden
van goed bestuur omdat zij zorgen voor
continuïteit van het bedrijf. Want een bedrijf
is uiteindelijk maar zoveel waard als het in de
toekomst kan opbrengen, en goed bestuur
is een kwestie van waarde creëren. Voor de
aandeelhouders, en voor de medewerkers.
Dominique Deliège: Familiale managers
mogen daarom niet blind zijn voor de eigen
tekortkomingen, en moeten toptalent aantrekken in hun bedrijf. De eigen gebreken
worden best aangevuld met externe competenties om terug die continuïteit van bedrijfsvoering te optimaliseren. Want het succes van
uw bedrijf morgen is omgekeerd evenredig
met de mate waarin het van u afhankelijk is.
Een ﬁnanciële kwestie mag het niet zijn. Er
bestaan genoeg planningstechnieken om uw
talent correct te verlonen.
Moet ik de code Buysse ter hand nemen
om deugdelijk te besturen?
Nikolaas Tahon: In ieder geval hebben de
code Lippens voor beursgenoteerde bedrijven
en de code Buysse voor niet-beursgenoteerde
bedrijven een dynamiek gecreëerd en de
aspecten van deugdelijk bestuur ter discussie
gesteld. In heel die discussie hebben echter
vooral een aantal deelelementen de krantenkoppen gehaald, denk maar aan de transparantie in verband met de lonen van topmanagers. Goed bestuur betekent niet dat u alles
publiek moet maken. De buitenwereld heeft
geen zaken met uw persoonlijke wedde.
Wat u echter wel moet willen delen is waar u
met uw onderneming naartoe wenst te gaan.
Deze transparantie is uiteraard veel meer
intern nodig dan extern. Of er ook externe
transparantie nodig is, is immers afhankelijk
van de groeifase waarin uw bedrijf zit.

Nikolaas Tahon, Dominique Deliège en Henk Hemelaere, partners, Deloitte Fiduciaire
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Antwerpen
Ralph De Jonghe en Pieter Laleman
Lange Lozanastraat 270
2018 Antwerpen
Tel. 03 800 89 00
Fax 03 800 89 01
kmo-antwerpen@deloitte.be

Gent
Nikolaas Tahon
Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent
Tel. 09 393 75 85
Fax 09 393 75 80
kmo-gent@deloitte.be

Brugge
Marc Vanroose
Blankenbergsesteenweg 161
8000 Brugge
Tel. 050 32 83 00
Fax 050 32 83 01
kmo-brugge@deloitte.be

Hasselt
Alain Bronckaers, Luc de Werdt
en Patrick Dierick
Gouverneur Roppesingel 13
3500 Hasselt
Tel. 011 89 39 00
Fax 011 89 39 01
kmo-hasselt@deloitte.be

Brussel
Dominique Deliège
Louizalaan 240
1050 Brussel
Tel. 02 639 49 52
Fax 02 639 49 69
kmo-brussel@deloitte.be
Charleroi
Dominique Deliège
Chaussée de Courcelles 113
6041 Charleroi (Gosselies)
Tel. 071 34 71 00
Fax 071 34 71 71
pme-charleroi@deloitte.be
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Luik
Luc Absil en Dominique Deliège
Parc d’Affaires Zénobe Gramme
Square des Conduites-d’Eau 2
4020 Liège
Tel. 04 349 35 35
Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.be

Kortrijk
Stefaan Pattijn, Marino Verhellen
en Frank Gaeremynck
President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Tel. 056 59 44 00
Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.be

Roeselare
Dirk Clarysse, Henk Hemelaere,
Ivan Lambrecht, Filip Seynaeve en
Lieven Vandezande
Accent Business Park - Kwadestraat 151
8800 Roeselare
Tel. 051 66 46 90
Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.be
Turnhout
Guy Willems en Luc de Werdt
Parklaan 55 bus 17
2300 Turnhout
Tel. 014 40 19 50
Fax 014 42 55 29
kmo-turnhout@deloitte.be

Leuven
Dirk Hermans
Philipssite 5 bus 7
3001 Leuven
Tel. 016 31 41 50
Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.be

Beeld u een economie in
zonder ondernemers.
Sterke ideeën vragen om sterke mensen

Precies 10 jaar geleden integreerde Deloitte Fiduciaire
zich binnen Deloitte. Sindsdien groeide het uit tot
marktleider in België. En dat is niet verwonderlijk.
Vanuit haar unieke expertise en doorgedreven focus
geeft Deloitte Fiduciaire immers professioneel advies
en ondersteuning in Accountancy, Tax & Legal
Consulting, Financial & IT Management en Mergers &
Acquisitions. Duizenden familiebedrijven en
ondernemers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië doen
dagelijks een beroep op Deloitte Fiduciaire en zijn
hierdoor succesvolle spelers in hun markten.
Dankzij de sterk multidisciplinaire aanpak en intense
samenwerking met haar klanten anticipeert Deloitte
Fiduciaire continu op het steeds veranderende
economische kader, in België en daarbuiten.
Zo kan Deloitte Fiduciaire permanent meebouwen
aan de groei en het succes van de ondernemingen
van morgen.
Wil u uw onderneming ook verder laten
groeien? Meer informatie op
www.deloitte.com/be/kmo
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