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Overdracht/overname:  
het overwegen waard

36 Ondernemers 12  19 juni 2015

Voka partner van Agentschap Ondernemen in sensibilisering, informatie en begeleiding

Het was de ambitie van de broers Stanislas (39) en 
Alexander (36) Hautekiet om na hun hogere studies 
samen een eigen zaak te runnen. Bij gebrek aan een 
familiale onderneming om voort te zetten, een pro-
duct waar de markt op zat te wachten of een briljant, 
technologisch idee spraken ze eerst hun netwerk van 
vrienden en kennissen-ondernemers aan. “Hoe begin 
je met een bedrijf”, zegt Alexander Hautekiet die 
bij Voka deelnam aan Bryo en PLATO en zetelt in de 
Lokale raad Brugge van Voka West-Vlaanderen. “Via 
via kwamen we bij Ignaas Buyck uit Avelgem terecht, 
die overnames begeleidt. Zijn gouden tips zijn ons bij-
gebleven. Hij heeft ons de eerste waardevolle lessen 
geleerd. Om ervaring op te doen, gingen we ondertus-
sen als zelfstandige aan de slag, mijn broer Stanislas 
als BI Consultant, ikzelf als verkoper van ramen en 
deuren. We screenden ook tal van commerciële web-
sites naar opportuniteiten. Alles kwam in een stroom-
versnelling nadat Chris Raman van V4G ons profiel 
opmaakte en kort na de eerste gesprekken in 2010 met 
een geschikte overname kwam. Omdat ze hun focus 
meer naar travel wilden verleggen, stond Web Retail 
Company van serial entrepreneurs Olivier Dujardin en 
Dominique Tanaka over te nemen. De start-up paste 
als digitaal bureau bij ons profiel en we konden het 
technisch platform en de beperkte klantenportefeuille 
voor een beperkt budget met eigen middelen overne-
men. Na analyse van de cijfers was de beslissing vlug 
genomen.”

Met drie medewerkers staan de twee zaakvoerders 
met Web Retail Company in voor de aanmaak van 
webwinkels, inclusief online marketing. Sinds kort 

hebben ze zich ook gespecialiseerd in corporate web-
sites. “Als ondernemer en zeker in het digitale land-
schap, moeten we onszelf constant evalueren”, zegt 
Stanislas Hautekiet. “Bedienen we de juiste klanten, 
klopt ons verdienmodel nog wel, volgen we de juiste 
strategie enzovoort. De overname hielp ons om de 
basis te leggen, maar daarna waren we wel op onszelf 
aangewezen. Uiteraard pakt Voka ook uit met initia-
tieven als Bryo en PLATO die het ondernemerschap 
begeleiden en ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat de nieuwe sessies over starten en groeien door 
overname, die vijf jaar geleden nog niet bestonden, 
zeker een meerwaarde betekenen voor mensen met 
ondernemingszin.”

De opleidingspakketten (vier sessies van telkens 3 uur) 
‘Groeien door overname’ en ‘Starten door overname’ 
worden sinds kort in meerdere Vlaamse regio’s aange-
boden in samenwerking met Deloitte. Het eerste tra-
ject van ‘Starten door overname’ in West-Vlaanderen 
was meteen succesvol en telde 13 deelnemers. Gezien 
het overwegend kmo-weefsel in de provincie besteedt 

Hoe pak je als ondernemer in spe een overname aan? stanislas en Alexander Hautekiet 
gingen te rade bij hun netwerk en lieten zich professioneel begeleiden. inmiddels biedt 
Voka een aantal nieuwe trajecten, evenementen, infosessies en een Vokawijzer aan. 
“Daarme geven we vorm aan de bekommernis van de Vlaamse overheid om tijdig over-
dracht, overname en familiale opvolging in goede banen te leiden”, zegt teammanager 
levenslang leren Heidi logghe van Voka – kamer van koophandel West-Vlaanderen. zij 
zetelt in het stakeholdersplatform bij het Agentschap ondernemen en is nationaal con-
tactpersoon voor Voka inzake opvolging en overname.
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“De nieuWe sessies oVer 
sTArTen en Groeien Door 

oVernAMe, BeTekenen zeker een 
MeerWAArDe Voor Mensen MeT 

onDerneMinGszin.”

Voka West-Vlaanderen van oudsher bijzondere aan-
dacht aan de levenscyclus van een onderneming en in 
het bijzonder de opvolging.

Met een Masterplan opvolging en overname wil ook de 
Vlaamse overheid de bedrijfscontinuïteit garanderen 
en generatiewissels of overnames stimuleren en in 
goede banen leiden. Sensibilisering dat overname een 
optie is tot ondernemerschap en dat een succesvolle 
overdracht tijdig voorbereid moet worden, zijn twee 
van de doelstellingen. De toegang tot informatie, 
advies, opleiding en begeleiding vergemakkelijken is 
een derde. 

“Om de acties te stroomlijnen werd in de schoot van 
het Agentschap Ondernemen een stakeholdersplat-
form opgericht, waarin Voka één van de partners is”, 
zegt nationaal Voka-contactpersoon of Ambassadeur 
Overname Heidi Logghe. “Met de opleidingstrajecten 
werken we mee aan de doelstellingen. Dat geldt ook 
voor evenementen als de Family Business Happening, 
infosessies voor cijfermatige beroepen rond psycho-
sociale aspecten en de recent ontwikkelde Vokawijzer 
37 over Familiale opvolging. Regelmatig krijgen we 
al individuele vragen die doorverwezen worden naar 
mogelijke partners.” (MD – Foto MVN)

nationaal contactpersoon  
overnemen & overlaten voor Voka:  
Heidi logghe, tel. 056 23 50 49,  
heidi.logghe@voka.be.
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