
Bereid uw bedrijf voor op  
uw volgende levensfase.
Hoe garandeer ik de continuïteit, toekomst en waarde van mijn bedrijf?

continuïteit
toekomst
strategie
due diligence
waardebepaling
goed bestuur
stakeholders
structuur
overlaten



Mentorship en  
discretie

Transitio is het lerend netwerk van Voka waarbij 
(potentiële) overlaters gecoached worden om hun 
bedrijf transfer ready te maken. 

Elke bedrijfsleider denkt vroeg of laat na over de toekomst van zijn 
bedrijf. Zal er familie zijn die het overneemt? Zal het verkocht worden 
aan iemand van buiten het bedrijf of misschien wel aan een paar 
managers? Sowieso speelt de vraag van hoe je een bedrijf hierop 
voorbereid ooit de kop op.

Er zijn immers verschillende factoren die een invloed hebben op de 
waarde van een bedrijf. Inzicht hebben in deze factoren is een eerste 
stap in de voorbereiding en draagt bij tot de continuïteit van het bedrijf.

Ervaren mentoren nemen een vaste groep van maximum 12 deelnemers 
op sleeptouw om in alle discretie samen elk voor hun bedrijf de juiste 
vertaalslag te maken van elk van deze factoren.



Koen Vandelanotte
Vennoot Vandelanotte NV

Preparation is the key to success



Transitio is een begeleidingstraject dat zich richt 
naar bedrijfsleiders die zich willen voorbereiden 
op het verkennen van hun strategische opties met 
betrekking tot de continuering van de activiteit van 
hun bedrijf. Naast ervaren mentoren zullen experts 
hun kennis en ervaring delen met de groep. 

Zo krijgt u als deelnemer inzicht in de verschillende aspecten die een 
toekomstige overdracht succesvol kunnen maken. Doorheen de sessie 
wordt u ook uitgedaagd om deze inzichten te vertalen naar uw eigen 
bedrijfspraktijk. Zo voelt u zich beter gewapend voor uw toekomstige 
beslissingen en zal een eventuele verkoop succesvoller en vlotter 
verlopen.

Wat mag u  
verwachten ?



Nicolas De Boe
Zaakvoerder

Een goede en tijdige 

begeleiding is essentieel om 

hetgeen waar je jaren aan 

gebouwd en voor gezwoegd hebt 

als ondernemer, maximaal te 

valoriseren



Wat, waar,  
wanneer?

Jaarlijks 4 trajecten van 12 deelnemers 
georganiseerd door Voka- Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland, Limburg, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen. 

Een TRANSITIO-traject loopt als volgt :
• Een intakegesprek met de Voka-coördinator

• Een kick off waarbij een praktijkcase aan bod komt en een nulmeting 
op basis van de TRANSITIO-roos© wordt afgenomen

• 8 à 10 sessies waarbij volgende thema’s aan bod komen:

 › Strategie en groei, toekomst van het bedrijf
 › Marktkennis en sectoranalyse, verschillende stakeholders
 › Persoonlijke ontwikkeling
 › Organisatie en corporate governance
 › Financiële en juridische structuur
 › Due diligence
 › Waardebepaling

• Tijdens deze sessies worden intervisiemoment voorzien en op het 
einde een eindmeting op basis van de TRANSITIO-roos©

• Slotsessie met alle deelnemers over de 4 groepen heen.



Pieter Smeets
C.E.O. - Limburg Voka family business center 

Het bedrijf is als je kind dat ook 

verder moet ontwikkelen zonder de 

steun van vader. Dat is het groeiproces 

van het kind, maar ook het loslaten van 

vader.



Info over TRANSITIO  
vind je op www.voka.be

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Katrien Moens

Lammerstraat 18, 9000 Gent

Tel.: 0497 52 28 04

E-mail:  katrien.moens@voka.be


