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Om de evolutie van het bedrijf en van de familie na een verandering van eigendom, bestuur 

en/of management te peilen, werden zeven praktijkgevallen bestudeerd. Tien 

praktijkgevallen zijn meestal een maximum (Eisenhardt, 1989)2. Die casestudy’s werden 

geselecteerd die recent een dergelijke wijziging hebben doorgemaakt. We hielden bij de 

selectie tevens rekening met voldoende variatie in de veranderingen. Bij casestudy’s primeert 

immers de diversiteit en niet het aantal. 

Per praktijkgeval werden interviews met minstens twee betrokkenen gehouden (zie Tabel 1 

voor een overzicht van de bedrijven en de geïnterviewden). Op die manier kregen we een 

vollediger beeld van de casestudy. De geïnterviewden werden per praktijkgeval apart 

gesproken. Na zeventien interviews in zeven praktijkgevallen hadden we een goed zicht op 

de mutatie van familiebedrijven.  

De respondenten kregen drie vragen voorgeschoteld: (1) oorsprong van de verandering, (2) 

aard van de verandering en (3) gevolgen van de verandering. Hierna volgt voor elk 

praktijkgeval een beschrijving van het verhaal van de geïnterviewden. Op hun uitdrukkelijk 

verzoek worden de casestudy’s anoniem gebracht. Na de rapportering van elk praktijkgeval 

vergelijken we de verhalen uit de casestudy’s en brengen we de bevindingen samen in een 

overzichtelijk schema. 

  

                                                           
2 Eisenhart, K. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14 (4), pp. 
532-550. 
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Tabel 1: Kenmerken van de praktijkgevallen en de geïnterviewden 

 

 Grootte Huidige 
generatie leiding 

Geïnterviewden 
(aantal: 
zeventien) 

Aard verandering 

Praktijkgeval 1 Klein 3de Drie: twee 
familiale 
opvolgers + 
externe adviseur 

Familiale 
opvolging qua 
leiding en 
eigendom en 
installatie raad 
van advies 

Praktijkgeval 2 Middelgroot 2de Twee: familiale 
eigenaar-
bestuurder en 
externe adviseur 

Verandering van 
bestuur  

Praktijkgeval 3 Klein 1ste Twee: familiale 
eigenaar-
bestuurders 

Verandering van 
extern 
management en 
van bestuur 

Praktijkgeval 4 Middelgroot 1ste Twee: familiale 
eigenaar-
bestuurders 

Verandering van 
bestuur en 
leiding 

Praktijkgeval 5 Klein 1ste Twee: eigenaar-
bestuurder en 
externe adviseur 

Verandering van 
eigendom, 
bestuur en 
leiding 

Praktijkgeval 6 Zeer klein 2de Vier: twee 
eigenaars en hun 
twee familiale 
opvolgers 

Verandering van 
bestuur en 
leiding 

Praktijkgeval 7 Klein 3de Twee: eigenaar-
bestuurders 

Verandering van 
eigendom en 
bestuur 
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1. Intracase-beschrijving   

 

Praktijkgeval 1: Familiale overdracht – Van een verlieslatend naar een winstgevend bedrijf 

Ongeveer vier jaar geleden droegen de ouders de dagelijkse leiding over aan hun twee 

kinderen. Het bedrijf zat toen in de rode cijfers. De familiale opvolgers tastten in het duister 

over de oorzaken van de verliezen en over de remedies. Daarom contacteerden ze drie jaar 

geleden een familiebedrijvenadviseur, die ze al een aantal keren tijdens seminaries hadden 

horen spreken. Hij moest helpen het tij te keren. Die externe consulent stelde voor om 

onmiddellijk een raad van advies te installeren, waarin hijzelf, een andere externe adviseur 

waarmee hij geregeld samenwerkte en de twee familiale opvolgers zetelen. 

Eerst werden de cijfers grondig geanalyseerd. Die analyse bracht enkele zwakke plekken van 

het familiebedrijf aan het licht: 

- De kortetermijnfinanciering overheerste dermate dat het permante vermogen van het 

bedrijf veel te zwak was en dat de nettothesaurie tekorten vertoonde. 

- Een nevenbedrijf had van bij de start verliezen geboekt en was virtueel failliet. 

- De verhouding tussen de bezoldigingen en de toegevoegde waarde was met meer dan 

90 procent alarmerend hoog. Het bedrijf was onvoldoende competitief. 

 

Doordat het één vóór twaalf was, drongen ingrijpende acties zich op. Ten eerste werd het 

nevenbedrijf gesloten. Ten tweede werd met verschillende banken onderhandeld over een 

aangepaste financiering. Een bank ging akkoord om een krediet op lange termijn en 

bedrijfskapitaalfinanciering te verstrekken. Ten derde werden een aantal mensen ontslagen. 

Ten vierde werden een kasplan en een cashflow-tabel opgesteld. In die cashflow-tabel 

werden streefnormen opgenomen voor de omzet, de brutomarge, de verhouding tussen de 

diensten en diverse goederen en de omzet, en de bezoldigingen tegenover de toegevoegde 

waarde. De raad van advies volgde maandelijks die cijfers op. Dankzij die beslissingen kon het 

bloeden worden gestelpt. 

Om het bedrijf structureel gezond te maken, waren evenwel bijkomende maatregelen nodig. 

Het bedrijf genereerde wegens zijn seizoensgebonden activiteiten onvoldoende cash tijdens 
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de kalmere wintermaanden. Bovendien leerde een klanten-productenanalyse dat een 

bepaalde klantengroep verliezen veroorzaakte en dat sommige producten veel te veel 

variëteiten hadden. Dat laatste bemoeilijkte aanzienlijk het werk in het atelier van het bedrijf. 

De vader, die samen met zijn echtgenote nog de aandelen had, wilde niet weten van een 

aanpassing van de cliënteel en van het productaanbod. Het bedienen van die verlieslatende 

klantengroep had hem steeds voldoening gegeven en hij had steeds gezworen bij een zeer 

gevarieerd productaanbod. Zijn bedrijfspolitiek was er veeleer op gericht om de grootste 

speler in de sector te zijn. Om de broodnodige strategische aanpassingen te kunnen 

doorvoeren, dienden de familiale opvolgers de nieuwe aandeelhouders te worden. De 

externe leden van de raad van advies maakten via presentaties aan de ouders duidelijk dat 

het zo niet verder kon. Het bedrijf zou met zware cashtekorten opgezadeld blijven. 

Uiteindelijk gingen de ouders overstag en stemden ze in met een overdracht van de aandelen 

aan hun twee kinderen. De aandelen werden deels geschonken en dienden deels te worden 

betaald als het bedrijf opnieuw voldoende cash zou genereren.  

 

Na de aandelenoverdracht kon er een versnelling hoger worden geschakeld. Er werd een 

strategische missie uitgewerkt, die een duidelijk antwoord geeft op drie vragen: (1) wat doet 

het bedrijf, (2) voor wie doet het dat en (3) waarom doet het dat voor die groepen. Uit die 

missie blijkt dat het bedrijf anders is en wil zijn. De verlieslatende klantengroep wordt niet 

meer proactief benaderd. Ze wordt alleen nog bediend als ze bereid is om de juiste prijs (met 

de gewenste marge) te betalen. Het productassortiment werd zowel verruimd als verkleind. 

Voor de overbrugging van de zwakkere wintermaanden worden nu nieuwe producten 

aangeboden die mooi passen bij de strategische bedrijfsmissie. Er werd gesnoeid in het aantal 

variëteiten per product. Om een iets lager klantensegment te kunnen bedienen, werd er ook 

aan productverdieping gedaan. Er wordt eveneens een goedkoper gamma, dat weliswaar 

kwalitatief is, aangeboden. Met het oog op het rentabiliseren van het atelier werd de 

werkplaats aan een financiële doorlichting en kostprijsanalyse onderworpen. Die studie van 

het atelier heeft aangetoond dat er veel te weinig gewerkte uren werden gefactureerd. Er 

werd een scanningssysteem ingevoerd, zodat de gewerkte uren in het atelier daadwerkelijk 

worden gefactureerd. 
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Na de aandelenoverdracht werken de ouders alleen nog op afroep. Als het nodig is dat zij een 

handje toesteken, vragen de familiale opvolgers dat tijdig aan hen. De twee familiale 

opvolgers hebben een goede verstandhouding en hebben hun verantwoordelijkheden 

afgebakend. Maandelijks houden ze formeel overleg. Waar de raad van advies de voorbije 

drie jaren maandelijkse vergaderde, komt hij nu elke anderhalve maand samen. Eenmaal per 

jaar houdt hij een strategiedag waar vooral de toekomst kritisch wordt besproken.  

 

De wijzigingen na de overdracht van de dagelijkse leiding en van de eigendom hebben het 

familiebedrijf geen windeieren gelegd. Sinds vorig jaar boekt het terug mooie winsten, 

waardoor ook de solvabiliteit is verbeterd. Ook de cashspanningen zijn zo goed als 

verdwenen. 

 

 

Praktijkgeval 2: Verandering van bestuur – Einde van zware familiale conflicten 

 

Dit familiebedrijf waar vier familietakken de aandelen bezitten, werd jarenlang geteisterd 

door zeer zware familiale conflicten. De ruzies deden zich voor tussen de zussen-

aandeelhouders onderling en tussen een actieve nicht en haar actieve tantes. Om die 

aanslepende familieruzies – die een zware hypotheek legden op de eigenaarsfamilie – op te 

lossen, introduceerde de nicht bij de eigenaarsfamilie een familiebedrijvenadviseur. Die hield 

eerst afzonderlijke gesprekken met de familiale bestuurder-eigenaars, om zicht te krijgen op 

hun standpunten en gevoeligheden. Nadat de consulent en de familieleden hun vertrouwen 

in elkaar hadden uitgesproken, kon de volgende stap worden gezet. Uit de gesprekken van de 

consulent was duidelijk geworden dat de communicatie tussen de actieve nicht en haar 

actieve tantes zeer stroef verliep. Er werd dan ook beslist om wekelijks een overleg te houden 

tussen de nicht en haar tantes, onder leiding van de externe raadgever. Die wekelijkse 

bijeenkomsten maakten duidelijk dat de actieve nicht aan rolverwarring deed. Zij was 

eigenaar-bestuurder en bediende in het dagelijkse werk; haar tantes waren gedelegeerd 

bestuurder. Zij vond evenwel dat zij als eigenaar-bestuurder ook zeggenschap over het 
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operationele moest blijven hebben. In de raad van bestuur en de jaarlijkse algemene 

vergadering laaiden de conflicten tussen haar en haar familietak enerzijds en de drie andere 

familietakken anderzijds hoog op. Zij en haar familietak waren de onruststokers die het bedrijf 

verlamden en de familieharmonie ondermijnden. De familiebedrijvenadviseur zag in dat de 

nicht uit het dagdagelijkse diende te worden verwijderd en dat haar ruziemakende familietak 

diende te worden geïsoleerd. Hij slaagde erin om de drie andere familietakken daarvan te 

overtuigen. Er diende stapsgewijs te worden gewerkt: eerst via de algemene vergadering en 

dan via de raad van bestuur.  

 

Om de nicht uit de raad van bestuur te verwijderen, dienden de drie andere familietakken op 

de algemene vergadering te beslissen over haar ontslag als bestuurder. Zij hadden samen de 

meerderheid maar moesten op de algemene vergadering wel met één stem spreken. Daartoe 

sloten zij een aandeelhouderssyndicaat, waarmee zij een gezamenlijk front vormen. De nicht 

werd ontslagen als bestuurder. De raad van bestuur werd  aangepast en bestond nu uit 

vertegenwoordigers van de drie familietakken die het aandeelhouderssyndicaat uitmaken, de 

familiebedrijvenadviseur en een andere onafhankelijke bestuurder. Die gewijzigde raad van 

bestuur kon zich nu buigen over de samenstelling van de verantwoordelijken voor het 

operationele bedrijfsgebeuren. Toen de actieve nicht na ontelbare gesprekken en kansen het 

bedrijf en het gezag van haar tantes-gedelegeerd bestuurders bleef ondergraven, besliste de 

raad van bestuur haar te ontslaan als bediende.  

 

Na de verwijdering van de onrust stokende nicht uit de raad van bestuur en uit het 

dagdagelijkse – een proces dat ongeveer drie jaar heeft geduurd – is de rust in het bedrijf 

teruggekeerd. Dat was dringend nodig omdat het bedrijf door moeilijke 

marktomstandigheden voor belangrijke uitdagingen staat. Tussen de drie familietakken uit 

het aandeelhouderssyndicaat heerst er een zeer goede verstandhouding, die met de jaren 

beter is geworden. De nicht en haar familietak zijn nog mede-eigenaar, maar tijdens de 

algemene vergadering staan zij als minderheidsaandeelhouder volledig geïsoleerd. 

Aandeelhouders uit die tak overwegen zelfs om hun aandelen te verkopen.   
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Praktijkgeval 3: Verandering van extern management en van bestuur – Tevreden eigenaar-

bestuurders en performanter bedrijf  

 

Dit familiebedrijf werkt al jaren volgens het model van familiale controle. Man en vrouw zijn 

er de aandeelhouders en het dagelijks management wordt waargenomen door een externe 

manager. Tot vorig jaar was er een externe manager die bijna tien jaar het bedrijf had geleid. 

De relatie tussen hem en de mannelijke eigenaar-bestuurder was zienderogen verslechterd. 

De eigenaar-bestuurder hekelde dat de externe manager hem onvoldoende informeerde en 

dat hij steeds naar informatie moest vragen. De externe manager van zijn kant vond dat de 

eigenaar-bestuurder de macht niet wilde delen en aan micro-management deed. Om de 

communicatielijnen tussen beiden te herstellen, haalde de eigenaar-bestuurder een 

familiebedrijvenadviseur binnen. Die vormde samen met de externe manager en de eigenaars 

de raad van advies. In de raad van advies werd onder meer afgesproken dat de externe 

manager en de eigenaar wekelijks met elkaar overleggen. De aandachts- en werkpunten 

werden aan beiden meegegeven. Na ongeveer één jaar was de situatie tussen beiden niet 

verbeterd, wel integendeel. De eigenaar had geen vertrouwen meer in de externe manager, 

die op zijn beurt de bemoeizucht van de aandeelhouder aan de kaak stelde. Ondertussen leed 

het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis verlies.  

 

De familiebedrijvenadviseur en de eigenaars beseften samen dat een afscheid van de externe 

manager zich opdrong. De raad van advies werd omgevormd naar een actieve raad van 

bestuur, waarin de twee aandeelhouders, de familiebedrijvenadviseur en een bijkomende 

onafhankelijke bestuurder zetelen. Eenmaal de raad van bestuur was samengesteld, ging die 

zeer snel over tot het ontslag van de externe manager. Een gespecialiseerd bureel werd 

aangesteld om een nieuwe externe manager te zoeken. Na een intensieve zoektocht van een 

paar maanden werd die gevonden. Onder zijn bezielende leiding en dankzij de ondersteuning 

en de controle van de raad van bestuur presteert het bedrijf beter. Er is opnieuw winst en het 

bedrijf is internationaler geworden. 
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Praktijkgeval 4: Verandering van bestuur en van leiding – Einde van machtsstrijd tussen 

levenspartners 

 

Dit bedrijf werd al een paar jaar geplaagd door een bitse machtsstrijd tussen levenspartners. 

Hun neuzen stonden totaal niet in dezelfde richting. Ze waren het oneens over de strategische 

koers en bakkeleiden over van alles en nog wat, zelfs in het bijzijn van de medewerkers. Ze 

wisten dat het bedrijf en de familie daar zwaar onder leden. Ze klopten aan bij twee adviseurs, 

waarmee ze de raad van advies vormden. Gedurende meer dan één jaar werd geprobeerd 

om een wij-verhaal te schrijven: de strategische missie werd vastgelegd, de 

verantwoordelijkheden werden afgebakend, formele overlegmomenten tussen de 

levenspartners werden voorzien, … De afspraken werden evenwel zeer snel met de voeten 

getreden. Vooral de man wilde de absolute macht en ontbond geregeld zijn duivels. Hij 

veranderde voortdurend van mening. De ene keer wilde hij de internationale activiteiten 

uitbouwen, kort nadien wilde hij een nevenactiviteit leiden. Daarbovenop kwamen zijn 

vernietigende stemmingswisselingen. 

 

Met het oog op drastische beslissingen werd de raad van advies omgevormd naar een raad 

van bestuur, met dezelfde mensen. De raad van bestuur besliste zeer snel, meerderheid tegen 

minderheid, om de mannelijke ondernemer te ontheffen van zijn dagelijkse taken en zijn 

levenspartner aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder. Ook de toegang tot het bedrijf werd 

hem ontzegd. Er werd hem gevraagd zijn rol als eigenaar en bestuurder te vervullen. Na een 

lang rouwproces is de mannelijke ondernemer tot inkeer gekomen. Hij realiseert zich nu dat 

hij zichzelf buitenspel had gezet en zichzelf onmogelijk had gemaakt. Hij is officieus een 

adviseur op verzoek geworden en voert een aantal taken in opdracht van de raad van bestuur, 

zoals het bezoeken van internationale klanten en prospecten. Zowel in de familie als in het 

bedrijf is de rust wedergekeerd. 
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Praktijkgeval 5: Verandering van eigendom – Einde van machtsstrijd tussen vennoten 

 

Gedurende ongeveer tien jaar floreerde dit bedrijf onder de bezieling van twee niet-familiale 

vennoten, die elk de helft van de aandelen hadden en samen het bedrijf leidden. Op een 

bepaald ogenblik oordeelde één van de twee vennoten dat het bedrijf nood had aan een 

algemeen directeur. Op die manier zouden de twee vennoten meer tijd hebben voor 

strategische kwesties. De vennoot drukte die beslissing snel door. De andere vennoot, van 

wie ook de dochter in het bedrijf werkt, kon het evenwel totaal niet vinden met de nieuwe 

algemeen directeur, die van buiten het bedrijf was aangetrokken. Daardoor verzuurde de 

relatie tussen de twee vennoten. Ze hulden zich in stilzwijgen tegenover elkaar, wat het 

bedrijf beschadigde. Ze deden een beroep op twee adviseurs. Al snel werd duidelijk dat de 

vennoten niet meer met elkaar verder konden. Er werd voorgesteld om het bedrijf te splitsen. 

Een van hen stelde daartegen zijn veto en oordeelde dat de ene de andere moest uitkopen. 

 

Er werd een objectieve waardebepaling gemaakt. Na moeilijke onderhandelingen over de 

verkoopprijs en over de inhoud van de documenten met afspraken tussen verkoper en koper, 

kocht de vennoot die de algemeen directeur had binnengeloodst de andere vennoot uit.  

 

Door het snoeien van de aandelenboom eindigde de korte maar hevige strijd tussen de twee 

vennoten. Na hun echtscheiding is het bedrijf evenwel in woelig water beland door de 

verslechterde marktomstandigheden. Een kapitaalinjectie was nodig; een formele 

risicokapitaalverschaffer is in het kapitaal van het bedrijf gestapt en bezit een 

minderheidsparticipatie.  
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Praktijkgeval 6: Verandering van familiale leiding en van bestuur – Redding van het bedrijf 

 

Levenspartners hebben gedurende meer dan tien jaar dit bedrijf geleid. In 2011 en 2012 

kende het bedrijf zware verliezen. Daardoor draaide de hoofdbankier de geldkraan naar het 

bedrijf dicht. Eind 2012 vervoegden drie zonen het bedrijf. Zij namen de operationele leiding 

van het bedrijf over. Hun overname van leiderschap maakte financiering door een “nieuwe” 

bank mogelijk. Op het ogenblik van de generatiewissel werd tevens een adviesraad 

geïnstalleerd, met daarin de ouders, hun drie zonen en een externe adviseur. In 2013 was het 

alle hens aan dek om het bedrijf overeind te houden. Een budget met streefcijfers qua omzet 

en ebitda moest worden gerealiseerd en werd bijgevolg strikt opgevolgd. Er diende bovenal 

rendabele verkoop te worden gerealiseerd. De drie familiale opvolgers, met begeleiding van 

de externe adviseur, slaagden er na één jaar in om het bedrijf terug uit de rode cijfers te halen.  

Om het bedrijf structureel te verbeteren, was meer focus in het productaanbod noodzakelijk. 

Er werd gesnoeid in het assortiment en meer lijn in het aanbod gebracht. Bovendien worden 

de originele producten onder een nieuwe merknaam verkocht. Om de coherentie te bewaren, 

werd een duidelijke strategische missie vastgelegd. Dit jaar is het bedrijf tevens in een 

internationale stroomversnelling terechtgekomen, omdat de Belgische markt te weinig 

mogelijkheden biedt. Er werd geopteerd om de Franse markt op een selectieve manier te 

bewerken. De prospecten worden zorgvuldig gekozen. 

De ouders, die nog steeds de enige aandeelhouders zijn, vervullen afgesproken taken. Zo 

houdt de vader zich bezig met de financiële kant van de zaak en behartigt de moeder vooral 

het commerciële op de thuismarkt. Voorlopig is de eigendomsoverdracht nog niet aan de 

orde. De zonen willen eerst voor zichzelf uitmaken wat ze echt willen en hebben zich daarvoor 

nog twee jaar respijt gegeven. De raad van advies vergadert tweemaandelijks. Daar wordt 

vooral gewaakt over de uitvoering van de strategie en worden de familieleden bij de les 

gehouden.     
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Praktijkgeval 7: Verandering van eigendom, van bestuur en van leiding – Ademruimte voor 

de familiale opvolgers 

 

Twee zonen leiden elk een bedrijfsafdeling. De eigendom van het bedrijf was tot vorig jaar in 

handen van de ouders en hun twee zonen. Ongeveer vier jaar geleden werd een raad van 

advies opgericht, waar de vader, de twee zonen, twee externe managers en twee externe 

adviseurs deel van uitmaakten. De externe managers hadden elk hun afdeling. De raad van 

advies werd in het leven geroepen om de overdracht te finaliseren en het bedrijf verder te 

professionaliseren. De vader had weliswaar de dagelijkse leiding overgedragen, maar hij was 

nog dagelijks actief in een van de afdelingen van het bedrijf. Dat veroorzaakte wel eens 

spanningen met de zoon en de externe manager die samen die afdeling leidden. De raad van 

advies wenste de twee afdelingen apart op te volgen en daarom werd er overgegaan tot het 

voeren van een analytische boekhouding. De analytische berekeningen leerden dat een van 

de twee afdelingen al jaren zwaar verlieslatend was. Voor de externe manager van die 

afdeling, die zich geregeld boven de zoon stelde, was dat een bittere pil om te slikken. De raad 

van advies stuurde de strategie van de verlieslatende afdeling grondig bij en bewaakte de 

uitvoering van de aangepaste strategie. De externe manager kon zich moeilijk verzoenen met 

de koerswijziging en besliste om het bedrijf te verlaten. Nochtans bleek de 

strategieverandering de juiste te zijn, want de afdeling die steeds verlies had gemaakt schreef 

nu in het zwart. 

In de winstgevende afdeling vormde de vader de uitdaging. Hij kon die niet loslaten. De zoon 

die deze afdeling leidt, heeft vorig jaar de eigendomsoverdracht afgedwongen. Onder 

begeleiding van de externen in de raad van advies en een jurist-fiscalist hebben de ouders 

hun resterende aandelen aan hun zonen overgedragen. Na de eigendomsoverdracht kwam 

de vader minder en minder naar het bedrijf en sinds een paar maanden komt hij enkel nog 

op afroep. Hij heeft ook zijn zitje in de raad van advies opgegeven. Voor de zoon en de externe 

manager van de afdeling waar de vader steeds probeerde de scepter te zwaaien, is het vertrek 

van de patriarch een opluchting. Zij hebben nu adem- en manoeuvreerruimte om samen met 

de raad van advies die afdeling verder uit te bouwen. In de andere afdeling blijft het knokken 

om break-even te draaien.     
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2. Intercase-analyse 

De intercase-analyse leert dat bedrijfsverliezen en conflicten (tussen familieleden onderling, 

tussen eigenaars en de externe manager) aan de oorsprong van de veranderingen liggen (zie 

onderstaande figuur). De aard van de veranderingen behelst vooral het installeren van een 

raad van advies met externen en de regeling van de eigendomsoverdracht. Een externe 

adviseur is de katalysator van die veranderingen. Om de problemen structureel op te lossen, 

muteert de raad van advies soms naar een raad van bestuur, worden de familiale opvolgers 

de nieuwe aandeelhouders of wordt het aantal aandeelhouders verminderd. De gevolgen van 

de veranderingen zijn doorgaans positief. De rust keert terug in de familie en het bedrijf, en 

de onderneming presteert beter omdat de juiste zaken er juist worden gedaan. 

 

Figuur 1: Oorsprong, aard en gevolgen van de veranderingen 

     

      

  

   

   

 


