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De ideologische dynamiek 
van het familiebedrijf 

EEN DIAGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG FAMILIAAL 
ONDERNEMERSCHAP

Ondernemen is laveren tussen opportunisme en beleid. Bij een familie-
bedrijf komt daar nog een dimensie bij: het familiale karakter. Dat 
karakter heeft vooral bij de meer volwassen familiebedrijven een ver-
strekkende betekenis voor de strategie en het concurrentievermogen op 
de lange termijn. De doorslaggevende succesfactor hiervoor vormt het 
vasthouden van het ondernemerschap. In dit artikel gaan we in op ver-
schillende aspecten van het ondernemerschap binnen het familiebedrijf 
en bespreken we de randvoorwaarden voor het langdurig familiale 
ondernemerschap aan de hand van een theoretisch model. Met dit 
model worden de drie contrasterende ideologieën van ondernemer-
schap, management en paternalisme met elkaar in verband gebracht. 
Dit model kan als grondslag dienen voor een doorlopende dialoog 
tussen management en familie gericht op het stimuleren van onder-
nemerschap binnen de familie.

Inleiding
Het thema ondernemerschap wordt de laatste jaren steeds serieuzer genomen. 
Niet alleen omdat meer mensen kiezen voor een zelfstandige vorm van brood-
winning, maar vooral ook omdat het ondernemerschap wordt gezien als een 
belangrijke impuls voor de economie, als bron voor innovatie en de creatie 
van nieuwe banen. Veel aandacht gaat uit naar starters en de ‘intrapreneurs’, 
de ondernemende medewerkers binnen dienstverband. In aanvulling hierop 
wordt met dit artikel beoogd om meer inzicht te verschaffen in het onderne-
merschap binnen een bijzondere categorie van bedrijven, te weten het familie-
bedrijf. In dit artikel staat de invloed van de dynamiek van het familiebedrijf 
op het familiale ondernemerschap centraal. Familiebedrijven vormen een 
belangrijke pijler van de economie. Zij hebben een stabiliserende werking in 
tijden van economische neergang en dragen tegelijkertijd wezenlijk bij aan 

R
o

b
erto

 F
lö

ren
, Ju

rg
en

 G
eerlin

g
s en

 G
er Z

w
a

rten
d

ijk



62

DE IDEOLOGISCHE DYNAMIEK VAN HET FAMILIEBEDRIJF  NUMMER 1 – JANUARI /  FEBRUARI 2009&

R
o

b
er

to
 F

lö
re

n
, 

Ju
rg

en
 G

ee
rl

in
g

s 
en

 G
er

 Z
w

a
rt

en
d

ij
k

groei en innovatie op de lange termijn. Indien het familiebedrijf nader wordt 
beschouwd, blijkt dat bijzondere familiegebonden karakteristieken een belang-
rijke rol spelen bij de doorlopende ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie en 
het concurrentievermogen (Habberson en Williams, 1999; Mühlebach, 2004, 
p. 93-96). Het vasthouden van het ondernemerschap op de langere termijn is 
daarbij een van de belangrijkste uitdagingen. Voor een bedrijfsfamilie die zich 
ten doel heeft gesteld om het bedrijf aan opvolgende generaties over te dragen, 
geldt dit des te meer.
Ondernemerschap wordt al jaren vanuit verschillende wetenschappelijke invals-
hoeken bestudeerd, zoals de economische, de psychosociale en de management-
benadering. Deze invalshoeken kunnen goed worden vertaald naar de context 
van het familiebedrijf. Binnen de familiebedrijfskundige discipline wordt deze 
context doorgaans beschreven als een dynamisch systeem dat wordt gevormd 
door de interactie tussen drie domeinen, te weten familie, eigendom en bedrijf 
(Tagiuri en Davis, 1996). Familiebedrijven onderscheiden zich van de niet-
familiebedrijven door deze interactie. 
Met de economische benadering, die het effect van het ondernemerschap 
beschrijft in termen zoals risico, waardecreatie of innovatie, kan het belang 
van het familiebedrijf voor de nationale economie duidelijk worden gemaakt. 
In Nederland is dat belang groot: 45 procent van het BNP en minimaal 40 
procent van de werkgelegenheid is afkomstig van de familiebedrijven (Expert-
groep Familiebedrijven, 2007, p. 4). Bij de economische benadering van een 
familiebedrijf heeft dit effect een breder bereik dan het bedrijf alleen. Het 
raakt ook de interactie tussen de familie en bedrijf, waarbij het duurzaam aan 
het bedrijf verbonden familievermogen in het geding is. 
De psychosociale benadering, waarbij de persoonlijke motieven en kenmerken 
van de ondernemer centraal worden gesteld, kan binnen een familiebedrijf 
haar toepassing vinden door zich naast de individuele familieleden ook te rich-
ten op de familie als groep. De familie kan in dit verband worden beschouwd 
als ondernemend collectief en/of als interne omgevingsfactor die het onderne-
merschap sterk kan ontwikkelen, bevorderen of, anderzijds, remmen. Kort 
gesteld: de familie doet er in sterke mate toe en kan als succesfactor worden 
beschouwd voor het bedrijf. 
De managementbenadering ten slotte, houdt zich bezig met de vraag hoe het 
ondernemerschap wordt ontwikkeld en toegepast en welke randvoorwaarden 
hiervoor (dienen te) gelden. Bij familiebedrijven dient vanuit deze invalshoek 
niet alleen te worden gelet op het (management van het) bedrijf, maar ook op 
de rol en inbreng van de familieleden en eigenaren.
De drie benaderingswijzen helpen bij het zoeken naar een verklaring hoe 
ondernemerschap binnen de maatschappij tot stand komt en kan worden 
bevorderd. Voor een vertaalslag naar het familiebedrijf moet echter een meer 
diepgaand inzicht worden verkregen in de dynamiek van het familiebedrijf. 
De in de literatuur gangbare tegenstelling en daarmee spanning tussen het 
ondernemen en het managen is niet genoeg. De familiale dimensie moet daar-
aan worden toegevoegd en daarmee in verband gebracht.
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In de volgende paragraaf beschrijven we een model waarmee de verbanden 
tussen de drie dimensies van familie, ondernemerschap en management wor-
den aangebracht. Hierbij is gebruikgemaakt van het theoretische model van de 
drie contrasterende ideologieën, dat in 2000 door Johannisson en ook in 2000 
door Johannisson en Huse samen binnen het vakgebied van de familiebedrijfs-
kunde is gelanceerd. Johannisson en Huse beschouwen het ‘paternalisme’, het 
‘ondernemerschap’ en het ‘management’ als drie ideologieën die binnen het 
familiebedrijf ten opzichte van elkaar contrasteren en onderling met elkaar 
wedijveren om een dominante positie. De dominantie van telkens een andere 
ideologie is tijdgebonden en wisselt al naargelang het doorlopen van de levens-
fase van het bedrijf en de familie. Het daarmee gemoeide proces wordt aange-
duid als de ‘ideologische dynamiek’ van het familiebedrijf. De ideologie van 
het paternalisme belichaamt binnen het theoretische model de familiale dimen-
sie, waarmee het familiebedrijf zich onderscheidt van de niet-familiebedrijven. 
Om deze reden krijgt deze ideologie ten opzichte van de andere twee ideolo-
gieën meer aandacht. Na de behandeling van het theoretische model wordt 
ingegaan op de toepassing van het drie-ideologieënmodel in de praktijk. 

1. Contrasterende ideologieën in het familiebedrijf
Johannisson en Huse waren de eersten die de familiale dimensie van een fami-
liebedrijf in relatie brachten met het ondernemerschap en het management. 
Zij definiëren het familiebedrijf als een samenhangend geheel van drie contras-
terende ideologieën, te weten:
• ondernemerschap
• paternalisme
• management. 

Onder een ideologie verstaan zij een consistent en permanent wereldbeeld dat 
leidt tot een specifieke gedragswijze. Belangrijk hierbij is dat zij een verband 
leggen tussen een ideologie en een bijbehorende emotie. Op basis van het 
samenspel van de ideologie en de emotie ontstaat een bepaald gedrag. Omdat 
de emotionele grondslag van de ideologieën onderling verschilt, ontstaan daar-
tussen contrasten met uiteenlopende gedragingen. Dit proces brengt een span-
ningsveld teweeg. De ideologieën krijgen de neiging om elkaar te domineren 
waardoor het gevaar ontstaat dat een familiebedrijf zich onevenwichtig ont-
wikkelt. De balans tussen familie- en bedrijfsbelangen dreigt uit het lood te 
slaan. Een gedegen inzicht in de afzonderlijke ideologieën is nodig om de 
onderlinge contrasten tussen deze ideologieën te doorgronden en het even-
wicht daartussen te helpen bewaken. Dat evenwicht bevordert immers een 
parallelle ontwikkeling van het bedrijf en de familie, waarbij de positieve 
invloed die familie en bedrijf op elkaar uitoefenen, wordt bevorderd en de 
negatieve invloed wordt verzacht.
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In figuur 1 wordt duidelijk dat deze samenhang gelijktijdig een wederzijdse 
beïnvloeding van en ook onderlinge competentie tussen de drie ideologieën 
met zich meebrengt. Zoals later zal blijken, is de dominantie van een ideologie 
ten opzichte van de andere tijdgebonden en afhankelijk van de levensfase van 
het bedrijf.

Figuur 1. 

Drie contrasterende 

ideologieën bij familie-

bedrijven

 Management Paternalisme

Ondernemerschap 

Het 
familiebedrijf 

Bron: Johannisson en Huse (2000)

Hieronder volgt een korte samenvattende beschrijving van de drie ideologieën 
afzonderlijk. Daarbij zijn enkele aspecten opgenomen uit de bijdrage uit 2003 
van Koiranen aan de verdere uitwerking van het model van Johannisson en 
Huse.

ONDERNEMERSCHAP 

Er bestaan vele definities voor het ondernemerschap. Voor dit artikel dient de 
volgende omschrijving van het ondernemerschap in het familiebedrijf als uit-
gangspunt. Deze is gebaseerd op een definitie van Stevenson en Jarillo uit 
1990: 

Ondernemerschap is een proces waarbij individuen, zowel familieleden 
als eigenaren, al dan niet werkzaam in het familiebedrijf, persoonlijke, 
familiale, eigendoms- en bedrijfsmatige kansen nastreven zonder rekening 
te houden met de middelen waarover zij thans beschikken. 

Met deze definitie wordt tegemoetgekomen aan een van de belangrijkste 
karakteristieken van het familiebedrijf, namelijk de omstandigheid dat perso-
nen gelijktijdig verschillende rollen innemen en daarmee verschillende belan-
gen vertegenwoordigen. Deze belangenverstrengeling speelt een grote rol bij 
het spanningsveld tussen de verschillende ideologieën.
Als kerncompetenties voor succesvol ondernemerschap worden in het alge-
meen aangeduid: 
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• inzien en vervolgens realiseren van mogelijkheden;
• experimenteren en vervolgens creëren van nieuwe of vernieuwen van oude 

producten en diensten;
• innoveren, gecalculeerde risico’s nemen en investeren in groei.

Volgens Johannisson en Huse karakteriseren wilskracht, intuïtie en alertheid 
de ideologie van het ondernemerschap. In deze ideologie wordt het resultaat-
gerichte handelen op korte termijn gecombineerd met een op kansen gerichte 
visie op de markt. Het succes wordt afgemeten tegen de liquide middelen die 
worden gegenereerd, zodat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden 
omgezet in telkens weer nieuwe initiatieven.

PATERNALISME 

Het paternalisme raakt het wezen van onze westerse maatschappij, te weten 
het ‘natuurlijk’ recht om eigendommen te verwerven en te beschermen. Deze 
ideologie is van groot belang voor het familiebedrijf, omdat hiermee het 
bestaansrecht van het familiebedrijf op de lange termijn is gemoeid. Succes-
volle familieondernemers beschouwen het bedrijf immers als erfgoed (Flören 
en Geerlings, 2006, p. 32) en elke generatie tracht dit in een zo gezond moge-
lijke staat aan de opvolgende generatie over te leveren. De competenties om 
dit vol te kunnen houden, zijn diep ingebed in de geschiedenis en cultuur van 
de familie. Met behulp van zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelaties met 
deskundigen van buiten streven familieondernemers het doel na om het bedrijf 
(breed beschouwd: dat kunnen ook andere activiteiten zijn naast of in plaats 
van het oorspronkelijke bedrijf) voor de familie (lees: komende generaties) te 
behouden en, in veel gevallen, expliciet ten behoeve en dienste van verschillen-
de belanghebbende partijen uit de omgeving (markten en maatschappij) waar-
binnen men de ondernemende activiteiten ontplooit.
Het begrip ‘paternalisme’ heeft in de managementliteratuur echter een overwe-
gend negatieve bijklank en wordt veelvuldig geassocieerd met bevoogding en 
betutteling. Het wordt geregeld in verband gebracht met een gesloten, geheim-
zinnige ondernemingscultuur en een ouderwets humanresourcesmanagement. 
Zo stelt Warren (1999) dat het paternalistische model voor het personeels-
beleid niet valt te verenigen met het uitgangspunt dat deelnemers van een 
democratische maatschappij zich als verantwoordelijke burgers zouden opstel-
len. Zijn stelling is dat het management een transparant besluitvormingproces 
zou moeten waarborgen, waaraan het personeel zoveel mogelijk participeert. 
Fleming (2005) neemt het begrip organisational paternalism als uitgangspunt 
bij zijn stelling dat personeelsleden die weerstand bieden tegen een paternalis-
tische organisatie, dit doen omdat zij als irrationele kinderen worden behan-
deld met een ondermijnend effect op hun waardigheid. Er zijn echter ook posi-
tieve kanten van het paternalisme belicht met ook een meer gedifferentieerde 
beschouwing van dit begrip. Aycan (2006) onderzoekt en beschrijft het pater-
nalisme vanuit twee invalshoeken (motief en gedrag) en komt tot de voorzich-
tige suggestie dat paternalisme niet altijd gepaard gaat met afhankelijkheid en 
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verlies van autonomie. In een eerdere publicatie (2000) refereerde hij aan een 
positief verband tussen paternalisme en de mate van empowerment binnen een 
organisatie. Hij stelt dat de dynamiek van het paternalisme nog nader zou 
moeten worden onderzocht. Het familiebedrijf biedt hiervoor een interessante 
context. Pellegrini en Scandura (2006) presenteren in een empirisch onderzoek 
het begrip paternalisme als een nieuwe en relevante culturele dimensie in aan-
vulling op de door Hofstede beschreven cultuurdimensies. Daarbij wordt het 
paternalisme beschouwd als een mogelijk onontbeerlijke factor voor effectief 
leiderschap, afhankelijk van de culturele karakteristieken van het bedrijf. 
Meerdere onderzoekers (uit overwegend Aziatische landen en landen uit het 
Midden-Oosten en Zuid-Amerika, zie Aycan, 2006) kennen het paternalisme 
een positieve connotatie toe en herkennen hierin verschillende leiderschaps-
stijlen. Kim (1994) maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen enerzijds een 
op zorgzaamheid (benevolent) gerichte vorm van paternalisme en anderzijds 
een op loyaliteit (exploitative) gerichte vorm. Uit een door Farth en Cheng 
(2000) uitgevoerd onderzoek1 vloeien drie paternalistische leiderschapsstijlen 
voort: het op controle gerichte authoritarian leadership, het op andermans 
welzijn gerichte benevolent leadership en het als onbaatzuchtig aan te duiden 
moral leadership. Dergelijke stijlen zijn volgens ons goed te verbinden met de 
persoonskenmerken van een eigenaar-oprichter van een familiebedrijf en kun-
nen binnen een door de jaren heen gecultiveerde familiecultuur in stand wor-
den gehouden door opvolgende generaties. 

Paternalisme staat, kort samengevat, voor het handelen in het beste belang  
van een andere persoon zonder dat de toestemming van de betreffende per-
soon voor dat handelen is gevraagd. Vaak spelen bescherming en zorg hierbij 
een belangrijke rol, zoals ouders voor hun kinderen zorgen. Hierbij staat het 
dagelijkse leven in het teken van het in stand houden van tradities en het zorg 
dragen voor een zekere toekomst van volgende generaties. Vanuit het perspec-
tief van de bedrijfsvoering bezien, kan een paternalistische opstelling worden 
gezien als een uiting van een oprecht gevoelde zorgplicht jegens het personeel, 
gericht op een langdurige wederzijdse loyaliteit. De familiecultuur en manage-
mentstijl zijn bepalend in welke mate de positieve of negatieve aspecten van 
het paternalisme de overhand zullen krijgen binnen het bedrijf en hoe dit door 
de medewerkers wordt gepercipieerd.
Volgens Koiranen kenmerkt het paternalisme zich door de volgende factoren 
die een positieve uitwerking op het bedrijf kunnen hebben:
• bescherming en voogdijschap
• ingewortelde gewoontes
• familietradities
• familie-eigendom.

Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om in te zien dat deze factoren het 
contrast met de andere ideologieën kunnen vergroten en daarmee een sterk 
stimulerend dan wel remmend effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering en 
groei van het bedrijf.
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MANAGEMENT 

Management is gericht op het inrichten van een passende organisatiestructuur 
en het ongestoord laten verlopen van processen. Deze ideologie is dan ook 
gebaseerd op een combinatie van controle vooraf, tussentijds en achteraf. 
Hiertoe wordt onder meer gebruikgemaakt van begrotingen, kwaliteitscontro-
lesystemen, projectbeheer en beleidsstukken. Verschillende kengetallen, waar-
voor binnen de organisatie regelmatig metingen worden verricht, vormen de 
spil van het controlemechanisme. Op basis van een uniform jargon dat door 
de jaren heen is geïnstitutionaliseerd door de vele managementscholen, wordt 
leiding gegeven aan het bedrijf of zijn afdelingen. Daarbij staat het proces van 
planning centraal. De ideologische focus van management is, kort samengevat, 
gericht op:
• procedures
• structuur
• allocatie
• kengetallen.

De managementideologie lijkt, in tegenstelling tot de twee andere ideologieën, 
gespeend van elke vorm van emotie. Toch is zij dat niet: de ideologie heeft als 
doel het ordelijk verloop van de ontwikkeling van de organisatie waarbij tege-
moet wordt gekomen aan voorafgestelde doelen. Dat geeft rust en voldoening. 
Het management is en voelt zich in control. Activiteiten worden geordend in 
functionele deelgebieden en risico’s worden ondervangen door doorgaans 
beperkende maatregelen.

2. De ideologische dynamiek van het familiebedrijf
Alle ideologieën brengen zowel positieve als negatieve elementen met zich mee 
voor het familiebedrijf. Het samenspel van ondernemerschap, paternalisme 
en management zorgt voor de levensvatbaarheid en continuïteit van het fami-
liebedrijf, zolang deze op een constructieve wijze met elkaar contrasteren en 
elkaar aanvullen. Het is daarom van belang dat deze ideologieën proportioneel 
aanwezig zijn (zie ook figuur 1). De wisselwerking van de drie ideologieën 
zorgt in deze situatie voor een continue ondernemersgeest, die ondersteund 
wordt door professionele managementtechnieken en kan rekenen op een 
gezonde en sterke betrokkenheid van de bedrijfsfamilie. Helaas toont de prak-
tijk zich weerbarstig. De drie ideologieën zijn lang niet altijd in alle familie-
bedrijven proportioneel aanwezig. In veel situaties domineert een enkele ideo-
logie (een van de ovalen uit figuur 1 toont zich dan substantieel groter dan de 
andere twee). Hieronder worden de consequenties geschetst van de (extreme) 
dominantie van telkens een van de contrasterende ideologieën. Vervolgens 
wordt ingegaan op de dynamiek van de proportionele vertegenwoordiging 
van de ideologieën.
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DE ‘CONTINU STARTENDE’ ORGANISATIE

In een startend bedrijf begint de ondernemer meestal op basis van een goed 
idee. De ondernemer ziet kansen in de markt en start het bedrijf. De eerste 
jaren worden doorgaans gekenmerkt door veel ondernemerschap en enthou-
siasme. Er wordt minder of geen aandacht besteed aan het management en het 
paternalisme. Bij de start van een bedrijf is dit begrijpelijk en veelal noodzake-
lijk. Wil echter een levensvatbaar familiebedrijf ontstaan, dan zal op een 
bepaald moment de binding met de familie gezocht moeten worden en moet 
de organisatie managementtechnieken worden geprofessionaliseerd. In de con-
stellatie van de continu startende organisatie is het ondernemerschap echter 
dominant en blijft de ondernemer met nieuwe ideeën komen zonder dat er ooit 
iets daadwerkelijk structureel wordt opgebouwd. Als dit te lang duurt, worden 
medewerkers ongeduldig en onzeker en neemt het verloop onder het personeel 
toe. De kans is groot dat kansen in de markt worden gemist, omdat de organi-
satie afspraken niet kan nakomen of omdat de onderneming struikelt over de 
consequenties van een ongecontroleerde groei. De passie van de ondernemer 
blijft steken in de droom, het opbouwen van een stevige organisatie(structuur) 
blijft achterwege. In een later stadium kan de situatie ontstaan dat kinderen 
zelf ook ondernemende initiatieven nemen, maar niet kunnen terugvallen op 
de infrastructuur en organisatie van de vorige generatie. Anders gesteld: de 
ervaringen van de vorige generatie zijn niet ingebed, noch binnen het bedrijf, 
noch binnen de familie. Het resultaat is dat men telkens weer opnieuw het wiel 
moet uitvinden. De familie maakt geen overgang van individueel ondernemer-
schap naar collectief familiaal ondernemerschap gericht op het onderhouden 
van het inmiddels opgebouwde erfgoed. 

DE ‘PROTECTIONISTISCHE AUTOCRATIE’ 

Na verloop van tijd kan een geheel andere situatie ontstaan: het ondernemer-
schap is verloren gegaan en de ondernemer of de familie houdt nog steeds vast 
aan het oude idee waarmee men zo succesvol is geweest. Vernieuwing en crea-
tiviteit zijn nu ver te zoeken. Moderne managementtechnieken en een formele 
organisatiestructuur zijn niet aanwezig. De ondernemer gaat veel meer hech-
ten aan binding met familie. De belangrijkste doelstelling van de ondernemer 
wordt het in stand houden van het bedrijf voor de familie. In deze situatie 
slaat het paternalisme door naar het veiligstellen van het familievermogen. 
De ondernemer stelt zich op als autocraat en meent dat hij precies weet wat 
goed is voor het bedrijf en de werknemers. Veelal is er voor familieleden altijd 
plaats in de organisatie. Sterker nog, de familie zelf is verheven tot ideologie 
en het bedrijf staat ten dienste van de familie. In een later stadium kan (een 
smaldeel binnen) de familie zich autocratisch opstellen, waarbij wordt vast-
gehouden aan oude gewoonten en het beleid zich beperkt tot het vermijden 
van risico’s. Inbreng van derden wordt in deze situatie niet op prijs gesteld. 
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Een dergelijke extreme situatie kan worden aangeduid als de ‘protectionisti-
sche autocratie’. Hier viert het ‘negatieve’ paternalisme hoogtij: betutteling en 
bevoogding voeren de overhand en professionalisering en vernieuwing worden 
gefrustreerd.

DE ‘INERTE ORGANISATIE’ 

Ten slotte is een organisatie denkbaar waar het managementdenken zo over-
heersend is dat hoofdzakelijk gestuurd wordt op risicovermijding en controle. 
In deze geformaliseerde organisatie gaat alles volgens de voorschriften en 
bedoelde overlegstructuren, zodat iedere vorm van betrokkenheid en arbeids-
vreugd van de werknemers verdwenen is. Iedere vorm van creativiteit en initia-
tief wordt ontmoedigd, terwijl emotionele betrokkenheid van de familie als 
irrationeel en onwenselijk wordt bestempeld. In deze situatie worden de 
ondernemersgeest en het paternalisme uitgebannen. Het management streeft 
ernaar om volledig in control te blijven en dit streven resulteert uiteindelijk in 
een inerte organisatie. Het bedrijf moet het doen zonder de bezieling van het 
paternalisme en zonder de gedrevenheid van het ondernemerschap.

HET BELANG VAN PROPORTIONELE VERTEGENWOORDIGING 

Uiteraard zijn deze drie eendimensionale organisatievormen te classificeren als 
extreme situaties. In de werkelijkheid zullen zij zelden of nooit langdurig voor-
komen. Bedrijven zullen zich langs meer genuanceerde patronen ontwikkelen. 
In figuur 2 wordt een mogelijke ontwikkeling beschreven. Voor een startend 
bedrijf zal in eerste instantie het ondernemerschap dominant zijn (positie 1). 
Vervolgens valt te verwachten dat het ondernemende karakter afneemt en er 
hechtere banden met de familie zullen worden ontwikkeld. Deze situatie kan 
zich voordoen als de startende ondernemer aan het einde van zijn werkzame 
bestaan komt, maar ook eerder als opvolgende familieleden meerdere jaren 

Figuur 2. 
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met de oprichter hebben samen gewerkt. Het paternalisme neemt de dominan-
te positie over van het ondernemerschap (positie 2). Uiteindelijk dienen zich 
signalen aan dat de levensvatbaarheid van het bedrijf in het geding is en kan 
een correctie ontstaan in de richting van het managementdenken (positie 3). 
Ten slotte zullen de negatieve consequenties van de overheersing van het mana-
gement gaan domineren en kan het familiebedrijf opschuiven in de richting van 
een proportionele vertegenwoordiging van de drie contrasterende ideologieën 
(positie 4). Alternatieve ontwikkelingen zijn uiteraard denkbaar, afhankelijk 
van omstandigheden binnen de familie en het bedrijf. Voor elk familiebedrijf 
geldt echter dat de proportionele vertegenwoordiging van de drie contrasteren-
de ideologieën essentieel is voor de concurrentiepositie en de continuïteit. 

Als de drie ideologieën proportioneel vertegenwoordigd zijn, kan het samen-
spel daartussen positief uitpakken. De ontwikkeling van familie en bedrijf kan 
dan ook beter parallel lopen. In deze situatie kan ondernemerschap een stimu-
lans geven aan de balans tussen (het belang van) familie en bedrijf. Het even-
wicht tussen de drie ideologieën zal voortdurend worden ‘uitgedaagd’ door 
wisselende omstandigheden binnen de familie en het bedrijf. Het is daarom 
van belang om binnen deze ideologische dynamiek het evenwicht te bewaken 
zoals weergegeven in figuur 1. 

3. De kanalisering van de ideologische dynamiek
Johannisson heeft de drie contrasterende ideologieën voor het familiebedrijf 
ook weergegeven als een gelijkzijdige driehoek (zie figuur 3), waarbij de ideo-
logieën door gemeenschappelijke ‘drivers’ met elkaar zijn verbonden. Aan elke 
ideologie zijn twee van de volgende drie drivers verbonden: controle, intentie
ondersteunende als remmende werking hebben. Zij vervullen een belangrijke 
en emotie. Deze drivers kunnen voor de betreffende ideologie zowel een func-

Figuur 3. 
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Bron: Johannisson (2000)
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tie bij de bewaking en bevordering van het evenwicht tussen de ideolo gieën. 
De uitdaging is om de doelstellingen en betekenissen van een ‘driver’ voor de 
daaraan verbonden ideologie met elkaar te verenigen. Alvorens in te gaan op 
de spanningen die zich binnen deze dynamiek manifesteren, worden de drivers 
afzonderlijk kort toegelicht.

CONTROLE

Paternalisme en management zijn met elkaar verbonden via de controle die 
vanuit het perspectief van deze ideologieën, elk met hun eigen doelen, wordt 
uitgeoefend. Vanuit paternalistisch oogpunt richten familieondernemers zich 
op het behoud en de bescherming van hetgeen zij hebben verworven en 
bereikt. Zij zijn dan doorgaans gericht op de status quo en neigen ernaar om 
minder veranderingsgezind te zijn. Binnen familiebedrijven wordt hier vaak 
invulling aan gegeven door de wens om het bedrijf en de besluitvorming over 
strategische aangelegenheden binnen de familie te houden. De paternalistische 
zorg voor toekomstige generaties kan echter ook bijdragen aan het streven 
naar continuïteit van het familiebedrijf. Hiermee is immers de voor familie-
bedrijven kenmerkende langetermijnvisie gemoeid. Vanuit managementoptiek 
oefenen familieondernemers een geheel andere vorm van controle uit, gericht 
op de professionalisering van de interne bedrijfsprocessen. Net als bij de niet-
familiebedrijven is deze controle sterk gericht op het vastleggen van standaar-
den en processen, het beoordelen van resultaten en het analyseren van afwij-
kingen van gestelde doelen.

INTENTIES

De intenties vormen de verbinding van het management met het ondernemer-
schap. Het is gemakkelijk voor te stellen dat binnen een familiebedrijf de 
intenties van het management en van de ondernemer kunnen conflicteren. 
Vaak gebeurt dit bij de eerste of tweede generatie individuele familieonder-
nemers die het bedrijf sterk heeft laten groeien op basis van hun innovatieve 
en creatieve ondernemersgeest. Na verloop van tijd is het bedrijf zodanig 
gegroeid dat zij het gevoel hebben dat zij nauwelijks meer aan het ondernemen 
toekomen en alleen maar bezig zijn met managementtaken zoals personeels-
beleid en automatisering. In deze situatie is het intentionele conflict een inner-
lijk conflict van één persoon. Het is echter ook mogelijk dat de ondernemer 
een managementteam samenstelt om dergelijke bestuurlijke zaken op zich te 
nemen. Dan vindt het intentieconflict plaats tussen twee groepen c.q. niveaus, 
namelijk de op een ‘laisser faire’ gerichte ondernemer en de op controle gerich-
te managers. Een dergelijk conflict ontstaat ook tussen twee generaties, waar-
bij de senior generatie zich beklaagt over het feit dat ‘de zaken niet meer zo 
gaan als in de oude tijden, alles veel afstandelijker is en zakelijker verloopt’. 
Toch zijn er ook overeenkomsten tussen de intenties van het ondernemerschap 
en het management. Beide ideologieën streven immers naar succes en het 
bereiken van doelen. De kunst is om deze doelen met elkaar te verenigen.
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EMOTIES

Emoties creëren een duidelijk verband tussen paternalisme en ondernemer-
schap. Volgens Koiranen vormen emoties een sterke psychologische kracht 
achter elke affectieve reactie, zoals bezieling en een beleving van verbintenis. 
Zo kunnen ondernemers omringd worden door mensen die door hen worden 
geïnspireerd, enthousiast raken en toegewijd zijn. Aan de andere kant kunnen 
ondernemende mensen worden gehaat door mensen die de veranderingen 
geïnitieerd door ondernemerschap als een bedreiging zien voor henzelf en hun 
toekomst. Het gevaar bestaat dan ook in een familiebedrijf dat de ondernemer 
vol goede creatieve ideeën en intenties wordt omringd met mensen die het 
moeilijk vinden om hem tegen te spreken. 
Ook de emoties verbonden aan het paternalisme komen duidelijk op de voor-
grond. Veel ‘paternalisten’ handelen op basis van hun gevoelens voor anderen. 
In het familiebedrijf kan het paternalisme er zorg voor dragen dat niet alleen 
voor familieleden maar ook voor het overige personeel zeer goed gezorgd 
wordt zonder dat hier nadrukkelijk om gevraagd is. Door hun sterke emotio-
nele binding met diegenen voor wie zij zorgen, zijn zij slecht in staat om hun 
eigen gedrag te doorzien of te doorbreken. Aan de andere kant is het ook voor 
diegenen die paternalistisch behandeld worden, moeilijk om uit die positie van 
onderdrukking te komen. 

IDEOLOGISCHE SPANNINGEN

De drie contrasterende ideologieën blijken binnen het familiebedrijf een aantal 
overeenkomsten, maar ook verschillen in zich te herbergen. In tabel 1 zijn deze 
samengevat. De ideologieën zijn immers gebaseerd op verschillende wereld-
beelden.

Tabel 1. 

Ideologische spanningen
Ondernemerschap Paternalisme Management 

Rationaliteit Durven, creëren Zorgen De leiding hebben

Karakteristiek Initiatief, innovatief, organisch Beschermend, dominerend, vaderlijk Berekenend, toezicht houdend, 
mechanisch

Dwarsverbanden Intenties, emoties Emoties, controle Intenties, controle

Valkuilen Roekeloosheid, gedeelde speculaties Gedeelde illusies Inflexibel, gedeelde rigiditeit

Macht ontleent aan Eigendom, risico nemen Senioriteit, superioriteit, ‘boven’ 
anderen staan

Management competenties, positie

Behouden van Behoud van veranderingen in het 
bedrijf

Behoud van tradities Behoud van controle over bedrijf

Bron: Koiranen (2003).

Koiranen constateert dat de ideologieën elkaar kunnen bestrijden en verster-
ken. Een onbalans tussen de verschillende ideologieën leidt op de lange termijn 
tot verzwakking van de continuïteit van het bedrijf en waarschijnlijk tot con-
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flicten in de bedrijfsfamilie. Daar staat tegenover, dat, zoals Johannisson en 
Huse in andere bewoordingen ook stellen, het resultaat van een goed gekanali-
seerde dynamiek tussen deze ideologieën een meer energetische en competitie-
ve onderneming oplevert. De ideologische dynamiek kan het innoverend ver-
mogen en daarmee de concurrentiekracht helpen versterken.

4. Ondernemerschap en de familie: de drie ideologieën 
in de praktijk

De ideologieën kunnen behulpzaam zijn bij het ondervangen van strategische 
vraagstukken en dilemma’s met betrekking tot zowel het going concern (bij-
voorbeeld herinrichting bestuursstructuur of managen van groei) als ingrijpen-
de transities (bijvoorbeeld generatiewisseling of strategische heroriëntatie). 
Het behoud en de bevordering van het ondernemerschap kunnen daarbij als 
een rode draad worden beschouwd. In de praktijk worden de drie ideologieën 
echter niet snel als zodanig herkend, laat staan gekanaliseerd. Familieonderne-
mers ervaren deze doorgaans onbewust in de vorm van emotionele onderstro-
men waarop zij geen vat krijgen. Kansen om meer ruimte te creëren voor het 
ondernemerschap worden hierdoor gemist. 
Uit praktijkervaring blijkt2 dat het benoemen van specifieke gedragspatronen 
behulpzaam kan zijn bij de concretisering van deze onderstroom. De ideolo-
gieën kunnen goed worden vereenzelvigd met de volgende gedragspatronen:
• paternalisme → beschermen
• ondernemerschap → bouwen
• management → beheren.

Deze bevindingen kunnen goed worden opgenomen in het eerder weergegeven 
model van de contrasterende ideologieën, zie onderstaand figuur 4. 

Figuur 4.
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Gemakshalve wordt deze aangepaste versie van het model aangeduid als het 
3B-model. Dit diagnostische model is een allesbehalve statisch model. Gedu-
rende de levenscyclus van zowel familie als bedrijf vindt er een wisselwerking 
plaats tussen de gedragspatronen. Familieondernemers herkennen deze 
gedragspatronen en beschouwen de terminologie als relevant en goed bruik-
baar voor de gedachtevorming over de familie- en bedrijfsstrategie. Al naarge-
lang de gedachtevorming over de strategie vordert, herkennen zij ook de ach-
terliggende ideologieën en komen zij langzamerhand toe aan het identificeren 
van elementen daaruit die kenmerkend zijn voor de eigen familie- en bedrijfs-
cultuur. De ideologieën worden dan beschouwd als grondslag voor het ge -
dragspatroon. Overleg op het enigszins abstracte niveau van de ideologieën 
mondt dan gemakkelijker uit in de vertaalslag naar gedrag en waar opportuun 
ook aanpassing van dat gedrag. Moeilijk grijpbare spanningen vanuit de 
onderstroom worden eerder herkend als uitingen van conflicterende ideolo-
gieën. Redenerend vanuit de gedragspatronen kan de (spanning binnen de) 
ideologische dynamiek eenvoudiger worden gekanaliseerd. Dit is van groot 
belang voor het behoud van het ondernemerschap door de verschillende 
levensfasen heen van familie en bedrijf. 

Niet alleen het bedrijf vaart wel bij het behoud van het ondernemerschap; ook 
de familie profiteert. Ondernemerschap in familiebedrijven kan functioneren 
als bindmiddel tussen familieleden. Het ondernemende karakter van familie 
en bedrijf kan een nieuwe generatie stimuleren tot een ondernemende grond-
houding. Familiebedrijven die zich gesteund zien door een betrokken familie, 
zijn dan ook een ideale kweekvijver voor nieuw ondernemend talent. Essen-
tieel hierbij is dat er een gezonde interactie bestaat tussen familie en bedrijf. 
Gebeurt dit niet en groeien de ontwikkelingen van familie en bedrijf uit elkaar, 
dan bestaat het gevaar dat de familie haar eigen belang laat prevaleren boven 
dat van het bedrijf of dat het bedrijf tot splijtzwam in de familie verwordt. 
Vanuit de ideologie van het paternalisme dient te worden bewaakt dat familie-
belangen en bedrijfsbelangen parallel blijven lopen en met elkaar worden ver-
enigd. Dit heeft betrekking op de beschermfunctie van de eigenaren. Familie 
en bedrijf blijven immers van elkaar afhankelijk zolang het bedrijf in familie-
eigendom is. Het ondernemerschap levert daarbij de impulsen op om de inter-
actie tussen familie en bedrijf levend te houden en niet alleen de levenscyclus 
van het bedrijf te vernieuwen, maar ook de relatie tussen familie en bedrijf.
Familiebedrijven trachten door de jaren, zo niet generaties heen, een zo groot 
mogelijk profijt te behalen voor zowel de familie als het bedrijf. Met profijt 
wordt in dit bestek gedoeld op het behartigen van belangen, afhankelijk van 
de doelen die men zich heeft gesteld. In figuur 5 is weergegeven hoe de drie 
contrasterende ideologieën in relatie staan tot het streven naar maximaal pro-
fijt en dit kunnen bevorderen dan wel remmen. Daarbij dient als gegeven dat 
families en bedrijven verschillende levenscycli doorlopen en zich derhalve ont-
wikkelen op verschillende manieren. De in deze figuur opgenomen balanslijn 
vertegenwoordigt een harmonieus evenwicht tussen het familiebelang en 
bedrijfsbelang. 
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Succesvolle familiebedrijven streven ernaar om door hun levenscyclus heen 
zo dicht mogelijk bij de balanslijn te blijven. De mate waarin dit lukt, is mede 
afhankelijk van de mate waarin de dominantie van een bepaalde ideologie 
gedurende een bepaalde periode kan worden gecorrigeerd. Duidelijk is te zien 
dat het paternalisme neigt naar het streven naar familieprofijt, terwijl het
management de balans doet doorslaan naar het profijt voor het bedrijf. Een 
(extreem) dominante ideologie van het ondernemerschap resulteert uiteinde-
lijk in een continu startende constellatie die noch voor familie, noch voor 
bedrijf profijt oplevert. Ook wordt met deze figuur duidelijk, dat het opwek-
ken van profijt start met ondernemerschap, maar allengs gesteund moet wor-
den door een evenwichtige dosering van paternalisme en management, wil 
men niet terugvallen naar ‘af’. 
Naar analogie van figuur 2 waarin de ontwikkeling naar het evenwicht tussen 
(proportionele vertegenwoordiging van) de drie ideologieën wordt geschetst, 
kan deze ontwikkeling rondom de balanslijn worden uitgestippeld. Een moge-
lijk verloop van een dergelijke ontwikkeling is weergegeven in figuur 5. De 
proportionele vertegenwoordiging van ondernemerschap, management en 
paternalisme wordt hiermee gekoppeld aan de balans tussen familiale en 
bedrijfsbelangen. 

Figuur 5. 
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Elke levensfase gaat gepaard met eigen prioriteiten en dilemma’s. In de prak-
tijk zal bij elke fase onbewust een bepaalde ideologie domineren. Om corrige-
rend te kunnen optreden in de richting van de balanslijn, moeten nieuwe prio-
riteiten worden gesteld in anticipatie op vraagstukken die voortvloeien uit een 
opvolgende fase in de levenscyclus van familie en/of bedrijf. Doorgaans liggen 
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de nieuwe prioriteiten binnen het bereik van een andere ideologie. Gedurende 
dit proces zullen de ideologie van het paternalisme en het management afwij-
kingen naar links of rechts van de balanslijn teweegbrengen, terwijl de ideo-
logie van het ondernemerschap verschuivingen naar boven of naar beneden 
langs de balanslijn stimuleert. De mate van dominantie is bepalend voor de 
mate van afwijkingen en snelheid van verschuivingen. Interessant is te zien dat 
in dit specifiek voor het familiebedrijf karakteristieke proces niet meer de ideo-
logie van het management en het ondernemerschap elkaars tegenpolen lijken 
te zijn, maar eerder de ideologie van paternalisme en het management. De 
ideologie van het ondernemerschap zou daarbij eerder een interveniërende rol 
kunnen spelen. Het ondernemerschap richt zich dan niet alleen op initiatieven 
binnen of vanuit het bedrijf, maar evenzeer op de familie.

6. Conclusie
In dit artikel staat de invloed van de dynamiek van het familiebedrijf op het 
familiale ondernemerschap centraal. Deze dynamiek is theoretisch onder-
bouwd met het model van de drie contrasterende ideologieën. De ideologieën 
van het paternalisme, het management en het ondernemerschap moeten in 
evenwicht zijn, wil een familiebedrijf zich door zijn levenscyclus heen succes-
vol kunnen blijven ontwikkelen. Dit evenwicht wordt onder meer bepaald 
door de levensfase van het bedrijf. In dit artikel bespraken we hoe het model 
van de drie ideologieën in de praktijk kan worden ingezet om dit evenwicht 
te helpen bevorderen. Aangegeven is hoe de specifieke ideologieën via de bij-
behorende karakteristieke gedragingen het ondernemerschap beïnvloeden. 
Bij een dominantie van een of twee ideologieën zal gewerkt moeten worden 
aan het stimuleren van de onderdrukte ideologie(ën). De negatieve impact van 
de ideologieën moet worden bestreden, terwijl de bijbehorende positieve 
aspecten kunnen worden benut om het nagestreefde evenwicht te bereiken. 
Met een dergelijk proces van doorlopende interventies onderscheiden familie-
bedrijven zich in hoge mate van niet-familiebedrijven. Het diagnostische 
model van de drie contrasterende ideologieën biedt een goed bruikbaar kader 
voor deze interventies en kan als grondslag dienen voor een dialoog tussen 
management en familie gericht op het stimuleren van het familiale onderne-
merschap. Met dit model wordt duidelijk dat het ondernemerschap in het 
familiebedrijf niet langdurig kan gedijen zonder de beschermfunctie passend 
bij het paternalisme en de beheersfunctie inherent aan het management. Het 
paternalisme en management dragen als het ware gezamenlijk het onderne-
merschap. Zij zorgen voor het juiste ondernemersklimaat en scheppen daar-
voor de randvoorwaarden. 
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Noten
1. Zoals beschreven door Erben en Güne er (2007)
2. In de praktijk van Mesa-fbc wordt de systeemleer toegepast bij de oplos-

sing van familiestrategische en bestuurlijke vraagstukken bij familiebedrij-
ven. Deze toepassing doet recht aan de dynamiek van het familiebedrijf, 
waarbij familie, eigendom en bedrijf elkaar onderling overlappen en beïn-
vloeden. Als gevolg van deze dynamiek worden de familie, eigendom en het 
bedrijf behandeld als met elkaar interacterende subsystemen met elk eigen 
gedragspatronen die, indien opportuun, op hun beurt in verband worden 
gebracht met de ideologie van het ondernemerschap, paternalisme respec-
tievelijk het management. Veel families beschouwen bijvoorbeeld het fami-
lievermogen als bindmiddel voor de familierelaties. Dat vermogen moet 
vanuit die optiek worden beschermd. Op de lange termijn is dit echter 
alleen houdbaar, als daar een zinvolle bestemming voor is waarmee ieder-
een zich in de rol van eigenaar kan vereenzelvigen. Dit vergt de nodige 
dosis ondernemerschap, binnen of buiten het bedrijf. Het hieruit voort-
vloeiende spanningsveld tussen familiebelang en bedrijfsbelang dient ade-
quaat te worden beheerd. Bij de grotere familiebedrijven speelt het beheer-
proces zich op twee niveaus af: dat van het bedrijf zelf en dat van de fami-
lieholding alwaar naast het bedrijf ook andere collectieve 
vermogensbestanddelen zijn opgenomen.
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