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Bestuurders en eigenaren van 
familiebedrijven hebben hun 
bedrijf te leen van hun (klein)
kinderen. Ze voelen zich 
rentmeester van het bezit van 
toekomstige generaties. Een 
van de grootste uitdagingen 
voor dat rentmeesterschap is 
het verstandig beheren van 
het belangrijkste erfgoed: de 
familiewaarden die van generatie 
op generatie worden doorgegeven 
en het fundament vormen van de 
op bestendigheid gerichte cultuur 
in het familiebedrijf. 

Voorwoord
Het cultureel erfgoed van familiebedrijven

De taak waar bestuurders van 
familiebedrijven (zowel afkomstig uit de 
familie als extern) voor staan is het gericht 
sturen op die cultuur: het bewaken en 
verankeren van de visie, overtuigingen 
en waarden van de oprichter(s) en de 
generaties na hen. Maar ook een gezonde 
aanpassing van de familie- en kernwaarden 
aan andere tijden en omstandigheden, 
zoals de groeiende expansie, 
voortschrijdende internationalisering en 
de aanstaande generatiewisseling binnen 
familiebedrijven of overdracht aan derden. 

Kracht en tegenkracht 
Die gerichte sturing op cultuur vraagt 
om het expliciet benoemen en zichtbaar 
maken van de innerlijke kracht van 
familiebedrijven, met een open oog voor de 
sterke kanten, maar ook voor de potentiële 
risico’s van een sterke cultuur. Hoe sterk 
is de waardegedreven cultuur in het 
familiebedrijf en hoe veranker en bewaak 
je de eigenheid van kernwaarden en 
familiewaarden? Maar ook: Hoe voorkom 
je dat een hechte cultuur omslaat in een 
verstikkende cultuur en een risico voor 
een gezonde bedrijfsvoering gaat vormen? 
Vernieuwing, interne of externe opvolgers 
of een strategische partner kunnen immers 
stuklopen of worden buitengesloten. 
Versterken de familiewaarden de groei 
van het bedrijf in een nieuwe fase, onder 
leiding van een jongere generatie, of 
verzwakken ze deze juist? En stelt het 
familiebedrijf zich wel open genoeg 
voor andere belanghebbenden en de 
maatschappelijke roep om transparantie? 

Omgaan met praktijkdilemma’s  
Deze en andere praktijkdilemma’s 
destilleerden we uit gesprekken met 93 
directeur-grootaandeelhouders (dga’s) 
en hun opvolgers, (familie-)bestuurders 
en commissarissen over het belang, 
de verankering en de governance van 
familie- en kernwaarden in de cultuur van 
het familiebedrijf. De familiebedrijven 
waarbij zij zijn betrokken, kenmerken 
zich door verschillende levensfasen. 
Sommige bedrijven worden geleid door 
de eerste of tweede generatie, andere 
hebben een decennialange historie. Het 
aandelenbezit is geconcentreerd of sterk 
gespreid, de band met de familie hecht of 
juist afstandelijk. De vijf sterkst ervaren 
dilemma’s die we in deze publicatie 
presenteren, zullen ongetwijfeld een gevoel 
van herkenning oproepen, ook al door de 
vele citaten en de genoemde voorbeelden. 
De expliciete benoeming ervan kan een 
stimulans vormen voor het voeren van 
een ‘waarde(n)volle’ dialoog tussen 
familiebestuurders en aandeelhouders 
van verschillende generaties en een brug 
slaan tussen interne beleving en externe 
omgeving. 
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Sturen op cultuur en gedrag
Met onze visie op sturen op familiewaarden, 
cultuur en gedrag in het familiebedrijf 
hopen we aandeelhouders, bestuurders 
en commissarissen van familiebedrijven 
te ondersteunen bij de implementatie 
van de uitkomsten van die dialoog 
en het omgaan met de genoemde 
dilemma’s. Wij vertrouwen erop hiermee 

dr. Olof Bik RA
Behavioral & Cultural Governance

drs. Michel Adriaansens RA
Private Companies

1  Een uitspraak van Peter Swinkels, oud-topman Bavaria

een concreet houvast te bieden om de 
kracht en duurzame waardecreatie van 
familiebedrijven te bestendigen en te 
optimaliseren. De 21e eeuw is de eeuw van 
het familiebedrijf.1 Waken over waarde(n) 
vormt de basis om de belofte die daaruit 
spreekt blijvend waar te maken en veilig te 
stellen voor de toekomst.  
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Verantwoording en leeswijzer  

Het onderzoek 
Ter voorbereiding van deze publicatie 
werden gesprekken gevoerd over het sturen 
op cultuur en gedrag met 93 bestuurders 
en commissarissen van familiebedrijven. 
De gesprekken werden gestructureerd 
volgens de Q-sort methodiek: aan alle 
geïnterviewden zijn dezelfde negentien 
stellingen voorgelegd, met de vraag om 
deze systematisch te rangschikken op een 
vijfpuntsschaal van geheel eens tot en met 
geheel oneens. Daarna werd de deelnemers 
gevraagd een rangorde aan te brengen 
in de stellingen door ze te herschikken 
volgens een vast patroon. Aan elke 
categorie mocht slechts een bepaald aantal 
stellingen worden toegekend, waarbij de 
meest extreme categorieën (volkomen 
mee (on)eens) het minste aantal stellingen 
mocht bevatten en de categorie ‘neutraal’ 
het meest. Op die manier kan worden 
achterhaald aan welke stellingen de 
geïnterviewden het meeste belang hechten 
en waarover ze een uitgesproken mening 
koesteren. Daarnaast is een aantal open 
vragen gesteld. 

De Q-sort methodiek gaat ervan uit dat 
mensen met vergelijkbare standpunten 
een vergelijkbare rangorde in uitspraken 
zullen maken. Daarmee wordt het mogelijk 
om nuance- en accentverschillen zichtbaar 
te maken binnen de relatief homogene 
groep familiebestuurders. Met behulp van 
factoranalyse zijn de verschillen tussen 
de individuele rangordes teruggebracht 
tot een drietal dimensies van het sturen 
op cultuur en gedrag in familiebedrijven: 
bouwen, binden en besturen. Elk van 
de drie dimensies geeft weer welke 
voorkeurstijl de verschillende bestuurders 
in de praktijk blijken te hanteren. Overigens 
omvat een evenwichtige sturing op 
cultuur en gedrag alle drie de dimensies. 
Daarnaast heeft een kwalitatieve analyse 

van het interviewmateriaal geleid tot 
de formulering van de vijf belangrijkste 
dilemma’s bij het sturen op cultuur in 
familiebedrijven. De lijst met de negentien 
stellingen is te vinden in bijlage I.

Leeswijzer 
Deze publicatie vormt niet alleen de 
neerslag van een onderzoek onder 
bestuurders van familiebedrijven, 
maar geeft ook concrete handvatten 
voor het sturen op cultuur en gedrag. 
Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 kort 
in op het specifieke karakter van het 
familiebedrijf. Hoofdstuk 3 biedt 
definities en een nadere omschrijving 
van alle gehanteerde begrippen op het 
gebied van familiewaarden, cultuur 
en gedrag, vergezeld van de visies van 
de geïnterviewde bestuurders op deze 
thema’s. Hoofdstuk 4 behandelt de drie 
verschillende dimensies van sturen op 
cultuur en gedrag in familiebedrijven, 
uitgewerkt in een typologie van 
familieleiders: de bouwer, de binder en 
de bestuurder. Hoofdstuk 5 is gewijd 
aan de vijf belangrijkste dilemma’s op het 
gebied van cultuur en schetst hoe de drie 
verschillende typen bestuurders/dimensies 
daarmee omgaan. In hoofdstuk 6 voegen 
we daar de dimensie borgen aan toe: 
geïntegreerd sturen op familiewaarden, 
cultuur en gedrag. 

Bestuurders die zich snel willen inlezen 
op het gebied van cultuur en gedrag in 
familiebedrijven kunnen dat dus doen met 
de hoofdstukken 3 en 6. Bestuurders die 
op zoek zijn naar herkenning, bevestiging 
en inspiratie, kunnen zichzelf spiegelen 
aan de dimensies die collega-bestuurders 
in de dagelijkse praktijk toepassen bij het 
sturen op cultuur en gedrag (hoofdstuk 4) 
en de manier waarop wordt omgegaan met 
dilemma’s (hoofdstuk 5).
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1. Inleiding
Het belang van sturen op cultuur en 
gedrag voor het familiebedrijf



Familiebedrijven zijn sterker gericht op 
continuïteit en de lange termijn, kenmerken 
zich door een verantwoorde bedrijfsvoering 
en gedegen financiering, hebben hart 
voor hun medewerkers, investeren in 
langdurige relaties met leveranciers en 
afnemers en voelen zich verbonden met de 
lokale gemeenschap. Met dit bestendige 
verdienmodel creëren familiebedrijven 
duurzame waarde, in eerste instantie 
voor zichzelf, maar ook voor de betrokken 
stakeholders en de samenleving. Het is de 
vrucht van het rentmeesterschap dat veel 
familiebedrijven op een vanzelfsprekende 
manier in de praktijk brengen. 

In de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw werden 
familiebedrijven vaak nog 
gezien als saai, oubollig, 
ouderwets en niet innovatief. 
Sinds de financiële crisis de 
keerzijde heeft aangetoond 
van winstmaximalisatie, 
doorgeschoten aandeelhouders
denken en kortetermijngerichtheid 
is echter een brede herwaardering 
op gang gekomen van het 
duurzame leiderschap dat in 
familiebedrijven gemeengoed is. 

Familiebestuurders en 
commissarissen zijn zich bewust 
van het belang van cultuur en 
gedrag voor de continuïteit van 
hun bedrijf. Hun sturing op dat 
gebied kenmerkt zich door drie 
dimensies of rollen: bouwen, 
binden en besturen. PwC voegt 
daar een vierde dimensie en 
rol aan toe: borgen. Samen 
vormen ze een evenwichtige 
manier voor het omgaan met 
de vijf belangrijkste dilemma’s 
voor familiebestuurders en 
commissarissen. 

álle waardebepalende elementen vraagt 
om nieuw leiderschap. Familiebedrijven 
brengen dat shared-value-principe al sinds 
jaar en dag in de praktijk. Zij kunnen nu 
de weg wijzen in de heroriëntatie van het 
Nederlandse bedrijfsleven en tegelijkertijd 
gebruikmaken van het momentum om een 
voorsprong voor zichzelf en toekomstige 
generaties te creëren. 

Familiewaarden als krachtbron 
De waarden, overtuigingen en idealen 
van de families achter deze bedrijven 
(‘familiewaarden’) vormen de drijvende 
kracht van deze op duurzaamheid gerichte 
cultuur. Zo stelt een van de geïnterviewde 
bestuurders: ‘Je doet zaken op de manier 
zoals je in het leven staat.’ Die cultuur 
komt voort uit de continue wisselwerking 
tussen de familie en de met haar verbonden 
onderneming(en). Familiewaarden 
worden bewust of onbewust, expliciet of 
impliciet, door ouders aan hun kinderen 
doorgegeven en raken ingesleten in 
de cultuur, de kernwaarden en de 
aansturing van het familiebedrijf. Een 
sterke cultuur kan fungeren als een extra 
kracht voor familiebedrijven, maar kent 
ook een keerzijde, zoals weerstand tegen 
verandering en een stagnerende groei. 
Ook het maatschappelijk mandaat van 
familiebedrijven kan afbrokkelen door het 
(soms) moedwillig buiten de deur houden 
van bijvoorbeeld medezeggenschap en goed 
bestuur, zoals externe verantwoording en 
transparantie. 

Het belang van family governance 
Het bewustzijn van de hierboven geschetste 
tegenkracht en het flexibel aanpassen van 
de cultuur aan veranderde omstandigheden 
vormen cruciale factoren voor de groei 
en het overleven van het familiebedrijf 
op de lange termijn. Zeker nu de huidige 
dynamiek van groeiende expansie en 
internationalisering kunnen noodzaken tot 
bijvoorbeeld strategische samenwerking 
of financiering met private equity. 
Bovendien staat het familiebedrijf voor een 
generatiewisseling: de komende decennia 
dragen de babyboombestuurders duizenden 
familiebedrijven over aan een nieuwe 

2  Michael E. Porter and Mark R. Kramer, ‘Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth’. 
In: Harvard Business Review, January-February 2011.

Nederland telt zo’n 180.000 
familie bedrijven. Samen zorgen ze 
voor zo’n veertig procent van de 
werkgelegenheid. Daarmee vormen 
familiebedrijven een belangrijke 
maatschappelijke factor. Zeker in 
crisistijd fungeren ze als een financieel 
en sociaal stootkussen dat ook nog eens 
bijzonder slijtvast blijkt. Het zijn de 
waarden, overtuigingen en idealen van 
de families achter deze familiebedrijven 
(‘familiewaarden’) die een belangrijk 
fundament en de drijvende kracht 
vormen van bestendige waardecreatie.

Nieuw leiderschap
Dat rentmeesterschap blijkt ineens weer 
verrassend actueel te zijn, met alle recente 
aandacht voor stakeholdermanagement en 
duurzaam ondernemen. Nu de uitwassen 
van het traditionele kapitalisme wereldwijd 
onder vuur liggen, wint het inzicht terrein 
dat waardecreatie méér behelst dan het 
genereren van zoveel mogelijk winst in 
enge zin. Het principe van creating shared 
value2 kantelt het rendementsdenken en 
stelt dat organisaties meer economische 
waarde kunnen realiseren door eerst en 
vooral gezamenlijke waarde te creëren 
voor alle betrokkenen: niet alleen voor 
aandeelhouders, maar ook voor klanten, 
medewerkers en maatschappij. Sturen op 
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generatie of een externe directie, nu interne 
opvolging door zonen, dochters, of andere 
familieleden niet langer vanzelfsprekend 
is. Deze ontwikkelingen breken de 
voorheen gesloten driehoek tussen familie, 
eigendom en bestuur steeds verder open. 
Daarmee neemt de noodzaak van goede 
governance toe, zowel intern als extern. De 
van oudsher gekoesterde waarden mogen 
immers niet worden aangetast, maar ook 
de groei en ontwikkeling van het bedrijf 
niet in de weg staan. Tegelijkertijd staan 
familiebedrijven voor nieuwe externe 
verantwoordelijkheden: het (her)vinden 
van de balans tussen de eigen belangen 
en die van stakeholders als werknemers, 
klanten, leveranciers en financiers en de 

bereidheid om verantwoording af te leggen 
over de gemaakte keuzes. 

Maatschappelijke roep om externe 
verantwoording 
Door bovenstaande ontwikkelingen 
neemt de maatschappelijke roep om 
externe regelgeving voor goed bestuur 
van familiebedrijven toe. Een groot 
aantal geïnterviewde bestuurders en 
commissarissen vindt een governancecode 
voor familiebedrijven echter overbodig. Ze 
zijn van mening dat de concentratie van 
familie, eigendom en leiding een sterkere 
‘sociale controle’ met zich meebrengt dan 
de disciplinering door anonieme beleggers 
op afstand van beursvennootschappen. 

Om die reden koesteren ze hun eigen 
verantwoordelijkheid op het gebied van 
goed bestuur. Maar deze ultieme vorm van 
‘zelfregulering’ heeft ook zijn zwakten, 
zoals het gebrek aan explicitering, 
externe verantwoording en transparantie. 
Bovendien kan de machtsconcentratie 
van familie, eigendom en leiding 
fungeren als een gesloten bolwerk dat 
kritiek van buitenstaanders bewust of 
onbewust buitensluit. Goed bestuur in 
familiebedrijven vraagt dan ook een 
stevige verankering van cultuur en gedrag 
om overtuigend leiderschap naar alle 
stakeholders te kunnen tonen en een interne 
én externe dialoog op gang te brengen over 
de dilemma’s waarmee de geïnterviewde 
bestuurders en commissarissen in de 
dagelijkse praktijk worstelen.

Bouwen, binden, besturen en borgen
Naast een brede consensus over het belang 
van cultuur en gedrag voor familiebedrijven, 
blijken de geïnterviewde bestuurders en 
commissarissen in de dagelijkse praktijk 
verschillende accenten te leggen. Deze 
benaderingswijzen zijn samen te vatten 
in een drietal dimensies voor het omgaan 
met familiewaarden, cultuur en gedrag en 
het oplossen van de dilemma’s die uit de 
interviews zijn gedestilleerd. Geen van deze 
dimensies is beter dan de andere. Ze zijn 
alle drie nodig voor een goede aansturing 
van familiebedrijven en bewegen bovendien 
mee met de ontwikkelingen binnen 
familie, eigendom en onderneming. Iedere 
dimensie kenmerkt zich bovendien door 
krachten en valkuilen. De drie dimensies 
zijn ook te zien als de verschillende rollen 
die familiebestuurders en commissarissen 
kunnen aannemen, afhankelijk van hun 
persoonlijke stijl en de levensfase van het 
familiebedrijf:

Toenemend belang van aandacht voor familie- en 
kernwaarden

PwC-onderzoek onder 1.600 familiebedrijven in 35 landen onderstreept het 
belang om herziening van de family governance en gericht sturen op cultuur 
en gedrag hoog op de bestuursagenda te plaatsen: 

Meer dan een kwart van de familiebedrijven zal het bestuur binnen vijf • 
jaar overdragen. Slechts 53% hiervan verwacht een overdracht binnen 
de familie. Door het groeiend aantal externe bestuurders komen de 
ondernemingsleiding en (familie)aandeelhouders op grotere afstand van 
elkaar te staan. Dat legt een druk op de bestaande afspraken over family 
governance.  

De overgrote meerderheid van geschillen binnen familiebedrijven is • 
waardegedreven. Conflicten hebben vooral te maken met het presteren 
van familieleden die actief zijn in het bedrijf, het niet betrekken van de 
familie daarbij, beslissingen over wie wel en niet in het familiebedrijf mogen 
werken en de rol van ‘aangetrouwden’ daarbij. 

Tegelijkertijd heeft slechts een derde van de familiebedrijven procedures • 
geïmplementeerd om discussie te voeren en conflicten op te lossen, zoals 
aandeelhoudersovereenkomsten, family councils, externe mediation, een 
familiestatuut of bestuursevaluaties. 

Een sterk merk, een goede reputatie en consistent ondernemingsgedrag zijn • 
essentieel voor de loyaliteit van klanten en andere stakeholders en daarmee 
voor het duurzame succes van familiebedrijven. 

Bron: PwC Family Business Survey 2010/113 

3  Kin in the game. PwC Family Business Survey 2010/11
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BOUWEN:•	  (voort)bouwen, koesteren 
en bewaken van de oprichterscultuur 
en traditionele waarden. Bijbehorend 
familiebestuur(der): de BOUWER;
BINDEN:•	  binden van de familie, 
familieaandeelhouders en stakeholders. 
Bijbehorend familiebestuur(der): de 
BINDER;
BESTUREN:•	  professionele aansturing 
en ontwikkeling van het familiebedrijf; 
Bijbehorend familiebestuur(der): de 
BESTUURDER;

PwC voegt daar een vierde dimensie aan 
toe:

BORGEN•	 : verankeren van cultuur en 
gedrag in het familiebedrijf.

Deze vierde dimensie stimuleert een 
continue dialoog over de familie- en 
kernwaarden en geeft richting aan de wijze 
waarop het sturen op cultuur en gedrag 
binnen het familiebedrijf verankerd kan 
worden voor in- en externe belanghebbenden 
en toekomstige generaties.
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2. De domeinen en 
levenscyclus van het 
familiebedrijf



Familiebedrijven onderscheiden zich van 
andere ondernemingsvormen door de 
volgende kenmerken: 

Het bedrijf is in handen van een kleine • 
of overzichtelijke, door de familieband 
onderling sterk verbonden groep van 
eigenaren. Er is stevige sociale controle 
binnen de familie; 

Economische waardecreatie is slechts • 
een van de drijfveren, de tijdshorizon is 
lang tot zeer lang (voorbij de volgende 
generatie); 

De familie voelt zich sterk verant-• 
woordelijk voor het personeel en de 
lokale gemeenschap. Duurzame relaties 
met leveranciers en afnemers worden 
gekoesterd op basis van wederkerigheid.

De dynamiek binnen familiebedrijven laat 
zich goed weergeven met het onderstaande 
bekende driecirkelmodel, dat uitgaat van 
drie domeinen: 

een functionele, ondernemende familiea. 
een professioneel bestuurde onderneming b. 
een stabiel en betrokken aandeelhouder-c. 
schap4

Familiebedrijven hebben een 
geheel eigen karakter, dat wordt 
bepaald door de dynamiek tussen 
drie domeinen: bedrijf, familie 
en eigendom. De cultuur van 
het familiebedrijf komt voort 
uit de voortdurende interactie 
tussen deze domeinen en is 
alleen te begrijpen vanuit dit 
driedimensionale perspectief. 
Voordat we overgaan tot de 
resultaten van het onderzoek dat 
aan deze publicatie ten grondslag 
ligt, schetsen we de context aan 
de hand van een definitie van 
het familiebedrijf en de daarbij 
gehanteerde begrippen.

Figuur 1. Driecirkelmodel: de drie overlappende domeinen van familiebedrijven (naar Tagiuri en Davis)5

De drie domeinen overlappen elkaar niet 
alleen, maar vertonen ook een sterke 
wisselwerking. Verschillende spelers in 
de familie of de onderneming kunnen 
diverse rollen vervullen. Zo heeft de 
directeur-grootaandeelhouder (dga) 
(nummer 8 in het model) een andere 
positie dan de zoon, dochter, neef of nicht 
die al wel in het bedrijf werkzaam is, 
maar nog geen aandelen heeft (nummer 
6). Dat is ook het geval bij de broer die 
wel aandelen heeft, maar niet in het 
familiebedrijf werkzaam is (nummer 4). De 
verschillende doelstellingen en prioriteiten 
van de individuen in de drie domeinen 
kunnen spanningen binnen families en 
familiebedrijven veroorzaken. 

4 M. Bruel, J.R. Geerlings en J.A. van Hamel, Uitblinken als familiebedrijf. Over de inrichting en werking van goed bestuur. Van Gorcum, 2008. 
5 Tagiuri, Renato en John Davis, ‘Bivalent Attributes of the Family Firm’, Family Business Review. Volume 9, Issue 2, pages 199–208, June 1996.
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Familie Bedrijf

Eigendom

Externe investeerders 1. 

Externe managers en medewerkers (niet-eigenaren)  2. 

Externe managers en medewerkers (eigenaren) 3. 

Familie-eigenaren (niet werkzaam in bedrijf)   4. 

Familie (niet werkzaam in bedrijf, geen eigenaar)   5. 

Familie-medewerkers (geen eigenaar)  6. 

Familie-eigenaren (werkzaam in bedrijf) 7. 

Directeur(en)-grootaandeelhouder 8. 
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Elk van de drie domeinen – bedrijf, 
familie en eigendom – kent verschillende 
ontwikkelingsstadia binnen de levenscyclus 
van het familiebedrijf (zie figuur 2).

Bedrijf 
Een familiebedrijf begint in de 
oprichtersfase als starter, breidt de 
activiteiten gestaag uit, professionaliseert 
de organisatie en bereikt uiteindelijk 
de volwassenheid en daarmee de 
consolidatiefase. 

Familie 
In het familiedomein ontwikkelt het papa-
en-mamabedrijf zich van het allereerste 
begin tot een onderneming waarin ook 
de jongvolwassen kinderen werkzaam 
zijn, verschillende generaties met elkaar 
samenwerken en uiteindelijk het stokje aan 
de volgende generatie wordt overgedragen. 

Eigendom
Ook het eigendom van familiebedrijven 
maakt een ontwikkeling door in de vorm 

Volwassenheid

Expansie/Formalisering

Start onderneming

Directeur-grootdeelaanhouder

Partnerschap broers en zussen

Consortium neven en nichten

Bedrijfs-as

Eigendoms-as

Familie-as

Jong
ondernemers-

gezin

Toetreden
nieuwe

generatie
tot het
bedrijf

Samenwerken
generaties

Opvolging
door

nieuwe
generatie

Figuur 2. Het driedimensionale ontwikkelingsmodel (naar Gersick et al)6

van de spreiding van het aandelenbezit 
over verschillende generaties en 
familiestaken (plus de eventuele splitsing 
van eigendom en zeggenschap door 
certificering en een administratiekantoor, 
of het onderbrengen van de aandelen 
en daarmee zowel het juridisch als 
het economisch eigendom in een 
familiestichting): 

Dga-bedrijf • 
Broer-zusbedrijf • 
Neven-en nichtenconsortium• 

Ook het aantrekken van extern kapitaal 
kan in een bepaalde fase noodzakelijk zijn, 
bijvoorbeeld via financiering door: 

(Bank)krediet • 
Private equity als (deel)aandeelhouder • 
en toezichthouder 
Partiële beursnotering (bijvoorbeeld • 
ASMI, Heineken en Hunter Douglas)  

6 Gersick, Kelin E., John A. Davis, Marion McCollom Hampton en Ivan Lansberg, Generation to Generation. Life Cycles of the Family 
Business. Harvard Business School Press, 1997. 
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Essentie  
De ontwikkelingen binnen de verschillende 
domeinen beïnvloeden elkaar, maar 
voltrekken zich ook onafhankelijk en in 
hun eigen tempo. De overgang van het ene 
ontwikkelingsstadium naar het andere 
leidt tot ingrijpende veranderingen tussen 
en binnen de domeinen. Juist dit soort 
‘breuklijnen’ confronteert familiebedrijven 

met de grootste dilemma’s op het gebied van 
cultuur en gedrag , zoals we in hoofdstuk 5 
zullen zien. De oplossing daarvoor gaat vaak 
gepaard met een (tijdelijk) zwaarder accent 
op een van de drie dimensies: bouwen, 
binden en besturen (uitgewerkt in hoofdstuk 
4). Eerst beschrijven we in hoofdstuk 3 het 
normen- en waardenpatroon dat uit de 
interviews naar voren komt.
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3. De waarden en cultuur 
van het familiebedrijf



3.1. De cultuur van het 
familiebedrijf

Cultuur is het geheel van (formele 
en informele) boodschappen die een 
organisatie uitzendt over de zaken 
die écht gewaardeerd worden en de 
manier waarop medewerkers geacht 
worden zich te gedragen.

De geïnterviewde (familie-)bestuurders en 
commissarissen geven blijk van een brede 
consensus over het belang van cultuur 
en gedrag voor het duurzame succes van 
familieondernemingen. 

Daarbij wijzen ze herhaaldelijk op het feit 
dat de cultuur een bindende factor vormt 
voor medewerkers in het familiebedrijf:  

‘Familiebedrijven boeien medewerkers 
door hun emotionele dimensie. Daardoor 
weten ze mensen beter aan zich te binden 
dan beursgenoteerde bedrijven.’

Dat zo’n dominante cultuur ook een 
schaduwzijde kent, wordt (soms pijnlijk) 
zichtbaar als de familiecultuur verstikkend 
is en vernieuwing tegenhoudt, zoals een van 
de geïnterviewden treffend verwoordt: 

‘De enorme loyaliteit, hart voor de zaak, 
heeft ook zijn keerzijde. Er gaat hier 
niemand uit zichzelf weg. Het personeel is 
eigenlijk verwend.’ 

Wat verstaan we precies onder 
begrippen als familiewaarden, 
kernwaarden en cultuur? Dat 
zetten we hieronder uiteen, 
aan de hand van het beeld van 
het waardegedreven handelen, 
de cultuur en het gedrag bij 
familiebedrijven dat uit de 
gesprekken naar voren komt. 
Daarnaast gaan we in op de 
mening van de geïnterviewden 
over de rol van de raad van 
commissarissen bij het bewaken 
van de cultuur.

Een sterke cultuur is dus niet alleen een 
kracht van het familiebedrijf, maar kan ook 
een tegenkracht vormen (zie ook het eerste 
dilemma in hoofdstuk 5). 

3.2. Familiewaarden: de 
leidende principes voor cultuur

Familiewaarden	zijn	de	onderliggende	
waarden, overtuigingen en idealen 
van (individuele leden van) de familie 
die met de onderneming verbonden 
zijn.	Ze	vormen	de	basis	voor	‘hoe	de	
dingen gedaan worden’.

Cultuur en gedrag nemen bij familie-
bedrijven een bijzondere positie in. De 
waarden, idealen en overtuigingen van 
de (oprichters-)familie zijn sterk voelbaar 
in de cultuur van de onderneming en 
onlosmakelijk verbonden met het zakelijk 
handelen. Zo stelt een geïnterviewde 
bestuurder: 

‘Je doet zaken op de manier zoals je in het 
leven staat.’ 

Hoezeer de familiewaarden leidend 
zijn voor de wijze waarop binnen het 
familiebedrijf zaken wordt gedaan, 
blijkt uit de grote overeenstemming 
onder bestuurders en commissarissen 
dat de zakelijke mores vooral door 
de familiewaarden worden bepaald. 
Het rentmeesterschap bijvoorbeeld 

‘De identiteit van het bedrijf maakt dat we zo 
succesvol zijn.’ 
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Uit de praktijk 

Hoe familiewaarden doorklinken in de cultuur van het 
familiebedrijf

Het waardestelsel van het familiebedrijf vormt een complex geheel 
van ondernemerswaarden (hard werken, geld verdienen, zuinig zijn), 
specifieke waarden van het familiebedrijf (rentmeesterschap, loyaliteit naar 
medewerkers), family governance (‘eerst ergens anders werken voor je tot 
het bedrijf mag toetreden’) en ethische normen (eerlijk zakendoen, zorg voor 
de gemeenschap). Al deze verschillende waarden kwamen we tegen in de 
gesprekken met familiebestuurders. Een bloemlezing:   

zit diep ingebakken in de cultuur 
van familiebedrijven. Ook het goed 
werkgeverschap en de nauwe betrokkenheid 
tussen familie en medewerkers vormt een 
basiswaarde. Zo geeft een dga het volgende 
voorbeeld: 

‘Ik pak rustig de sneeuwschuiver om 
de laatste chauffeur weer de weg op 
te helpen. Dat wordt gewaardeerd. 

Zulk commitment zie je minder bij 
andersoortige bedrijven.’ 

Toch klinkt hier en daar ook het 
pragmatisme van de rasechte ondernemer 
door: 

‘Uiteindelijk moet er wel gewoon geld 
verdiend worden.’ 

Familiewaarden Voorbeelden

Respect en onvoorwaardelijkheid
‘Onze cultuur bestaat uit samen delen, niet het onderste uit de kan willen halen en het 
bouwen en koesteren van relaties.’ 

Betrokkenheid en sociale verbondenheid
‘De mouwen opstropen en actief zijn: niet alleen zakelijk, maar ook in het sociale leven, 
sport en vrijwilligerswerk. Het gaat niet alleen om het geld.’ 

Eerlijkheid ‘Als familie zijn we eerlijk. Dat verwachten we ook van onze medewerkers.’

Vertrouwen
‘Vertrouwen is heel belangrijk. Ik vertrouw iedereen tot het tegendeel bewezen is. Als 
dat vertrouwen wordt beschaamd, heb je een ‘kwade’ aan me. Dan komt het niet meer 
goed.’ 

Loyaliteit
‘Onderdeel van onze cultuur is de verbondenheid tussen de familie en de werknemers 
van de organisatie.’ 

Langetermijnfocus en continuïteit
‘Winst maken is slechts een middel om ons primaire doel te bereiken: voortbestaan op 
de lange termijn.’ 

Koopmansgeest en nuchterheid
‘Een cent gespaard is een euro gewonnen.’ ‘De man die beslist brengt meer geld in de kist 
dan de perfectionist die de boot heeft gemist.’

Goed bestuur
‘In ons familiestatuut staat dat ouders geen leiding geven aan eigen kinderen en dat 
aangetrouwde familie geen rol in het bedrijf krijgt.’ 
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Uit de praktijk 

Eerlijk	is	eerlijk 

Bij een familiebedrijf dat aan 
dit onderzoek deelnam, is goed 
zichtbaar hoe de familiewaarden 
‘eerlijk, open en in harmonie’ 
leidend zijn voor de kernwaarden 
van het familiebedrijf: ‘eerlijkheid 
en integriteit, openheid en 
transparantie, klantgerichtheid, 
creativiteit, en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’. 

Deze kernwaarden worden als volgt 
dagelijks in de praktijk gebracht: 

Eerlijkheid	en	integriteit: eerlijk 
zaken doen, eerlijkheid naar 
elkaar, open staan voor iedereen, 
respect, oprechtheid, praktische en 
realistische houding.

Openheid en transparantie: vragen 
stellen, luisteren, elkaar informeren, 
kritiek geven en ontvangen, geen 
onderscheid in mensen maken.

Klantgerichtheid: klant bovenaan 
de piramide plaatsen, je verplaatsen 
in de klant, zorgen van klanten 
overnemen, afspraken nakomen, 
luisteren, proactief verbeteringen 
aanbrengen, professionaliteit, goede 
kwaliteit leveren.

Creativiteit: denken voor 
doen, investeren in persoonlijke 
ontwikkeling, ruimte voor 
experimenten, niet de weg van de 
minste weerstand kiezen, fouten 
durven maken.

Maatschappelijke	
verantwoordelijkheid:	arbeids-
participatie, onderwijs, energie-
zuinig handelen, milieu vriendelijk 
produceren.

3.3 De vertaling van 
de familiewaarden in 
kernwaarden 
De familiewaarden zijn leidend voor de 
manier waarop er zaken wordt gedaan. 
Daarmee vormen familiewaarden de 
belangrijkste voedingsbron voor de 
kernwaarden van familiebedrijven:

Het formuleren van kernwaarden 
vormt de basis voor de gewenste 
cultuur of het gedrag dat we binnen 
de organisatie het meest waarderen, 
gevoed door familiewaarden, 
strategie, identiteit, merkbelofte, 
governancedoelstellingen en de 
verwachtingen van werknemers, 
kapitaalverschaffers,	maatschappij	
en andere belanghebbenden.

De vertaling van familiewaarden naar 
kernwaarden fungeert voor familiebedrijven 
als een moreel ‘kompas’ dat richting geeft aan 
hun ondernemerschap. Familie bestuurders 
hebben met de paplepel ingegoten gekregen 
dat je moet waarmaken waarvoor je zegt te 
staan en moet doen wat je zegt – ofwel: walk 
your talk.

‘We hebben oog voor de lange termijn. 
Je moet niet alleen zéggen dat je daarop 
gericht bent, maar dat ook daadwerkelijk 
doen, anders word je ongeloofwaardig.’

De gewenste en de werkelijke cultuur vallen 
bij familiebedrijven dus vaak al samen. Voor 
een goede borging daarvan is echter niet 
alleen het verankeren van de familie- en 
kernwaarden in de organisatieaansturing 
noodzakelijk, maar ook het expliciteren en 
vastleggen daarvan. Al was het maar vanwege 
de uitdagingen die groei, internationalisering 
en (externe) bedrijfsopvolging aan 
familiebedrijven stellen, in de vorm van 
professionalisering en transparantie: 

‘Onze familiewaarden worden door de 
familieleden binnen het bedrijf geleefd 
zonder formele vastlegging. Ik realiseer 
me dat de borging daarvan bij opvolging 
door een nietfamilielid in gevaar komt.’ 
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3.4. Familie- en kernwaarden: 
vaak impliciet  
Sturen op cultuur en gedrag vraagt dus 
om het verankeren van de familie- en 
kernwaarden in de cultuur van de 
onderneming, zoals we ook in hoofdstuk 6 
zullen zien.  

Veel bestuurders en commissarissen 
beschouwen de familiewaarden en 
onderlinge band echter als impliciet 
aanwezig en als een vanzelfsprekendheid 
waar je niet al te veel over moet praten. Een 
geïnterviewde erkent: 

‘Onbewust hebben we een breed gedragen 
set aan familiewaarden, maar we hebben 
deze nooit expliciet gemaakt.’

En een ander stelt kort maar krachtig: 

‘Kernwaarden horen tussen je oren te 
zitten.’

Het echte gesprek wordt echter ook nogal 
eens uit de weg gegaan vanwege gebrek aan 
kennis en vaardigheden om deze aspecten 
bespreekbaar te maken, angst om ‘oud zeer’ 
aan te snijden, of omwille van de ‘lieve 
vrede’.  

‘Omdat we de familiewaarden 
onvoldoende hadden verankerd, hebben 
we geen goede ervaring met extern 
management. Het blijkt ook moeilijk om 
een nieuwe externe manager te vinden.’

3.5 Liever ongeschreven regels 
dan formalisering
De meeste geïnterviewde bestuurders 
en commissarissen vinden formalisering 
van cultuur, gedrag en governance echter 
niet noodzakelijk. Dat geldt niet alleen 
voor het intern vastleggen van waarden, 
maar ook voor externe gedragsregels. 
Rond de introductie van de Nederlandse 
Corporate Governance Code (‘code 
Tabaksblat’) in 2004 zijn verschillende 
pogingen gedaan om ook principes 
en richtlijnen voor de governance van 
familiebedrijven te beschrijven, zoals 
Ondernemen als Familie – Aanbevelingen 
voor goed bestuur in het familiebedrijf.7 Bij 
onderwijsinstelling Windesheim loopt 
momenteel een onderzoek naar goed 
bestuur in familiebedrijven, in opdracht van 
het ministerie van OC&W. Veel bestuurders 
van familiebedrijven zijn bang dat dergelijk 
onderzoek een voorbode is van regelgeving 
op dit gebied. 

Bestuurders van familiebedrijven zitten 
allerminst te wachten op gedetailleerde 
regels voor goed bestuur: liever zien ze een 
beperkte set door henzelf geformuleerde 
governanceprincipes, die ze op hun 
specifieke situatie kunnen toepassen.8 De 
onrust naar aanleiding van de studie door 
Windesheim verbaast dan ook niet. In plaats 
van generieke bemoeienis van buitenaf 
hebben de bestuurders behoefte aan 
flexibele governance die rekening houdt met 
de pluriformiteit aan waarden en culturen 
binnen het familiebedrijf. 

Deze angst voor externe regelgeving komt 
ook in de interviews terug. Weliswaar 
erkennen de geïnterviewden het belang van 
goed bestuur voor stakeholders buiten de 
familie en heldere afspraken op dat terrein, 
maar ze regelen het toch liever informeel: 

‘De dialoog wordt vermeden. Iedereen wordt in zijn 
waarde gelaten.’

Het aangaan van deze dialoog vereist dan 
ook leiderschap en moed. Het duiden 
en bespreekbaar maken van zogenaamd 
‘zachte’ factoren, moet voorkomen dat 
de aansturing van het familiebedrijf 
onderhuids wordt gedomineerd door 
onuitgesproken verwachtingen, oplopende 
spanningen of groeiende frustraties binnen 
de familie. Sommige familiebestuurders zijn 
uit zichzelf al tot dat inzicht gekomen: 

7 Ondernemen als familie. Aanbevelingen voor goed bestuur in het familiebedrijf. Tilburg, FBNed, 2003. 

8 Bik, O.P.G., L.A. Goossens-Kloek, S.N. Hogewind en G.A. van der Leest, Baas in Eigen Zaak – Ondernemers aan het Woord over Bestuur en 
Financiering. Den Haag, SMO, 2004.  
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‘Familiebedrijven hebben ongeschreven 
governanceregels. Die hoeven niet te worden 
geformaliseerd.’

‘Ik heb een hekel aan regels. Je moet 
gewoon doen wat je zegt. Dat laat zich 
niet in regels vangen.’

Anderen tonen zich zelfs wars van regels, 
codes en wettelijke verplichtingen. Ze 
wijzen op het belang van familiewaarden 
als een garantie voor goed bestuur. De 
concentratie van familie, eigendom 
en leiding in één hand maakt externe 
bemoeienis met het bestuur van 
familiebedrijven overbodig, aldus veel 
geïnterviewde bestuurders. 

‘Bij familiebedrijven is geen sprake 
van hebzucht of een bonuscultuur. Het 
familiebedrijf vraagt dan ook om andere 
governance dan beursgenoteerde bedrijven. 
Wij kunnen onszelf prima reguleren.’

Overigens bestaat er in andere landen 
wel regelgeving voor goed bestuur van 
familiebedrijven, zoals de Duitse Kodex 
voor familiebedrijven (2004, aangepast in 
2011)9 en de Belgische Code Buysse (2005, 
aangepast in 2009).10 De aanbevelingen 
hebben bijvoorbeeld betrekking op de relatie 
en het overleg tussen de familie(eigenaren) 
en het bedrijf, de opvolging en het voorkomen 
van conflicten. Daarnaast breken ze een lans 
voor instrumenten als het familieforum en 
het familiaal charter of familiestatuut (dat we 
later in deze publicatie behandelen).

Governance op de groei
Bij relatief kleine familiebedrijven is het 
voorstelbaar dat de leiding slechts in 
beperkte mate openheid wil verschaffen 
aan anderen dan de familie en een aantal 
directe belanghebbenden. Het gaat immers 
ook om het familievermogen. Ook grote, 
multinationale familiebedrijven neigen echter 

vaak naar geslotenheid, ondanks de politieke 
en maatschappelijke roep om openheid 
en maatschappelijke verantwoording. Het 
‘beursgenoteerde familiebedrijf’, waarbij 
een groter of kleiner deel van de aandelen 
vrij verhandelbaar is op de kapitaalmarkt, 
neemt hierin een bijzondere plaats in. Deze 
bedrijven(zoals ASMI, Heineken en Hunter 
Douglas) móeten immers wel voldoen aan 
een generieke verantwoordingsverplicht 
en corporategovernancecodes. Ze hebben 
de stap moeten zetten van geslotenheid 
naar openheid. Daarbij leidt de dynamiek 
van een familieomgeving overigens 
gemakkelijk tot een gespannen relatie met 
de eisen aan een publieke notering, zoals 
bijvoorbeeld de beperkte zeggenschap voor 
minderheidsaandeelhouders.

Uit de praktijk 

I do it my way  

Een directeur-grootaandeelhouder 
overlegt maandelijks met de 
ondernemingsraad, in plaats van 
de verplichte twee keer per jaar. 
Omdat deze frequentie ruim boven 
het wettelijk minimum ligt, heeft 
het overleg altijd een informeel 
karakter. Tot na een wisseling van de 
wacht nieuwe OR-leden aantreden 
die een medezeggenschapscursus 
hebben gevolgd en ineens alles 
schriftelijk willen gaan vastleggen. 
De dga spreekt de nieuwe OR-
leden daar direct op aan en legt 
uit dat het informele karakter van 
het overleg ook in hun belang is. 
Alleen op die manier kan er immers 
frequent en in een goede sfeer 
worden overlegd. Ondanks een 
open oog voor de belangen van de 
werknemers en goede contacten 
met de ondernemingsraad, stelt de 
dga zich hier ook op als de klassieke 
werkgever in het familiebedrijf: 
medezeggenschap prima, maar ík 
bepaal de regels. 

9 Governance Kodex für Familien-Unternehmen. Leitlinien für die verantwortungsvolle Führung von Familienunternehmen. Bonn-Bad 
Bodesberg, Die Familienunternehmer, ASU und INTES Akademie für Familienunternehmen GmbHm, 2011.

10 Code Buysse II. Corporate governance. Aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Brussel, Unie van Zelfstandige 
Ondernemers (Unizo), 2009.
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3.6 Commissarissen: spiegel 
voor goed bestuur en cultuur  
Juist op het gebied van goed bestuur 
kunnen onafhankelijke commissarissen 
een cruciale rol spelen. Zij dragen 
immers de verantwoordelijkheid voor 
het behartigen van de belangen van alle 
stakeholders en niet alleen dat van de 
familieaandeelhouder(s). De essentie van 
die evenwichtige belangenbehartiging 
is goed toezicht op een deugdelijke 
formulering en verankering van de familie- 
en kernwaarden in de (governance)
cultuur en het gedrag. Familiebestuurders 
worden zich steeds meer bewust van 
de toezichthoudende rol van hun 
commissarissen op dat gebied, al zien ze 
deze vooral als adviseur en sparringpartner. 

‘Ik schakel de RvC vooral in voor advies. 
Ik vind het noodzakelijk om regelmatig te 
sparren. Ik ben tenslotte de enige aan het 
roer.’

‘De commissarissen hebben eigenlijk geen macht of 
zeggenschap. De directie beslist uiteindelijk.’

‘Bij een familiebedrijf 
laat de dga zich niet 
onder toezicht stellen 
van een RvC. Hij is zelf 
eindverantwoordelijk en 
neemt beslissingen.’

Beperkte bevoegdheden 
De invloed van commissarissen op de 
cultuur van familiebedrijven beperkt 
zich dus vaak tot advies. Aan hun rol van 
toezichthouder en ‘werkgever’ komen 
commissarissen in familiebedrijven 
nauwelijks toe. Zolang het structuurregime 
niet van toepassing is (en het familiebedrijf 
dus op vrijwillige basis een RvC heeft 
geïnstalleerd), berust de besluitvorming 
en daarmee de macht bij de dga, de 
directie en/of de familieaandeelhouder(s). 
Commissarissen hebben dan niet de 
positie om de dga te ontslaan. Wanneer 
het structuurregime van toepassing is, 
zoals bij de grotere familiebedrijven, 
ligt de bevoegdheid voor benoeming 
en ontslag wel formeel bij de raad van 
commissarissen. Gegeven de dynamiek 
van het familiebedrijf is het wegsturen van 

de directie door de commissarissen echter 
problematisch. De aandeelhouders in de 
leiding kunnen de commissarissen immers 
naar huis sturen. Soms is ook sprake van 
coöptatie, waarbij niet de aandeelhouders, 
maar de commissarissen zelf beslissen over 
benoeming en ontslag van de leden van de 
RvC.

De geïnterviewde bestuurders zien dus 
weinig in een (te) zware of afgedwongen 
rol van een raad van commissarissen. 
Opmerkelijk genoeg heeft de overgrote 
meerderheid daarbij een voorkeur voor de 
twotier structuur (gescheiden bestuur en 
toezicht):

‘Het is goed dat de commissarissen op 
afstand staan. Anders vermindert de RvC 
de slagkracht van het bestuur, omdat met 
meer personen moet worden overlegd.’

De overstap naar een onetier board 
(waarvoor de Wet Bestuur en Toezicht de 
mogelijkheid creëert) stelt familiebedrijven 
in staat om familieaandeelhouders in de 
raad van commissarissen op te nemen. 
Toch lijkt daar weinig animo voor bij de 
geïnterviewden: 

‘Externe commissarissen zijn belangrijk, 
omdat anders de ouddirecteur in de RvC 
te dominant wordt. Een onetier board is 
niet goed voor de onderneming.’ 
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‘Onze commissarissen moeten feeling krijgen met 
de werkvloer en weten wat daar speelt. Dat ga ik 
binnenkort aan de orde stellen.’

Commissaris van cultuur 
Juist commissarissen zijn door hun 
positie als sparringpartner en relatieve 
buitenstaander in staat het bestuur 
periodiek een spiegel voor te houden en 
zorgwekkende signalen over de cultuur 
en het gedrag binnen de familie dan wel 
het familiebedrijf bespreekbaar te maken. 
Waar staat de organisatie als het gaat om 
cultuur? Wat zijn de sterktes en zwaktes 
van de organisatiecultuur? Hoe verhoudt 
de bedrijfscultuur zich tot de waarden 
van de familie? Welke signalen worden 
uitgezonden vanuit het voorbeeldgedrag, 
de beslissingen die genomen worden en 
de systemen die geïmplementeerd zijn (zie 
ook hoofdstuk 6)? Met dit soort wezenlijke 
vragen kunnen commissarissen de familie 
en het bestuur van familiebedrijven helpen 
om de cultuur en het gedrag in de gewenste 
richting te sturen.  

Dat besef is er ook bij de geïnterviewde 
bestuurders: hoewel ze de commissaris 
liever geen zware, formele rol toekennen, 
staan ze positief tegenover de kritische 
klankbordrol van een RvC als het gaat 
om cultuur en gedrag. Zoals een van de 
bestuurders aangeeft: 

‘Wij hebben op eigen initiatief een RvC 
ingesteld om ons scherp te houden en 
kritische vragen te stellen.’

Daarbij mogen commissarissen van de 
familiebestuurders ook zelf op de werkvloer 
rondkijken. Sommige familiebestuurders 
stimuleren dat zelfs. 

Tegelijkertijd verwachten ze dat hun 
commissarissen ook zelf een blik in de 
spiegel durven te werpen, in de vorm van 
periodieke zelfevaluatie. 

‘Ik wil graag weten of en hoe de RvC het 
eigen functioneren beoordeelt. Ik vraag 
me af waarom ik daar nooit iets over 
hoor.’

Essentie  
De vertaling van familiewaarden in 
kernwaarden geeft de cultuur van 
familiebedrijven een extra dimensie: de 
werkelijke cultuur en de gewenste cultuur 
vallen vaak samen. Wel blijven familie- en 
kernwaarden vaak impliciet. De meeste 
familiebestuurders voelen weinig voor 
explicitering en formalisering van de eigen 
waarden. Ook externe bemoeienis in de 
vorm van regels voor goed bestuur van 
familiebedrijven wordt vaak afgewezen. 
Commissarissen fungeren vooral als 
adviseur, hun rol als toezichthouder en 
werkgever is beperkt. Desondanks kunnen 
ze als kritisch klankbord een belangrijke 
rol spelen bij het sturen van cultuur 
en gedrag in de gewenste richting, het 
evenwichtig behartigen van de belangen 
van alle stakeholders en het afleggen 
van externe verantwoording: openheid 
versus geslotenheid. Dat laatste vormt een 
van de vijf dilemma’s van het sturen op 
cultuur en gedrag van familiebedrijven. 
Deze bespreken we in hoofdstuk 5. Eerst 
kijken we in hoofdstuk 4 naar de drie 
dimensies/rollen waarmee we bestuurders 
en commissarissen van familiebedrijven 
kunnen typeren bij het omgaan met cultuur. 
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4. De drie 
cultuurdimensies: 
bouwen, binden, 
besturen



De drie dimensies zijn:

BOUWEN•	 : (voort)bouwen, koesteren 
en bewaken van de oprichterscultuur en 
traditionele waarden. Bijbehorende rol: 
de BOUWER;
BINDEN•	 : bij de onderneming betrekken 
van de familie, familieaandeelhouders 
en stakeholders. Bijbehorende rol: de 
BINDER;
BESTUREN•	 : professioneel aansturen 
en (door-)ontwikkelen van het 
familiebedrijf. Bijbehorende rol: de 
BESTUURDER.

De geïnterviewde bestuurders 
en commissarissen beschouwen 
cultuur als een belangrijke 
kracht van het familiebedrijf. De 
waarden van de oprichter en de 
daaropvolgende generaties zijn 
richtinggevend voor hun dagelijks 
handelen en er is sprake van 
een voortdurende wisselwerking 
tussen onderneming en familie. 
Familiebedrijven brengen het ‘walk 
your talk’ – doen wat je zegt – dan 
ook vaak al vanzelfsprekend in 
de praktijk. Familiebestuurders 
hanteren daarbij wel een 
verschillende focus: we 
onderscheiden drie dimensies in 
het sturen op familiewaarden, 
cultuur en gedrag in het 
familiebedrijf. Deze dimensies 
vormen tegelijkertijd een typologie 
van familiebestuurders en 
commissarissen, afhankelijk 
van hun persoonlijke stijl en de 
levensfase van het familiebedrijf.

Familiebestuurders en commissarissen 
hebben meestal een voorkeur voor het 
acteren op een van de drie dimensies, zowel 
ingegeven door persoonlijke stijl, als door 
de levensfase waarin het familiebedrijf 
zich bevindt (zie het driedimensionale 
ontwikkelingsmodel in hoofdstuk 2). Zo 
zal de directeur-grootaandeelhouder zich 
vooral richten op het bewaken en in stand 
houden van de oprichterscultuur bij groei 
en expansie (‘de BOUWER’). De leider 
van een familiebedrijf waar inmiddels de 
vierde generatie aan het roer staat, zal 
een meer professionele aansturing kennen 
of ambiëren (‘de BESTUURDER’). Ook al 
dankzij de managementopleiding die de 
nieuwe generatie veelal heeft gevolgd. De 
overdracht aan een volgende generatie 
– het toetreden van broers en zussen 
en hun gezinnen tot het bedrijf en een 
uitwaaierend aandelenbezit – zal leiden tot 
het streven naar een grotere betrokkenheid 
van de familie en andere stakeholders 
door bestuurders of commissarissen (de 
‘BINDER’). De drie dimensies kunnen 
ook (tijdelijk) een andere intensiteit en 
lading krijgen. Bijvoorbeeld wanneer 
het familiebedrijf geconfronteerd wordt 
met de noodzaak van externe opvolging, 
kapitaalverstrekking of samenwerking. 
Dan ontstaat er immers spanning 
met de eigen cultuur, moet er worden 
geprofessionaliseerd en is meer afstand tot 
de familie onvermijdelijk.

Voor een krachtige, evenwichtige sturing 
op familiewaarden, cultuur en gedrag moet 
dus sprake zijn van bouwen, binden én 
besturen: verenigd in één persoon (dga, 
voorzitter raad van commissarissen) of 
belegd bij anderen in bedrijf of familie of 
in de bestuursorganen (directie, raad van 
commissarissen). Deze dimensies komen 
uiteindelijk bij elkaar in ‘borgen’, zoals 
we later zullen zien. De focus kan tijdelijk 
op een van de drie dimensies liggen. Als 
bestuurders en commissarissen echter te 
lang eenzijdig gericht zijn op één dimensie 
en deze geïsoleerd toepassen, dreigt de 
sturing uit balans te raken. Naast hun 
voorkeurstijl blijken de geïnterviewde 

De drie dimensies weerspiegelen de 
dynamiek tussen de drie domeinen: 
bedrijf, familie en eigendom. BOUWEN 
en BESTUREN richten zich primair op 
ondernemerschap en bedrijfsvoering, 
BINDEN op (de relatie met) familie en 
eigendom. Net als in het driecirkelmodel 
(zie figuur 1 in hoofdstuk 2) overlappen de 
dimensies elkaar.

4.1. Evenwichtig sturen in elke 
levensfase
De drie geschetste dimensies en typeringen 
‘bouwen’, ‘binden’ en ‘besturen’ zijn 
omschrijvend en bewust aangescherpt 
of uitvergroot om de onderscheidende 
nuance helder naar voren te brengen. Ze 
hebben nadrukkelijk géén positieve of 
negatieve lading. Bij evenwichtig sturen 
op familiewaarden, cultuur en gedrag 
spelen álle drie dimensies een belangrijke, 
samenhangende rol. 

BOUWEN BESTUREN

BINDEN
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bestuurders en commissarissen in de 
praktijk meestal echter ook aspecten van de 
andere twee dimensies in hun leiderschap te 
integreren. 

4.2 Driedimensionaal 
leiderschap 
Binnen elke dimensie is sprake van een 
andere balans in de visie van de bestuurders 
en commissarissen op de vijf dilemma’s die 
we in hoofdstuk 5 bespreken. 

BOUWEN
Elk familiebedrijf is ooit vanuit het niets 
opgebouwd. Meer dan een visie en een 
rotsvast vertrouwen in eigen kunnen was 
er veelal niet. Die eerste jaren van opbouw 
zijn vaak bepalend voor de cultuur van het 
familiebedrijf. De overtuigingen en waarden 
van de oprichter(s) klinken erin door en zijn 
richtinggevend voor vele generaties daarna. 
Het bedrijf en de familie - dan nog veelal 
het ondernemersgezin - lopen naadloos in 
elkaar over. Zoals een ondernemer van het 
type BOUWER stelde: 

Deze sterke sturing is overigens ook 
opvolgende generaties niet altijd vreemd, 
zeker wanneer het bedrijf uitgebouwd moet 
worden of in zwaar weer verkeert.

Met de oprichterscultuur werd het eerste 
succes geboekt en het fundament voor de 
onderneming gelegd. Het is dan ook niet 
vreemd dat de BOUWERS de waarden 
van het eerste uur angstvallig bewaken. 
De BOUWER heeft het bedrijf immers niet 
alleen opgezet, maar vaak ook door zwaar 
weer of naar een nieuwe strategische 
uitdaging geleid. De oprichterscultuur 
wordt gekoesterd, ook al wordt de BOUWER 
door zijn omgeving of latere generaties soms 
als dominant of eigenwijs ervaren. Zo merkt 
een van de geïnterviewde dga’s bijvoorbeeld 
op:

‘Ik ben het bedrijf.’ 

‘Mijn waarden als dga zijn bepalend. De 
waarden van de familie doen er in het 
bedrijf niet toe.’ 

De BOUWER is nuchter en daadkrachtig als 
het gaat om de sturing van het bedrijf of de 
cultuur: 

‘Je moet het gewoon dóen en er niet te 
veel over praten, dan krijg je ook geen 
geneuzel.’ 

Vastlegging van de familie- en kernwaarden 
wordt dan ook vaak niet nodig of 
gewenst gevonden. Bovendien houdt 
hij of zij de leiding graag in eigen hand, 
uit angst voor ongewenste bemoeienis 
van familieleden. De BOUWER houdt 
het liefst alle of de meerderheid van de 
aandelen in de onderneming, of streeft 
naar geconcentreerd aandelenbezit bij 
slechts enkele familieleden, met wie via de 
keukentafel contact wordt gehouden. Er is 
soms terughoudendheid ten aanzien van 
een raad van commissarissen: die is niet 
aanwezig of functioneert als een raad van 
advies. 

Essentie  
Aan de opvolgende generaties de taak om 
de kwaliteiten van dit krachtige of zelfs 
patriarchale leiderschap te verankeren 
in de cultuur en voort te bouwen op de 
traditionele waarden, maar deze ook tijdig 
bij te stellen. Juist die combinatie moet de 
continuïteit van het familiebedrijf veilig 
stellen.

BINDEN
De BINDER streeft naar een sterke 
verbondenheid tussen het familiebedrijf 
en de familie(aandeelhouders) en 
positioneert zich als de ‘pater familias’ die 
in gezamenlijkheid wil bouwen aan de 
onderneming voor toekomstige generaties. 
Hij of zij hecht veel waarde aan dialoog en 
saamhorigheid en ziet een hechte band met 
en draagvlak binnen de familie als kracht 
van het bedrijf:   
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‘De familie heeft een sterk vertrouwen in mij 
als directeur. Maar vanuit het oogpunt van 
risicobeheersing en draagvlak wil ik graag dat 
strategische keuzes samen worden gemaakt.’

‘Door met elkaar te praten kom je 
vooruit. Zeker in deze wereld die steeds 
sneller gaat. Je kunt niet alles zelf weten.’

De cultuur wordt dan ook niet (alleen) 
bepaald door de individuele dga of 
de familieleden in de leiding van de 
onderneming. De intensieve betrokkenheid 
van de familie(aandeelhouders) is 
duidelijk herkenbaar in de signatuur van de 
onderneming. 

‘Kernwaarden zijn bij ons écht.’ 

De BINDER ziet het vormen van 
gemeenschappelijke waarden als een 
proces dat je niet moet forceren, maar op 
natuurlijke wijze tot stand komt tijdens 
regelmatige familiebijeenkomsten. De 
BINDER betrekt de familie ook vaak 
bij de besluitvorming, bijvoorbeeld via 
zeggenschap op de aandelen, of een 
zetel in de raad van commissarissen. 
Zo’n familiecommissaris houdt geen 
onafhankelijk toezicht, maar bewaakt 
vanaf deze vooruitgeschoven post 
het familiale erfgoed en fungeert als 
intermediair tussen ondernemingsleiding 
en familie(aandeelhouders). 

familiebedrijf ernstig in gevaar brengen. Het 
onderhouden van goede betrekkingen met 
de familie(aandeelhouders) kan conflicten 
voorkomen of in de kiem smoren. In die zin 
is de BINDER ook een soort risicomanager. 

BESTUREN
De BESTUURDER kenmerkt zich 
door een rationele benadering van het 
familiebedrijf en onderkent de noodzaak tot 
professionalisering voor de continuïteit van 
de onderneming. Hoewel de BESTUURDER 
het ‘vuur’ van de ware entrepreneur lijkt te 
missen, ziet hij of zij wel degelijk de kracht 
van een sterke familiegedreven cultuur. De 
BESTUURDER weet die meerwaarde ook te 
verankeren en te benutten, maar dan vanuit 
een zakelijk sturen op het duurzaam succes 
van de onderneming, bijvoorbeeld door een 
consistente strategie en onderscheidende 
marktpositionering. Familiekapitaal vormt 
een makkelijk toegankelijk en geduldig 
alternatief voor bankkrediet of private 
equity. 

‘Als familiebedrijf stippelen we een 
langetermijnstrategie uit waaraan we 
vervolgens ook vasthouden, terwijl 
andere, vaak nietfamiliebedrijven, elke 
drie jaar hun beleid herzien.’ 

Maar de BESTUURDER ziet ook de zwakte 
van een te dominante en impliciete cultuur. 
Ongeschreven regels kunnen immers 
een onzichtbare barrière vormen voor 
niet-familieleden op de werkvloer, in het 
middenkader of in de directiekamer die de 
professionalisering binnen het bedrijf juist 
een stap verder kunnen brengen. Een sterke 
cultuur kan ook vanuit strategisch oogpunt 
cruciale fusies of overnames frustreren 
(zie ook de behandeling van het tweede 
dilemma in hoofdstuk 5). Daarom besteedt 
de BESTUURDER veel aandacht aan de 
formalisering van kernwaarden, cultuur en 
gedrag.  

 

Essentie
De BINDER beseft dat het intensief 
betrekken van de familie(aandeelhouders) 
niet alleen de intrinsieke kracht van het 
familiebedrijf verzilvert, maar ook een 
manier is om de potentiële destructieve 
kracht in goede banen te leiden. Onderlinge 
conflicten binnen de familie en met de 
ondernemingsleiding kunnen de stabiliteit 
en uiteindelijk de continuïteit van het 
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Daarnaast werkt de BESTUURDER aan 
professionalisering van de governance. 
Daarbij hoort een gepaste afstand ten 
opzichte van de familie(aandeelhouder), 
vastgelegd in een familiestatuut dat een 
splitsing aanbrengt tussen de besturing 
van het bedrijf enerzijds en de familie 
en het familievermogen anderzijds. De 
BESTUURDER brengt graag een scheiding 
aan tussen eigendom en zeggenschap 
in de vorm van certificering, waarbij 
het stemrecht wordt beheerd door een 
administratiekantoor, dan wel een andere 
governancevorm zoals de familiestichting.

De BESTUURDER profiteert ook graag 
van de inbreng van commissarissen om 
het bedrijf verder te professionaliseren en 
zal vaak op eigen initiatief (en dus niet 
gedwongen door het structuurregime) een 
raad van commissarissen instellen. Deze 
RvC zal geheel of voor het grootste deel 
bestaan uit onafhankelijke leden die als 
kritisch klankbord fungeren, die ook nog 
eens in het bedrijf mogen rondsnuffelen. 

Essentie
De BESTUURDER organiseert een 
dialoog over de dynamiek tussen de 
drie verschillende domeinen van het 
familiebedrijf. Vervolgens zorgt hij of zij 
ervoor dat de daarin gemaakte afspraken 
worden vastgelegd in governancestructuren 
en –documenten, zoals het familiestatuut. 
Daarmee maakt de BESTUURDER het 
bedrijf minder kwetsbaar voor de ‘grillen 
van de familie’. De BESTUURDER zal 
echter ook moeten blijven investeren in 
de kracht van de familiewaarden, die een 
onderscheidende waarde voor het bedrijf 
creëren. Eenzijdig sturen op formalisering 
kan leiden tot onthechting tussen bedrijf 
en familie – waardoor de continuïteit 
bedreigd kan worden – en tot rigiditeit en 
bureaucreatie. 

‘Onze cultuur is onze kracht. Maar we zijn soms 
ook te losjes, te informeel. Dat is lastig en zou meer 
geformaliseerd moeten worden.’
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5. Vijf dilemma’s 
bij het sturen op 
familiewaarden, cultuur 
en gedrag



De volgende dilemma’s springen het meest 
in het oog en worden verder uitgewerkt: 

De kracht en de keerzijde van de cultuur • 
van het familiebedrijf
Traditie versus evolutie• 
Betrokkenheid versus afstand• 
Formalisering versus ongeschreven • 
regels
Openheid versus geslotenheid• 

5.1 DILEMMA 1: De kracht en 
de keerzijde van de cultuur van 
het familiebedrijf
Dé cultuur van hét familiebedrijf bestaat 
niet. Daarvoor verschillen familiebedrijven 
te veel in vorm en levensfase. Toch 
schetsen vrijwel alle geïnterviewden de 
pracht en kracht van de cultuur van hun 
familiebedrijf. Vooral de BESTUURDERS 
zien echter ook de keerzijde van zo’n 
krachtige cultuur.  

Cultuur als kracht: betrokkenheid en 
loyaliteit
De geïnterviewde bestuurders en 
commissarissen zijn het over de gehele linie 
eens dat de onderscheidende cultuur van 
het familiebedrijf een van de belangrijkste 
waardecreërende factoren vormt. Naast de 
langetermijnfocus, het kostenbewustzijn en 
ethische normen wordt daarbij het vaakst 
verwezen naar de betrokkenheid van de 
medewerkers, die bij een familiebedrijf vaak 
groter is dan bij niet-familiebedrijven. 
Een oprichter: 

‘Onze cultuur bepaalt ons succes. 
Door de grote betrokkenheid van onze 
medewerkers vervaagt de lijn tussen 
zakelijk en privé. Dit leidt tot een hechte, 
gemotiveerde groep medewerkers.’

Zowel de Bouwers, de Binders 
als de Bestuurders worden in 
de praktijk van het sturen op 
familiewaarden, cultuur en 
gedrag in het familiebedrijf 
geconfronteerd met een aantal 
dilemma’s, zo komt naar voren 
uit de interviews. Vooral de dga – 
hetzij de oprichter van het bedrijf, 
hetzij van een latere generatie – 
loopt tegen deze dilemma’s aan, 
omdat in hem of haar alle drie 
domeinen en dimensies van het 
familiebedrijf samenkomen.   

Die sterke identificatie, loyaliteit 
en bevlogenheid dragen bij aan een 
onderscheidende positionering op de 
arbeidsmarkt: 

‘Mijn medewerkers willen liever voor 
een familiebedrijf werken dan voor een 
beursgenoteerd bedrijf.’

‘Wij zijn als familie van de wieg tot het graf 
betrokken bij onze mensen. Op hun beurt betonen 
medewerkers ons een grote loyaliteit, die zich 
vertaalt in grote inzet en lange dienstverbanden.’

Uit de praktijk 

Gedeelde zeggenschap is 
dubbele betrokkenheid  

De dga van een groot familiebedrijf 
bindt zijn medewerkers niet alleen 
met een hechte cultuur, maar ook met 
vergaand stakeholderdenken: alle 
relevante bedrijfsbeslissingen worden 
samen met het personeel genomen. De 
zeggenschap berust dus nadrukkelijk 
niet alleen bij de leiding van het bedrijf 
of de familie, maar wordt gedeeld met 
de medewerkers. Het achterliggende 
principe is dat iedere medewerker 
zowel de mensen boven als onder zich 
tevreden moet stellen en niet alleen 
gericht mag zijn op het belang van ‘de 
baas’ of ‘de aandeelhouder’.   

De dga heeft dit principe stevig in de 
cultuur verankerd door het uitgeven van 
prioriteitsaandelen aan twee structuur-
BV’s. Daarmee is gewaarborgd dat alle 
relevante investeringsbeslissingen ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan 
de drie directeuren van de structuur-
BV’s. Een van de drie directeuren wordt 
benoemd door de werknemers, een 
door Beheer BV en de derde door de 
werknemers en Beheer gezamenlijk.
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De keerzijde van een dominante 
cultuur: te sociaal gedrag en 
onderbuikgevoel
Zo’n krachtige cultuur heeft ook een 
keerzijde. De sociale signatuur van het 
familiebedrijf en de loyaliteit van en 
naar medewerkers kunnen ook een blok 
aan het been vormen bij het nemen 
van noodzakelijke bedrijfseconomische 
beslissingen. Zo is een van de geïnterviewde 
dga’s, een BOUWER, op zoek naar de 
juiste balans tussen een sociale en een 
resultaatgerichte cultuur: 

‘Het gevaar, zeker in deze economisch 
mindere tijden, is dat medewerkers 
denken dat ze bij een familiebedrijf wel 
goed zitten. Je moet voorkomen dat 
mensen achterover gaan leunen.’ 

Het sturen op langdurig commitment 
aan medewerkers versus de druk van het 
realiseren van financiële resultaten op 
de korte termijn wordt ervaren als een 
dilemma, zeker door de BINDERS.

Het gevoel van loyaliteit van familie-
bestuurders naar het eigen personeel gaat 
soms zelfs zo ver dat het spreekwoord 
‘zachte heelmeesters maken stinkende 
wonden’ zich opdringt: 

‘Iemand die ons vertrouwen beschaamt, 
moet eigenlijk weg. Maar in de 
praktijk verbind ik hieraan niet snel 
consequenties, omdat iemand ook altijd 
zijn goede kanten heeft.’ 

‘Ik beschouw mijn 
medewerkers als familie. 
Dat maakt het lastig om 
mensen te ontslaan. Ik 
stel dat moment dan 
ook het liefst zo lang 
mogelijk uit.’

Uit de praktijk 

Besparen op basis van buikgevoel  

Niet alleen een te sociaal profiel kan het nemen van rationele beslissingen 
bemoeilijken, ook het onderbuikgevoel van de ondernemer in de cultuur 
van veel familiebedrijven leidt soms tot eigenaardige beslissingen vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief, zo blijkt uit het volgende voorbeeld van een 
opvolger:   

‘In de fabriek verbruiken we veel energie: een belangrijk onderdeel van de kostprijs 
van ons product. Mijn vader en ik vinden het een kick om zo scherp mogelijk 
aan de wind te zeilen met energieinkoop. Als dat lukt, zijn we daar trots op 
en draag ik dat uit bij collegaondernemers, die aan mij vragen: hoe doe je dat 
toch? Samen met pa vind ik dat geweldig leuk. Ook doen we investeringen in 
energiezuinige machines waarvan we niet eens weten of dat vanuit het oogpunt 
van kostenbesparing de beste keuze is. Maar het idee dat zo’n apparaat iedere dag 
wat energie staat te besparen, geeft me een goed gevoel.’

Invloed van buiten kan die cultuur doorbreken, zo toont het voorbeeld van de 
bestuurder van een ander familiebedrijf: 

‘In het verleden namen we vaak beslissingen op basis van onderbuikgevoel. Dat 
was de cultuur binnen het bedrijf: ‘Het voelt goed, dus dan doen we het.’ Mede 
door de invloed van onze Amerikaanse partner rekenen we nu eerst uit of een 
investering ons iets oplevert. Dan kan ons gevoel ineens een stuk minder goed 
blijken te zijn. Met alleen onderbuikgevoel zouden we nooit zo succesvol zijn 
geweest als nu.’
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‘Omdat medewerkers soms jarenlang aanblijven, 
houden familiebedrijven te lang vast aan oude 
denkbeelden en anticiperen ze onvoldoende op 
nieuwe ontwikkelingen.’

Het zijn met name de BESTUURDERS die 
inmiddels tot het inzicht zijn gekomen 
dat soms hardere bedrijfseconomische 
beslissingen genomen moeten worden. Zo 
merkt een bestuurder op: 

‘We denken erover na hoe we onze cultuur 
minder ‘soft’ kunnen maken. We zijn iets 
té sociaal.’ 

leren afscheid nemen van mensen van het 
eerste uur als deze de ontwikkeling van het 
bedrijf in de weg staan. Oók als het gaat om 
familie, of om medewerkers die als familie 
worden beschouwd. De BESTUURDER moet 
het optimum zien te vinden tussen sociale 
meerwaarde en een strakkere aansturing, 
door een bij het familiebedrijf passend, 
maar ook professioneel HR-beleid. 

5.2 DILEMMA 2: Traditie 
versus evolutie 
Het dilemma ‘traditie versus evolutie’ 
belichaamt het spanningsveld tussen ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ waarden en cultuur, veroorzaakt 
door de verschillen tussen opeenvolgende 
generaties binnen het familiebedrijf. 
Enerzijds willen familiebedrijven hun 
tradities koesteren en vasthouden aan 
de overtuigingen en waarden achter de 
oprichterscultuur. Deze vormt immers de 
basis van het zakelijk succes en de bindende 
factor in de familie. Anderzijds kunnen 
familiebedrijven op de lange termijn alleen 
maar overleven als ze openstaan voor de 
nieuwe inzichten van volgende generaties.

Oprichterscultuur koesteren  
De oprichter van het familiebedrijf heeft 
vaak een dominante invloed (gehad) op 
de cultuur. Zijn of haar zakelijke mores 
en persoonlijke waarden hebben de 
onderneming immers succesvol gemaakt en 
vormen de basis voor de gedeelde waarden 
binnen de familie. In familiebedrijven met 
een lange historie neemt de persoon van de 
oprichter soms mythische proporties aan 
en worden diens levenslessen en -visie, al 
of niet in de vorm van een familiekroniek, 
van generatie op generatie doorgegeven. In 
jonge familiebedrijven legt een directeur-
grootaandeelhouder of een eerste generatie 
ondernemers de basis voor een cultuur die 
als kompas dient voor latere generaties: 
history in the making.  

Het is dus vooral de BOUWER die een 
stempel drukt op de cultuur van de 
onderneming en de familie. Of, zoals de 
grondlegger van een succesvol middelgroot 
familiebedrijf aangeeft: 

Ook in het familiebedrijf zijn er overigens 
bestuurders te vinden bij wie het 
continuïteitsdenken zo op het netvlies 
staat, dat ze zich niet laten afleiden door 
overmatige loyaliteit naar medewerkers, 
familie of zakenrelaties: 

‘Medewerkers zijn middelen die volledig 
in dienst staan van het belangrijkste doel: 
de continuïteit van de onderneming. 
Ons bedrijf is er niet voor de carrière van 
mensen.’ 

Een BOUWER rekent in dat kader ‘egoïsme’ 
tot een van zijn kernwaarden: 

‘De pijlers van mijn ondernemerschap 
zijn respect, vertrouwen en egoïsme. 
Waarom egoïsme? Je kunt pas goed voor 
anderen zorgen als je goed voor jezelf hebt 
gezorgd. Er is een verschil tussen royaal 
en loyaal.’ 

Essentie
Bestuurders van familiebedrijven moeten 
de hefboomwerking van cultuur leren 
ontdekken: het vergroten van de kracht 
versus het verminderen van de tegenkracht 
van dominante familie- en kernwaarden. 
Het zwaartepunt ligt voor iedere dimensie 
anders. De BOUWER en de BINDER moeten 
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‘Vooral mijn persoonlijke waarden en niet 
die van mijn broers en zussen bepalen de 
cultuur van de organisatie.’

Niet alleen als grondlegger, maar ook in 
opvolgende generaties is de BOUWER 
aanwezig, blijkt uit de interviews. Zo stelt 
een dga van de tweede generatie, die zijn 
broer uitkocht: 

‘De cultuur wordt bepaald door de man 
die aan het roer staat.’

De familiewaarden worden van generatie op 
generatie overgedragen via de opvoeding. 
Kinderen krijgen de overtuigingen en 
waarden van hun (voor)ouders letterlijk 
met de paplepel ingegoten. Hoe voelbaar die 
dominantie van de cultuurdrager kan zijn in 
een familiebedrijf blijkt ook uit de volgende 
bespiegeling van een ondernemer: 

‘Ondanks dat pa geen directeur meer 
is, bepalen zijn persoonlijke waarden de 
cultuur van de organisatie. Hij loopt nog 
veel rond, maakt hier en daar een praatje 
en wijst mensen op goede en slechte 
zaken.’ 

Nieuwe invloeden en inzichten 
tolereren
Het culturele erfgoed van de grondlegger 
moet gekoesterd en bewaakt worden. 
Met dit ‘historisch kapitaal’ verzekeren 
familiebedrijven zich immers van 
onderscheidend vermogen en continuïteit. 
Maar een te dominante oprichter(scultuur) 
kan het voortbestaan van het familiebedrijf 
tegelijkertijd bedreigen en brengt het risico 
van een monocultuur met zich mee: star, in 
zichzelf gekeerd en met een grote kans op 
conflicten.

Het te lang of te star vasthouden aan 
tradities kan dus verstikkend werken. 
Bij het vorige dilemma constateerden 
we al dat de kracht van cultuur ook een 
keerzijde heeft. Op dezelfde manier 
kunnen op zichzelf waardevolle tradities 
noodzakelijke vernieuwing blokkeren. De 
meeste geïnterviewde bestuurders zien in 
hoe belangrijk het is om nieuwe inzichten 
en invloeden toe te laten. Zo zegt een 
bestuurder die BINDEN hoog in het vaandel 
heeft staan:  

‘We brengen familiewaarden over van 
generatie op generatie. Maar ze worden 
niet eenopeen overgenomen: er komen 
waarden bij en er vallen waarden af.’

Juist om de cultuur regelmatig te 
verjongen en te verversen, hebben veel 
familiebedrijven de regel dat leden van de 
nieuwe generatie eerst elders ervaring en 
nieuwe inzichten moeten opdoen, voordat 
ze een rol krijgen in de ‘eigen’ onderneming.

‘Het handhaven van de familiefilosofie vindt plaats 
via de opvoeding van de kinderen.’

‘De waarden die vader 
ons heeft meegegeven, 
blijven de kern vormen. 
Maar de interpretatie 
daarvan verschuift 
naarmate de afstand 
tot de oprichter groter 
wordt.’
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Een nieuwe generatie, een nieuw 
geluid
Iedere generatie staat anders in het leven en 
geeft een andere betekenis aan zijn of haar 
rol in het familiebedrijf, geholpen door de 
invloeden die hij of zij tijdens opleiding en 
werkervaring buiten de onderneming heeft 
opgedaan. Een jonge opvolger:

‘Mijn vader vertoonde typisch 
ondernemersgedrag: hij zag overal 
kansen, maar keek niet of en hoe al die 
zakelijke initiatieven bij elkaar pasten. 
Deze tijd vraagt andere competenties.’

Af en toe botst het dan ook op cultureel 
gebied tussen ‘pa’ en de opvolgende 
generaties:

‘De opvolging van mijn vader was lastig 
wegens gebrek aan vertrouwen van zijn 
kant. Ik ga discussies niet uit de weg, 
maar met mijn vader valt moeilijk te 
praten. Hij staat negatief tegenover elke 
vorm van vernieuwing.’ 

Voor de oudere generatie is de evolutie van 
het traditionele waardepatroon niet altijd 
even makkelijk te accepteren, zo blijkt uit 
de interviews. Sommigen hebben duidelijk 

moeite met de andere instelling van hun 
opvolgers. Zo zegt een oud-dga, inmiddels 
commissaris bij het familiebedrijf:  

‘Onze kinderen proberen de balans tussen 
privé en werk te bewaren. Daardoor staat 
het bedrijf niet altijd voorop. Bij een echt 
familiebedrijf dient alles in het teken van 
de onderneming te staan.’

Een commissaris van buiten de familie ziet 
hierin een wetmatigheid: 

‘De oprichter is vaak met niets begonnen. 
De kinderen zijn ingestapt op het moment 
dat er een succesvolle organisatie stond. 
Hun beleving is dus ook een andere dan 
die van hun ouders.’ 

Die verschillende beleving zorgt doorgaans 
echter niet voor een radicale breuk met 
het verleden. Een terugkerend thema 
in de interviews is dat niet zozeer de 
onderliggende familiewaarden veranderen, 
maar de wijze waarop nieuwe generaties 
daaraan invulling geven. Een oud-dga die 
terugkijkt op zijn opvolging: 

‘De kernwaarden vertrouwen, eerlijkheid 
en hard werken zijn hetzelfde gebleven. 
Mijn opvolger pakt de zaken alleen 
anders aan. Dat is ook goed, het bedrijf 
moet met zijn tijd meegaan.’ 

‘Ik zal moeten 
accepteren dat mijn zoon 
geen kloon van mij is.’

Uit de praktijk 

Eerst	buiten	de	deur	kijken	 

Bij een middelgroot familiebedrijf zijn leden van de volgende generatie 
niet voor hun dertigste welkom. Ze moeten eerst elders in het bedrijfsleven 
ervaring opdoen. Als ze na toetreding tot het bedrijf een leidinggevende 
functie willen bekleden, kan dat ook alleen als ze eerst ergens anders 
succesvol leiding hebben gegeven. Daarnaast moeten ze beter zijn dan andere 
werknemers. Op die manier beschermt het bedrijf zich niet alleen tegen 
het continuïteitsrisico van slecht leiderschap, maar kunnen toekomstige 
familiebestuurders zich breder ontwikkelen en worden nieuwe inzichten van 
buiten naar binnen gehaald. 

Een aanstaande opvolger:

‘Ik heb tien jaar ergens anders gewerkt voordat ik bij het familiebedrijf in dienst 
trad. Die ervaring is zowel voor mij als voor het bedrijf van onschatbare waarde.’

Extern talent en strategische 
samenwerking
Hoewel mensen over het algemeen graag 
werken voor een familiebedrijf vanwege de 
hechte cultuur, betekent dat ook dat niet 
iedereen er kan aarden. Dat leidt er nogal 
eens toe dat capabele werknemers alweer 
snel het hazenpad kiezen: 
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‘De kracht van ons familiebedrijf is een 
vaste club mensen met dezelfde instelling. 
Het zou lastig zijn om een outsider op 
een directiepositie te plaatsen. Dat zou 
botsen.’

Ook ervaren bestuurders vaak problemen 
bij buitenlandse samenwerking. Daar is 
immers vaak sprake van cultuurverschillen 
in het kwadraat: bovenop de internationale 
cultuurverschillen komen nog eens de 
cultuurverschillen van familiale aard. 

‘Buitenlandse samenwerking is 
herhaaldelijk mislukt door botsende 
familieculturen.’

Essentie 
Zowel de oude als de nieuwe generatie 
moet de kracht van traditionele waarden 
optimaal benutten, zonder het risico van 
verstarring. Zo moeten BOUWERS leren 
openstaan voor de eigentijdse invulling van 
de traditionele familie- en kernwaarden 
door de jonge generatie. BOUWEN staat 
dan ook niet alleen voor het bewaken van 
de bestaande cultuur, maar evenzeer voor 
het voortBOUWEN daarop van volgende 
generaties. Ook de BINDER heeft hierin een 
rol: het tot stand brengen van vroege en 
regelmatige interactie met de familieleden 
uit jongere generaties. De BESTUURDER 
zal de evolutie van waarden willen 
institutionaliseren en vastleggen.  

‘Mensen van buiten hebben vaak moeite om zich 
aan te passen aan onze cultuur. We proberen ze op 
weg te helpen, maar lukt dat niet, dan is er geen 
plaats voor ze in onze onderneming.’

Een sterke cultuur kan ook een struikelblok 
vormen voor continuïteit, omdat familie-
bestuurders moeite hebben met het opgeven 
van de eigen identiteit en het doen van 
concessies aan de cultuur van hun bedrijf 
bij een fusie of overname. Samenwerking of 
samengaan met andere (familie)bedrijven 
blijft dan ook een heikel punt. Ook als dat 
bedrijfseconomisch nodig lijkt te zijn, stellen 
veel bestuurders: 

‘Wij zullen het bedrijf nooit verkopen.’ 

Als er toch samengegaan wordt, blijft een 
continue dialoog noodzakelijk. Er moet 
hard gewerkt worden om de relatie goed te 
houden. 

Uit de praktijk 

Scènes	uit	een	huwelijk	 

Twee dga’s, beide oprichter van hun bedrijf, zagen belangrijke bedrijfs-
economische en strategische redenen en voldoende gemeenschappelijke 
aanknopingspunten om hun levenswerk samen te voegen. Gaandeweg bleken 
ze het echter steeds vaker niet eens te zijn op kleine, doch essentiële punten. 
De irritaties over en weer zorgden ervoor dat de dga’s en hun gefuseerde 
bedrijven langzaam uit elkaar groeiden. De culturele mismatch ondermijnde 
de basis voor samenwerking. De gevolgen daarvan kwamen aan het licht toen 
de overdracht aan een volgende generatie aanstaande was. Er ontstond een 
meningsverschil doordat de oudste zoon van de ene oprichter eerder toe was 
aan de rol van directeur dan de dochter van de andere oprichter. De conflicten 
en de onderliggende cultuurverschillen bleken niet meer op te lossen. Splitsing 
van het bedrijf was het gevolg.
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5.3 DILEMMA 3: Betrokkenheid 
versus afstand
Het dilemma ‘betrokkenheid versus 
afstand’ richt zich op het krachtenspel 
tussen het familiebedrijf en de 
familie. Gemeenschappelijk gedragen 
familiewaarden kunnen het familiebedrijf 
versterken omdat ze een richtsnoer vormen 
voor succesvol zakelijk handelen. Ze kunnen 
de onderneming echter ook verzwakken 
door conflicten of het afnemen van de 
familiale betrokkenheid, bijvoorbeeld 
bij een neven- en nichtenconsortium en 
een verwatering van de aandelen. De 
geïnterviewde familiebestuurders gaan 
hier verschillend mee om: sommigen 
proberen de familie zoveel mogelijk bij de 
onderneming te betrekken en het gevoel 
van binding zo sterk mogelijk te maken. 
Anderen proberen juist een professionele 
afstand tussen familie, aandeelhouders en 
het familiebedrijf tot stand te brengen. 

Liever op afstand?
Niet alle geïnterviewden streven naar 
een hechte betrokkenheid van de familie 
(aandeelhouders). Zo zou een dga, een 
BOUWER, de band met de familie(waarden) 
juist graag minder hecht zien: 

‘De familie handelt alleen naar de 
familiewaarden als hen dat goed uitkomt. 
De wind waait dus nogal eens uit een 
andere hoek. Daar moet ik als directeur 
mee zien te dealen.’

Een andere bestuurder heeft juist te maken 
met een familie die wat hem betreft te veel 
afstand houdt van het bedrijf: 

‘Er staat een aantal familieleden óp de 
kar, niet vóór de kar. Soms zou ik willen 
dat de familie meer betrokken was. 
Anderzijds kan ik hierdoor wel mijn 
stempel op de organisatie drukken.’

Wie wel en wie niet actief betrokken?
De betrokkenheid van de familie bij de 
onderneming geldt vaak niet in dezelfde 
mate voor alle leden. Het familiebedrijf moet 
immers beschermd worden tegen slecht 
leiderschap en versnipperde zeggenschap. 
Het antwoord op de vraag welke familieleden 
wel en niet actief betrokken kunnen zijn 
in de verschillende levensfasen van het 
familiebedrijf, wordt sterk gedreven door de 
overtuigingen en waarden binnen de familie. 
Voor veel families vormt dit een centraal 
vraagstuk waarop geen eenduidig antwoord 
mogelijk is. 

‘Je moet binnen de familie geen valse 
verwachtingen wekken over 
eigendom en een actieve rol binnen de 
onderneming. Mijn moeder was veel te 
beschermend ten aanzien van mijn broer. 
Dat was niet handig.’

Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 
De (vastgelegde) waarden op het gebied 
van family governance kunnen daarbij 
als kompas dienen voor de verschillende 
familieleden, waarmee conflicten 
voorkomen worden. 

‘Het leiden van een familiebedrijf is mooi als je niet 
te veel met je familie te maken hebt. Mijn familie 
doet gewoon wat ze wil met het bedrijf.’
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Ten grondslag aan veel van deze keuzes ligt 
de overtuiging dat de zaak voor het meisje 
gaat, of in dit geval: de familie. Een van de 
geïnterviewde bestuurders laat daarover 
geen misverstand bestaan: 

‘De familie is ondergeschikt aan het 
bedrijf.’ 

Dat levert niet zelden dilemma’s en 
persoonlijk drama op, bijvoorbeeld 
wanneer de gemaakte keuzes op het 
gebied van family governance vervelende 
consequenties hebben voor individuele 
familieleden.  

Waarde(n)overdracht aan de jonge 
generatie 
Opvolging kan de cultuur een nieuwe 
impuls geven, maar ook leiden tot een 
culture clash tussen de waarden van de 
oude en de jongere generatie die kan leiden 
tot (tijdelijke) discontinuïteit. 

Elke overgang naar een nieuwe generatie 
zorgt immers voor meer afstand tot het 
gedachtegoed van de oprichter en dwingt 
tot discussies over alle drie de domeinen 
(bedrijf, familie en eigendom): de strategie 
van de onderneming, de (morele) invloed 
van de oudere generatie en de rest van 
de familie op bestuur en toezicht en de 
herijking van het eigendom met aspecten 
als zeggenschap, dividendbeleid en de 
verzilvering van aandeelhouderswaarde. 
Juist dit soort waarheidsmomenten en 
beslissingen over ‘harde zaken’ wordt door 
‘zachte’ waarden gedreven.  

Bovendien moet worden voorzien in de 
mogelijkheid dat de jonge generatie niet 
geschikt wordt geacht voor de opvolging of 
zelf een carrière buiten het familiebedrijf 
ambieert. Ook daarin moeten gezamenlijk 
keuzes worden gemaakt.

‘Alleen mijn broer en ik zijn nog 
werkzaam in het bedrijf, mijn pa en 
oom hebben zitting in de raad van 
commissarissen. De overige familieleden 
beschikten niet over het juiste DNA, 
maar er wordt financieel goed voor hen 
gezorgd. Onze slogan: Deel welvaart, geen 
invloed.’

‘Het bedrijf is geen speeltje van de familie.’

‘We moeten onze 
kinderen opvoeden tot 
goede aandeelhouders. 
Het is namelijk helemaal 
niet zeker of zij ook 
bestuurder worden in 
het familiebedrijf.’

Uit de praktijk 

All in the family?   

Welke familieleden krijgen wel en niet een functie in het bedrijf en/of 
aandelen? Family governance dwingt familiebedrijven tot emotioneel getinte 
keuzes, die zeer uiteen kunnen lopen, zo blijkt uit de interviews: 

‘In ons bedrijf kun je alleen aandeelhouder zijn als je ook de directie voert of • 
bestuurder bent.’ 
‘Ik wil mijn kinderen stimuleren om het bedrijf in te gaan. Maar als ze • 
moeten samenwerken met neven en nichten voorzie ik problemen. Ik zie te 
veel verschillen in levensopvatting.’ 
‘Aangetrouwde familie kan niet in de organisatie werken.’• 
‘Opa vond dat de aandelen alleen hoorden bij familieleden die in het bedrijf • 
werkten en niet bij de verschillende takken binnen de familie.’
‘Succes wordt negatief beïnvloed wanneer veel familieleden zich met de • 
gang van zaken bemoeien. Drie tot vier betrokken familieleden vormt het 
maximum voor een werkbare situatie.’
‘Keer voldoende dividend uit aan de aandeelhouders die niet binnen de • 
onderneming werkzaam zijn. Het is cruciaal dat deze groep familieleden 
een goed gevoel bij het bedrijf houdt.’
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Dialoog voeren over familiewaarden
Op de vraag in hoeverre een constructieve 
dialoog over de familiewaarden van belang 
is voor een band tussen onderneming en 
familie, komt tijdens de interviews vaak het 
volgende antwoord:

‘We hoeven niet te praten over de 
familieband, die is vanzelfsprekend!’  

Familiebestuurders vinden een dialoog over 
de gemeenschappelijke waarden dus vaak 
niet nodig. Anderen zeggen de toegevoegde 
waarde van die dialoog voor de familiale 
betrokkenheid van de familie wel degelijk 
te ervaren, maar hebben deze vaak niet 
geformaliseerd.

Vooral de BINDERS vinden een goede 
dialoog over familiewaarden essentieel en 
gaan moeilijke discussies niet uit de weg. 
Ze realiseren zich dat de noodzaak voor 
een dialoog groter wordt naarmate het 
aandelenbezit verder verspreid raakt: 

‘De familieaandeelhouders hebben een 
verschillende opvoeding gehad en dat 
komt tot uiting in hun gedrag. Daardoor 
worden dé familiewaarden minder 
helder. Het is belangrijk om dat periodiek 
te bespreken.’

Onder voorgaande generaties of in een 
eerdere fase van het familiebedrijf was 
een nauwe betrokkenheid tussen de 
ondernemingsleiding en de aandeelhouders 
vaak een vanzelfsprekender onderdeel 
van hechte familiecontacten. De nieuwe 
generatie geeft blijk van besef van 
de noodzaak om ook in deze tijd de 
wederzijdse betrokkenheid te stimuleren:  

‘Oom en vader kwamen elke 
zondagavond bij elkaar, ook al was er 
net ruzie geweest. De privéband heeft de 
zakelijke band versterkt. Bij de volgende 
generatie is die band toch minder hecht.’

Vooral de jonge BESTUURDERS willen de 
dialoog over familiewaarden graag enige 
mate van structuur geven en organiseren op 
een familie-eigen wijze: 

‘Er wordt vaak gerefereerd aan 
familiewaarden als: Met elkaar kun je 
alles. Wij willen daarover graag een open 
dialoog voeren en de familieband ook op 
een andere manier versterken door het 
organiseren van familieevents.’

 

‘De familieband is alleen maar goed te houden door 
frequent en in alle openheid een dialoog te voeren.’

Uit de praktijk 

Jong geleerd, oud gedaan 

Wanneer moet je de volgende generatie betrekken bij de leiding en het 
eigendom van het familiebedrijf? Veel bestuurders worstelen met die vraag. 
Een van de geïnterviewde bestuurders werd als kind volledig buiten het bedrijf 
gehouden, een situatie die voortduurde tot na haar studie. De ouders wilden 
hun kind graag een onbezorgde jeugd bezorgen en de gelegenheid geven 
om een eigen toekomst te kiezen. Nu de bewuste bestuurder zelf kinderen 
heeft, wil ze deze graag eerder bij het bedrijf betrekken. Het vroegtijdig delen 
van kennis over het bedrijf en de bijbehorende waarden kan immers ook 
gezien worden als een vorm van vertrouwen. Daarmee wordt van jongs af 
verantwoordelijkheidsgevoel en binding gekweekt. De bestuurder is binnen 
de familie dan ook een discussie begonnen over de leeftijd en de manier 
waarop de kinderen binnen de familie bij het bedrijf betrokken worden. Zo 
wordt overwogen om de jongste generatie bij het bereiken van de zestienjarige 
leeftijd een klein deel van het familievermogen te geven om te beleggen. 

Bij een ander familiebedrijf hoeft er over dit onderwerp geen discussie gevoerd 
te worden. Kinderen worden er al op jonge leeftijd betrokken bij gesprekken 
over de familiewaarden. De motivatie: 

‘De jonge generatie moet beseffen dat het bedrijf geen pinautomaat is.’
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Essentie 
Zowel een te sterke betrokkenheid als een 
te grote afstand van de familie ten opzichte 
van de onderneming brengt risico’s met 
zich mee. Centraal staat een goede dialoog 
over de familiewaarden en de gemaakte 
keuzes voor de mate van betrokkenheid 
van de familie en de borging daarvan. 
Vooral de BOUWERS van het eerste uur en 
de oudere generatie vinden zo’n dialoog 
vaak niet nodig en houden de familie graag 
liever op afstand, uit angst voor ongewenste 
inmenging. De jongere generatie is zich wel 
vaak bewust van de noodzaak voor het delen 
van overtuigingen. Die jongere generatie 
behoort dan ook vaak tot de BINDERS, die 
de emotionele en morele afstand tussen 
onderneming en familie graag overbruggen. 
(Jonge) BESTUURDERS zien vooral het 
rationele belang in van het ‘managen’ van de 
familie aan de hand van heldere afspraken op 
het gebied van family governance. 

5.4 DILEMMA 4: Formalisering 
versus ongeschreven regels
Het dilemma ‘formalisering versus 
ongeschreven regels’ betreft het 
spanningsveld tussen het expliciteren en 
vastleggen van familie- en kernwaarden 
ten behoeve van interne sturing en externe 
zichtbaarheid versus het aantasten van 
de eigenheid van het familiebedrijf. 
Veel bestuurders en commissarissen van 
familiebedrijven benadrukken dat de 

Uit de praktijk 

Even	bijpraten	
   
Niet alleen regeren, maar ook het leiden van een familiebedrijf is vooruitzien. 
Ook de jongste generatie zal immers ooit in beeld komen als potentiële 
opvolger en/of aandeelhouder. Een jonge opvolger probeert de betrokkenheid 
in een vroegtijdig stadium te stimuleren door deze onderdeel te maken van de 
formele structuur: twee keer per jaar vindt er een familieberaad plaats, waar 
ook de jongste leden van de familieleden vanaf een bepaalde leeftijd aanwezig 
zijn. 

‘Dan praat ik de volgende generatie – mijn kinderen en die van mijn drie broers – 
bij over waar het familiebedrijf voor staat, hoe het met het bedrijf gaat en hoe er 
wordt gewerkt.’

Uit de praktijk 

Borging of bloedbad 

Bij een middelgroot familiebedrijf 
leidde de angst voor formalisering 
tot een opvolgingsdrama. Een 
familiestatuut ontbrak, er 
was nergens vastgelegd welke 
familieleden wel en niet in 
aanmerking kwamen voor de 
opvolging of welke selectiecriteria 
werden gehanteerd. Dat leidde 
tot een pijnlijke situatie toen 
een neef zich plotseling meldde 
als opvolgingskandidaat. Zoals 
verwacht, werd niet hij, maar een 
ander familielid gekozen tot de 
nieuwe directeur. 

Een familiebestuurder blikt er met 
gemengde gevoelens op terug: 

‘Die afwijzing was heel vervelend voor 
mijn neef, omdat zijn omgeving dat 
als persoonlijk falen beschouwde. De 
opvolging is altijd een bloedbad.’

informele cultuur van het familiebedrijf 
zich niet laat vangen in formele regels. De 
kernwaarden zijn impliciet wel aanwezig, 
maar worden (bewust) niet geëxpliciteerd en 
vastgelegd. Vooral grotere familiebedrijven 
zien vaak wel het belang van verankering 
van hun familie- en kernwaarden voor 
bijvoorbeeld het aantrekken van extern 
management.

Bij kleine, net opgerichte familiebedrijven 
hoeft het ontbreken van expliciete 
vastlegging van de familiewaarden 
(bijvoorbeeld op het gebied van governance) 
niet per se tot problemen te leiden. Naarmate 
het familiebedrijf groeit en zich verder 
ontwikkelt, is formalisering in de vorm van 
een familiestatuut echter vaak onvermijdelijk 
om teleurstellingen en conflicten te 
voorkomen, bijvoorbeeld rondom gevoelige 
onderwerpen als opvolging en eigendom.  
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Uit de praktijk 

Dynamische aandeelhouders overeenkomst

Als het eigendom steeds verder verspreid raakt over de verschillende 
familiestaken, dreigt versnippering van de zeggenschap, verwatering 
van de familiewaarden en een afname van de betrokkenheid van de 
familie(aandeelhouders). Tijd voor formalisering van de verhoudingen, vond 
de directeur van een groeiend familiebedrijf. Hij stuurde alle aandeelhouders 
een brief met de vraag hoe zij de toekomst zagen met betrekking tot 
het eigendom en de zeggenschap van de familie. Vervolgens werd een 
aandeelhoudersovereenkomst opgesteld en een administratiekantoor 
gevormd. De gekozen structuur is niet star, maar flexibel: 

‘We kijken om de drie jaar of die aandeelhoudersovereenkomst nog passend is, ook 
al omdat de kinderen binnen de familie groter worden.’

Het familiestatuut 
Een familiestatuut vormt een rationeel 
rustpunt in de dynamiek van het 
familiebedrijf, die zich vaak kenmerkt door 
emoties, verwachtingen en persoonlijke 
belangen. Het gaat er niet om wát je regelt, 
maar dát je het regelt, zodat de wederzijdse 
verwachtingen helder zijn. Iedere familie 
zal daarbij andere keuzes maken. Zo ook 
de volgende dga die de relatie met de 
familie(aandeelhouders) onwrikbaar heeft 
vastgelegd in heldere afspraken: 

‘De familie is onberekenbaar. Daarom 
zijn de aandelen gecertificeerd, zodat de 
zeggenschap is veiliggesteld. Hierdoor heb 
ik weinig last van mijn aandeelhouders.’

Het vastleggen van de governanceprincipes 
in een familiestatuut is vooral ook van 
belang voor de leden van de jonge 
generatie, zeker in een groeiende familie 
met meerdere staken. Hun betrokkenheid en 
rol bij het familiebedrijf moet immers helder 
zijn. Het zijn vooral de BESTUURDERS die 
het belangrijk vinden om de uitkomsten 
van de dialoog over de familiewaarden vast 
te leggen (zie voor het familiestatuut ook 
paragraaf 6.5). 

Verbinding van familie- en 
kernwaarden: definiëren en 
communiceren
Vraag ondernemers naar het belang 
van vastlegging en communicatie 
van kernwaarden in het bedrijf en je 
krijgt uiteenlopende reacties. Waar de 
BOUWERS vaak geen behoefte hebben aan 
explicitering, richten de BINDERS zich op 
de vertaling van de familiewaarden naar 
de kernwaarden en zien de BESTUURDERS 
het belang van verankering daarvan 
in de aansturing en governance van de 
onderneming. 

‘Wij hebben de zeggenschap gereserveerd voor 
familieleden die werkzaam zijn in de onderneming. 
Dat hebben we strak vastgelegd in een familie-
statuut, dat overigens nog wel ondertekend moet 
worden.’

Waken over waarde(n)    41



‘Al dat geleuter over kernwaarden!’

‘Hoe geef je handen 
en voeten aan je 
kernwaarden? Je bent 
er niet met een mooi 
boekje. Je moet mensen 
aanspreken op hun 
gedrag.’

De scepsis – maar wellicht ook 
onbekendheid met de functie van 
kernwaarden – komt duidelijk naar voren 
uit het volgende citaat:  

‘Ik wil niet als een marionet moeten 
handelen conform gedefinieerde 
kernwaarden. Ik geniet van mijn 
vrijheid.’

Sommige geïnterviewde bestuurders 
vinden de Bijbelse Tien Geboden voldoende 
houvast bieden voor de algemene 
omgangsvormen en ethiek binnen het 
familiebedrijf. Daarbij gaat het echter 
vooral om integriteit en niet om het creëren 
van onderscheidende ondernemings- en 
merkwaarde als basis voor duurzaam 
succes. Veel bestuurders staan ook huiverig 
tegenover het vastleggen van kernwaarden, 
omdat ze bang zijn dat zo’n exercitie niet bij 
de informele cultuur past. De dga van een 
middelgroot familiebedrijf vindt een apart 
document over de kernwaarden dan ook 
niet nodig:  

‘Iedereen in het bedrijf kent ons simpele 
motto: niet lullen maar poetsen.’

Groei, opvolging en 
internationalisering
Kleinere familiebedrijven kunnen 
misschien nog wel volstaan met dergelijke 
impliciete waarden, maar voor grotere en 
internationaal opererende familiebedrijven 
is het vastleggen van de kernwaarden van 
toenemend belang, zoals een BESTUURDER 
zich realiseert:   

‘Nu het bedrijf buitenlandse vestigingen 
heeft, vraag ik me af of ze daar nog wel 
begrijpen wat ik wil. Misschien is het goed 
om onze normen en waarden explicieter 
te definiëren.’

Grotere en groeiende familiebedrijven 
hebben soms een extern te raadplegen 
document waarin ze hun kernwaarden 
hebben neergelegd. De groeiende 
organisatie moet de geformuleerde 
kernwaarden echter wel kunnen bijbenen 
en internaliseren. Het publiceren van de 
kernwaarden alleen leidt dan ook niet tot 
het gewenste resultaat: 

‘Ons motto is: ‘Beleef, geniet, 
ervaar!’ Dit motto komt ook terug 
in functioneringsgesprekken met 
medewerkers en in enquêtes onder ons 
personeel en onze klanten.’ 

Voor sturen op cultuur en gedrag in het 
familiebedrijf is dan ook meer nodig 
dan vastlegging en communicatie. De 
kernwaarden moeten ook verankerd 
worden.

Verankering van kernwaarden in de 
cultuur van het familiebedrijf
Verankering van de kernwaarden 
moet niet alleen de waardecreatie van 
het familiebedrijf vergroten, maar de 
onderneming ook beschermen tegen 
continuïteitsrisico’s. Ongeschreven regels 
kunnen kwetsbaar maken, bijvoorbeeld 
als de bestuurder plotseling wegvalt in zijn 
hoedanigheid van cultuurdrager:   
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‘Binnen ons bedrijf worden de familiewaarden in 
de praktijk gebracht zonder dat ze formeel zijn 
vastgelegd. Bij opvolging door een niet-familielid 
loop je het gevaar dat die waarden verwateren.’

‘Ik houd me niet bezig met het 
verankeren van de kernwaarden voor 
toekomstige generaties. Als ik wegval, 
kan de onderneming dus een heel andere 
richting uitgaan.’ 

Ook bij externe opvolging kan een impliciete 
cultuur een onneembare barrière vormen, 
zoals we eerder al zagen. Medewerkers 
en managers die niet in het bedrijf 
zijn opgegroeid kunnen zich immers 
buitengesloten of achteruitgezet voelen 
en stuklopen op de onzichtbare mores, 
of het bedrijf onbewust van zijn cultuur 
vervreemden. 

De kernwaarden kunnen in de cultuur 
verankerd worden door ze onderdeel te 
maken van het gedrag, de besluitvorming  
en de (belonings)systemen (zie ook 
hoofdstuk 6).

Bij veel familiebedrijven blijkt dat laatste 
nog niet het geval:  

‘Binnen ons bedrijf worden mensen niet 
afgerekend op prestaties. Er zijn geen 
KPI’s. Je moet je werk gewoon goed doen.’

Wat ‘goed je werk doen’ precies is, blijft 
echter vaak nog impliciet. 

Uit de praktijk 

Verankering door voorbeeld
gedrag  

Opvallend in de voorbeelden die 
de geïnterviewde bestuurders en 
commissarissen aandragen om 
de verankering van familie- en 
kernwaarden in hun onderneming 
te illustreren, is de directe 
koppeling daarvan aan (voorbeeld)
gedrag en besluitvorming bij het 
leiden van de organisatie. Het 
principe ‘walk your talk’ wordt over 
de hele linie in de praktijk gebracht. 
Zo zegt een dga:  

‘Openheid en respect zijn cruciaal 
in ons bedrijf. Ik waardeer het als 
mensen kritiek uiten of zeggen dat ze 
het ergens niet mee eens zijn. En ik 
word boos als ze dat niet doen.’

Ook bij niet-integer handelen wordt 
er compromisloos gehandeld: 

‘Als een medewerker niet eerlijk is, 
dan vliegtie eruit. Ook al is het in 
zakelijk opzicht een topper.’

Essentie 
De meeste bestuurders voelen weinig voor 
formalisering van de waarden die ze al 
sinds jaar en dag koesteren. Tegelijkertijd 
schept het expliciteren en vastleggen van 
familie- en kernwaarden in- en extern meer 
duidelijkheid. BOUWERS zullen zich over 
hun scepsis ten aanzien van formalisering 
moeten heen zetten. BINDERS kunnen een 
belangrijke rol spelen bij de totstandkoming 
van het familiestatuut en kunnen een brug 
slaan naar de kernwaarden. BESTUURDERS 
zullen zich vooral bezig moeten houden met 
verankering van de familie- en kernwaarden 
in gedrag, besluitvorming en systemen. 
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5.5 DILEMMA 5: Openheid 
versus geslotenheid
Familiebedrijven zijn traditioneel gesloten 
van aard. Winstcijfers worden niet 
bekendgemaakt, een jaarverslag wordt 
niet altijd gepubliceerd. Familiebedrijven 
varen ook het liefst hun eigen koers. 
Commissarissen worden soms als 
‘pottenkijkers’ ervaren en hebben een 
beperkte invloed. Ook verdragen 
familiebestuurders niet of nauwelijks 
externe inmenging van bijvoorbeeld 
ondernemingsraad, vakbonden of 
de overheid. Veel familiebestuurders 
hebben bovendien moeite met 
opgelegde governanceregels en wijzen 
op het zelfreinigend vermogen en de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
hun onderneming. Aan de andere kant 
worden familiebedrijven geconfronteerd 
met de roep om het afleggen van externe 
verantwoording en kan meer openheid 
bijdragen aan een betere profilering op 
bijvoorbeeld de arbeids- en overnamemarkt 
en aan de professionalisering die met groei 
en internationalisering gepaard dient te 
gaan.

Maatschappelijk engagement maakt 
externe verantwoording overbodig  
In hoofdstuk 3 zagen we dat 
familiebestuurders en commissarissen 
liever geen formele governanceregels 
opgelegd krijgen, maar een beperkt aantal 
principes voorstaan die recht doen aan 
de pluriformiteit van het familiebedrijf. 
Familiebestuurders vinden vaak dat 
ze geen verantwoording verschuldigd 
zijn aan de buitenwereld vanwege de 
loyaliteit die ze naar hun medewerkers 
tentoonspreiden en traditionele waarden als 
een langetermijnoriëntatie, soberheid (geen 
bonuscultuur) en risicomijding. 

Daarnaast wijzen velen op de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
familiebedrijven vanuit een van oudsher 
sterke sociale betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap. Die betrokkenheid wordt niet 
zelden ook door de omgeving verwacht en 
als vanzelfsprekend beschouwd: 

‘Soms voelen we ons als familiebedrijf 
overvraagd door de plaatselijke 
gemeenschap. Dit jaar hebben we helaas 
moeten besluiten dat de plaatselijke 
aquariumvereniging geen donatie krijgt.’ 

Het spanningsveld tussen openheid versus 
geslotenheid wordt over de gehele linie  
(h)erkend door de geïnterviewde 
bestuurders en commissarissen. Waarom 
zou er meer openheid moeten worden 
afgedwongen? Ze zeggen het belang van 
de familie, de werknemers en andere direct 
betrokkenen immers helder voor ogen te 
hebben? Het dilemma lijkt dan ook vooral te 
gaan klemmen als het familiebedrijf groter 
wordt en/of wanneer er een sprong gemaakt 
wordt naar een ander ontwikkelingsstadium 
op een van de drie assen: onderneming, 
familie en eigendom. Dan doet de vraag 
zich voor in hoeverre meer openheid en 
invloed van de verschillende in- en externe 
stakeholders passend is voor de levensfase 
waarin het bedrijf zich bevindt. 

Openstaan voor een raad van 
commissarissen?
Naarmate een onderneming groter wordt, 
komt ook een raad van commissarissen 
in beeld: vrijwillig, of afgedwongen door 
het structuurregime. Ook dat vereist 
een bepaalde openheid: het verstrekken 
van informatie, maar ook het openstaan 
voor advies en zelfs toezicht door 
betrokken buitenstaanders. Het beeld dat 
de geïnterviewde bestuurders hebben 
van nut en noodzaak van een raad van 
commissarissen is enigszins diffuus. 
Vooral de BOUWERS die behoren tot de 
grondleggers van het familiebedrijf tonen 
zich gereserveerd ten aanzien van de 
‘bemoeizucht’ van commissarissen, wat ook 
past bij de pioniersfase van het bedrijf. Een 
dga: 

‘Voor ons is rentmeesterschap een van de 
belangrijkste familiewaarden.’
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‘We weten alles zelf wel en hebben geen 
praatpaal nodig. Vooralsnog boeken we 
succes met die eigenwijsheid.’

basis behoefte krijgen aan een klankbord. 
Soms is zo’n raad van advies de opmaat 
naar een raad van commissarissen. Vooral 
BINDERS zijn zich bewust van het belang 
van de inbreng van buitenstaanders. 
Naast het bieden van advies en het ter 
beschikking stellen van hun netwerk, 
vervullen commissarissen immers 
vaak de rol van intermediair naar de 
familie(aandeelhouders), kunnen ze 
een onafhankelijk geluid laten horen bij 
een belangrijke zaak als de opvolging en 
fungeert de raad als externe legitimatie. 
Maar ook BINDERS zijn vooral op zoek naar 
advies en houden de macht expliciet bij 
zichzelf. 

‘Er is geen raad van commissarissen en die komt er 
ook niet!’

‘De RvC is slechts een 
klankbord. Uiteindelijk  
beslis ik.’

Toch zien ook BOUWERS het belang van 
een klankbord. Dat zoeken ze echter liever 
bij medeondernemers - die ze als hun 
gelijken zien – of bij een aantal ‘oude rotten’, 
die al dan niet in een raad van advies 
regelmatig bij elkaar komen:  

‘Ik heb geen behoefte aan commissarissen. 
Het beste advies krijg je vaak gratis van 
bevriende ondernemers.’

Van klankbord naar toezicht?
Familiebedrijven installeren vaak een 
raad van advies als ze op regelmatige 

Uit de praktijk 

Wijze	‘oom’	of	‘tante’	

Commissarissen fungeren niet alleen als klankbord of toezichthouder voor 
de directie, maar kunnen ook fungeren als een neutrale intermediair tussen 
bedrijf en familie, bijvoorbeeld wanneer de familie op grote afstand van het 
bedrijf staat, de relatie minder hecht is of bij bijzondere momenten zoals de 
opvolging of bij eigendomsoverdracht.   

Deze familiebestuurder behartigt de contacten met de familie zelf: 

‘Wij vormen binnen de familie bijna een onetier board, gezien het vele overleg dat 
we voeren. Als er iets is bel ik mijn zuster en medeaandeelhouder en haar zoon zit 
altijd bij het overleg met de bank.’ 

Bij andere familiebedrijven is die relatie minder vanzelfsprekend en overbrugt 
de RvC de afstand. Een dga: 

‘Het is even zoeken geweest naar de juiste structuur, maar uiteindelijk hebben 
we een RvC geïnstalleerd. Dat is ook belangrijk om verantwoording te kunnen 
afleggen aan de familie.’

Vooral de BOUWERS en de BINDERS willen 
dan ook niet verplícht worden om een raad 
van commissarissen te installeren, ook al 
kijken ze daar genuanceerd naar: 

‘Het structuurregime botst met het 
familiebedrijf: het is een keurslijf. Het 
is belangrijk dat iemand van buiten het 
bedrijf meekijkt en kritische vragen stelt, 
maar niet als formeel toezichthouder.’

BESTUURDERS daarentegen wijzen ook 
op het belang van toezicht op het familiale 
bestuur (hoewel ook zij de zeggenschap niet 
uit handen geven):  

‘Sterke toezichthouders zijn essentieel 
omdat niet alle aandeelhouders in de 
directie zitten. De commissarissen moeten 
me scherp houden.’  
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een spiegel aan bestuurders op het gebied 
van cultuur en gedrag en het vergaren 
van eigen informatie daarover. Sommige 
familiebestuurders staan niet te springen 
bij de gedachte dat de commissarissen 
proactief de organisatie ingaan om zichzelf 
een beeld te vormen van de cultuur binnen 
het familiebedrijf.  

De meeste geïnterviewde bestuurders 
hebben er echter geen probleem mee als de 
commissarissen hun eigen licht opsteken in 
de organisatie. Als familiebestuurders de 
keukendeur eenmaal op een kier hebben 
gezet voor commissarissen, zetten ze hem 
daarna kennelijk helemaal open. Daarmee 
hebben ze verrassend genoeg minder moeite 
met de zelfstandige informatievergaring 
van commissarissen dan sommige ceo’s van 
beursgenoteerde bedrijven. Een BOUWER 
ziet hierin zelfs een proactieve rol voor zijn 
commissarissen weggelegd: 

‘De RvC moet zelfstandig op onderzoek 
kunnen uitgaan, voor een check op 
de tone at the top, het bewaken van 
de cultuur en het challengen van de 
waarden.’ 

Ook een andere bestuurder spreekt een 
verklaring van geen bezwaar uit, maar dan 
wel graag in goed overleg met de directie: 

‘Ik wil best mogelijk maken dat de 
commissarissen zelf kunnen rondlopen 
in het bedrijf en iedereen vragen kunnen 
stellen. Maar overleg vooraf is een 
voorwaarde.’

‘Je denkt dat je de waarden stevig hebt verankerd, 
maar het is goed als een RvC meekijkt en je een 
spiegel voorhoudt.’

‘Een van onze basiswaarden is vertrouwen. Als de 
commissarissen geen vertrouwen meer hebben 
in wat wij ze vertellen, dan hebben we een groot 
probleem.’

Desondanks blijven veel bestuurders 
worstelen met het openbreken van het 
gesloten familiebastion om anderen iets 
van hun invloed af te staan. Al is er ook 
het inzicht dat die openheid uiteindelijk 
beter kan zijn voor de continuïteit van de 
onderneming: 

‘Als directie mag je niet bang zijn voor 
een RvC of zelfs een ondernemingsraad. 
Ze helpen je om de belangen van de 
onderneming, het personeel en het 
management te bewaken.’

Maar ook als de rol van toezichthouder in de 
raad van commissarissen geborgd is, blijft 
de rol van werkgever op de achtergrond. Het 
is voor een raad van commissarissen immers 
lastig om de directie van een familiebedrijf 
bij disfunctioneren te ontslaan. Het is eerder 
andersom: de aandeelhouders in de directie 
kunnen de raad van commissarissen naar 
huis sturen.  

Staat de keukendeur open? 
Het installeren van een raad van 
commissarissen of advies als toezicht op of 
klankbord voor de directie, vraagt ook om 
professionalisering van bestuur en toezicht 
volgens de principes van goed bestuur. Zoals 
de rol van de raad van commissarissen of 
de raad van advies in het voorhouden van 
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Hoe open staan familiebestuurders 
(en commissarissen) voor evaluatie? 
Op het gebied van evaluatie van het eigen 
functioneren van het bestuur of de raad 
van commissarissen – zoals de code-
Tabaksblat voorschrijft voor de RvC’s van 
beursgenoteerde bedrijven – moet nog 
een slag gemaakt worden, zo blijkt uit de 
interviews. 

‘Evaluatie vindt amper plaats, laat staan evaluatie 
gericht op kernwaarden en gedrag.’

‘Wij spreken elkaar 
gewoon aan op gedrag 
tijdens de evaluatie. We 
houden het wel zakelijk, 
want anders werkt het 
niet.’

Uit de praktijk 

Zelf	de	werkkeet	in

Hoe denken de BOUWER, BINDER en BESTUURDER over commissarissen op 
de werkvloer?

DE BOUWER 
‘De aanwezigheid van onze commissarissen op informele bijeenkomsten als 
personeelsbijeenkomsten en borrels wordt zeer op prijs gesteld. Bovendien krijgen 
de commissarissen op die manier gelijk een beeld van wat er speelt.’

DE BINDER 
‘Het is logisch dat de commissarissen niet alles aannemen van de dga als het gaat 
om cultuur en gedrag. Ze moeten praten met andere mensen in het bedrijf en een 
kijkje nemen op de werkvloer en in de fabriek.’

DE BESTUURDER 
‘Iedereen moet openstaan voor kritiek, daar leer je van. Het is belangrijk dat 
de RvC de werkkeet met eigen ogen ziet en de cultuur en het gedrag binnen de 
onderneming waarneemt.’

Bestuurders en commissarissen zien het 
belang van een goede evaluatie wel, maar 
het ontbreekt ze aan kennis en ervaring op 
dat terrein. Een bestuurder:  

‘Ik weet niet of en hoe commissarissen 
hun eigen functioneren beoordelen. 
Dat zou wel moeten, want de directie 
wordt ook beoordeeld. Bovendien 
moeten de commissarissen mijn 
belang als grootaandeelhouder goed 
vertegenwoordigen.’

Sommige commissarissen van 
familiebedrijven evalueren kennelijk al wel 
serieus: 

Het functioneren van de directie wordt 
ook bij familiebedrijven steeds vaker 
geëvalueerd. Vooral de ‘nieuwe generatie’ 
probeert hier stappen in te maken. 
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Essentie 
Openheid versus geslotenheid: dit 
dilemma begint meer te knellen naarmate 
het familiebedrijf groeit, zichtbaarder 
wordt en in- en externe stakeholders een 
groter beroep doen op de leiding van het 
bedrijf. Medewerkers willen zeggenschap, 
de maatschappij vraagt om externe 
verantwoording en transparantie en de 
governanceregelgeving uit Den Haag 
nadert ook het familiebedrijf steeds dichter. 
Commissarissen kunnen familiebedrijven 
wellicht helpen bij het stap voor stap creëren 
van meer openheid, zonder afbreuk te doen 
aan de cultuur. De BOUWER zal zijn aversie 
tegen bemoeienis van buitenaf opzij moeten 
zetten, De BINDER zal de familie bij de 
nieuwe openheid moeten betrekken en de 
BESTUURDER zal de structuren in het leven 
moeten roepen voor meer transparantie.     

Uit de praktijk 

360graden feedback voor de dga

Vroeger was de positie van de dga vaak onaantastbaar. Hij (vrouwelijke 
dga’s kwamen zelden voor) werd binnen de familie en door de medewerkers 
van het bedrijf met ontzag en respect bejegend als de stichter, leider of 
cultuurdrager van het bedrijf en vaak alle drie tegelijk. Openlijke kritiek op 
diens functioneren was ondenkbaar, ook als het bedrijf daardoor schade leed.
 
Tijden veranderen. Jonge familiebestuurders hebben ervaring opgedaan 
met het krijgen van feedback tijdens hun opleiding of hun baan in een ander 
bedrijf. Ze stellen zich daardoor eerder open voor een beoordeling van hun 
functioneren en zien dat als een onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. 
Bij een van de aan dit onderzoek deelnemende familiebedrijven stellen 
‘de baas’ en zijn medebestuurders zich dan ook bewust kwetsbaar op: de 
directie krijgt jaarlijks een 360-graden beoordeling door leden van het 
managementteam. 

Ook de volgende jonge dga organiseert zijn eigen tegenspraak: 

‘Het krijgen van feedback op deze positie is best lastig, maar ik ga het niet uit de 
weg. In de tijd van mijn vader bleef kritiek op zijn functioneren onuitgesproken. Ik 
vind het belangrijk om dat wél bespreekbaar te maken.’

48    PwC 



Waken over waarde(n)    49



6. De vierde 
cultuurdimensie: borgen



Deze drie dimensies zijn:

BOUWEN•	 : (voort)bouwen, koesteren 
en bewaken van de oprichterscultuur 
en traditionele waarden. Bijbehorend 
familiebestuur(der): de BOUWER;
BINDEN•	 : binden van de familie, 
familieaandeelhouders en stakeholders. 
Bijbehorend familiebestuur(der): de 
BINDER; en
BESTUREN•	 : professionele aansturing 
en ontwikkeling van het familiebedrijf; 
Bijbehorend familiebestuur(der): de 
BESTUURDER.

Iedere dimensie is op zichzelf van 
belang voor het sturen op cultuur binnen 
de verschillende domeinen van het 
familiebedrijf, als drijvende kracht voor 
onderlinge verbondenheid en duurzaam 
succes. De meest krachtige sturing wordt 
echter bereikt wanneer er samenhang 
bestaat tussen de drie dimensies en 
deze elkaar versterken. Dat betekent dat 
bestuurders en commissarissen al deze drie 
dimensies in hun leiderschap of toezicht 
en advies moeten integreren: bouwen, 
binden én besturen van cultuur, familie- 
en kernwaarden en gedrag binnen het 
familiebedrijf. 

PwC brengt deze drie dimensies samen in 
een vierde dimensie:

BORGEN•	 : verankeren van cultuur en 
gedrag in het familiebedrijf.

Deze vierde dimensie vormt het ‘cement’ 
tussen de drie elementen bouwen, 
binden en besturen en zorgt ervoor dat 
ze elkaar kunnen versterken. In het 
cirkelmodel hierboven wordt dat als volgt 
gesymboliseerd: iedere dimensie overlapt 
de twee andere dimensies. Samen vormen 
ze de bouwstenen voor het BORGEN van 
cultuur en gedrag in het familiebedrijf.

6.1. Sturen op familiewaarden, 
cultuur en gedrag
Sturen op familiewaarden, cultuur en 
gedrag richt zich op de verbinding en 
verankering van familie- en kernwaarden 
voor het creëren van duurzaam succes en 
bestendige groei voor toekomstige generaties 
van familiebedrijven. Het gaat daarbij om een 
een-op-een afstemming of het samenvallen 
van de familiewaarden, de kernwaarden en 
de (werkelijke) organisatiecultuur. Dat geven 
we als volgt weer:  

In de vorige hoofdstukken hebben 
we kunnen zien dat bestuurders 
en commissarissen van 
familiebedrijven het belang van 
cultuur en gedrag onderschrijven. 
Maar ook dat ze verschillen in 
de wijze waarop ze daaraan 
invulling geven en omgaan met de 
dilemma’s die ze tegenkomen. We 
zagen dat het (vaak impliciete) 
sturen van cultuur en gedrag 
binnen familiebedrijven zich 
beweegt tussen drie dimensies.

BOUWEN BESTUREN

BINDEN
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en 

draagvlak

Strategie, 
identiteit en 
merkbelofte
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Het realiseren van deze verbinding en 
verankering bestaat uit vier samenhangende 
stappen: 

Regie over familiewaarden1. : het (her)-
formuleren van de familiewaarden, 
gericht op het creëren van 
gemeenschappelijk gedragen waarden 
om de dynamiek binnen de familie in 
balans te brengen; 

Verbinding van familiewaarden en 2. 
kernwaarden: het verbinden van de 
familiewaarden met de kernwaarden 
in het familiebedrijf (of -bedrijven) als 
kompas voor de juiste wisselwerking 
tussen familie en familiebedrijf;  

Verankering in de werkelijke cultuur3. : 
het verankeren van de familie- en 
kernwaarden in de organisatie(cultuur) 
en de aansturing van het familiebedrijf 
(of -bedrijven);  

Borgen en monitoren van cultuur 4. 
en gedrag: de verankering van de 
familiewaarden op familieniveau 
(door middel van het familiestatuut), 
en de verankering van de familie- en 
kernwaarden in de cultuur van het 
familiebedrijf (met behulp van de 
cultuurevaluatie en de opvolgings-
planning en waardebepaling). 

Deze stappen worden in de volgende 
paragrafen verder uitgewerkt. Elke stap valt 
uiteen in drie elementen, weergegeven door 
de drie cirkels. 

6.2. Regie over de familie-
waarden 
Bij het tot stand brengen van de verbinding 
tussen familiewaarden, kernwaarden en de 
(werkelijke) organisatiecultuur, vormt het 
nemen van de regie over de familiewaarden 
de eerste prioriteit. Daarmee begeven 
bestuurders zich in de overlap tussen 
de domeinen familie en onderneming. 
Terwijl de onderneming rationeel en 
zakelijk aangestuurd wordt (of zou moeten 
worden), spelen in de familie en tussen 
familieleden vooral emotionele en affectieve 

aspecten een rol. Een gemeenschappelijk 
gedragen beeld van de familiewaarden 
is dan van belang om te voorkomen dat 
emotionele en relationele spanningen 
binnen de familie of tussen individuele 
leden daarvan de overhand krijgen. Of, 
zoals een geïnterviewde dga stelt: 

‘Het is belangrijk dat iedereen in de 
familie begrijpt wat we doen en waarom 
we dat doen. Aan jaknikkers heb ik niets. 
Passie is mooi, maar één lettertje verschil 
en je bent passief.’

Juist omdat de familiewaarden de drijvende 
kracht vormen achter een succesvol 
familiebedrijf, is het van cruciaal belang 
om hierop de regie te (blijven) voeren en 
zo de functionele kracht ervan te benutten 
en disfunctionaliteit te voorkomen. Sturen 
op cultuur en gedrag bij familiebedrijven 
heeft dan ook in de eerste plaats betrekking 
op het op één lijn brengen van de 
familiewaarden en de kernwaarden van 
het familiebedrijf, inclusief strategie en 
governancedoelstellingen. Het is daarbij 
de kunst om een warme betrokkenheid 
en een breed draagvlak te creëren bij de 
verschillende generaties met respect voor 
de verschillende rollen binnen de familie, 
alsook gericht te sturen op ‘effectieve’ 
familiewaarden die leidend kunnen zijn 
voor de kernwaarden en daarmee voor de 
gewenste cultuur in het familiebedrijf, ook 
voor toekomstige generaties.     

Revitalisering waarden
Het is belangrijk dat familiebedrijven 
generatieverschillen ook als een kans zien 
voor een eigentijdse invulling en daarmee 
een revitalisering van de traditionele 
waarden. In de dynamische wereld waarin 
familiebedrijven opereren is evolutie 
immers een vereiste om de continuïteit van 
het bedrijf en de onderscheidende cultuur 
op de lange termijn veilig te stellen.  

52    PwC 



Daartoe moeten bestuurders een 
dialoog aangaan met de familie over 
een gemeenschappelijk gedragen set 
familiewaarden en gezamenlijk bepalen 
welke van deze familiewaarden  
(dis)functioneel zijn voor de aansturing 
van het familiebedrijf. Zo’n robuuste 
dialoog over de dynamiek tussen familie, 
aandeelhouders en onderneming en een 
optimale afstemming daartussen draagt 
bij aan een succesvolle bedrijfsvoering en 
de continuïteit, versterkt de duurzame 
betrokkenheid van de familie, zorgt voor 
draagvlak bij toekomstige generaties en 
helpt conflicten voorkomen.   

Bij sommige geïnterviewde bestuurders is 
dat besef al aanwezig: 

‘Ik wil starten met een dialoog over 
een gevoelige kwestie als de opvolging. 
Anderen binnen de familie zijn daar nog 
niet mee bezig. Juist dan is het belangrijk 
om de dialoog aan te gaan.’

Regie over de familiewaarden: een 
drieakter 
Het voeren van een dialoog vormt het 
centrale aspect van een goede regie over de 
familiewaarden. In totaal bestaat het sturen 
op familiewaarden uit drie elementen: 

Richting en draagvlak•	 : inzicht in en 
bewustzijn van de pluriformiteit aan 
waarden, overtuigingen en idealen van 
de individuele familieleden die de basis 
vormen van gemeenschappelijk gedragen 
familiewaarden (of: ‘hoe de dingen 
gedaan worden’ binnen de familie);  

Dialoog en inbedding•	 : dialoog over de 
gewenste inrichting en vastlegging van 
de familiewaarden om de wisselwerking 
tussen familie en familiebedrijf in balans 
te brengen (family governance);  

Leiderschap en sturing•	 : sturing op 
de (dis)functionele waarden voor (a) 
de goede banden binnen de familie; 
(b) een duurzaam en consciëntieus 
aandeelhouderschap; en (c) een 
consistente en consequente sturing van 
het familiebedrijf. 

‘Ik wil de betekenis van de familiewaarden 
bespreken. Voor het bedrijf is het belangrijk dat 
alle neefjes en nichtjes in beginsel gelijke waarden 
hebben.’

‘Een dialoog is noodzakelijk om de familieband 
hecht te houden. Als je bijvoorbeeld niet goed 
uitlegt waarom sommige familieleden wel in het 
bedrijf kunnen werken en anderen niet, krijg je 
scheve gezichten.’

Richting 
en 

draagvlak

Dialoog 
en 

inbedding

Leiding 
en 

sturing

Familie- 
waarden
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Uit de praktijk 

Waardig lustrum

De directeur-eigenaar van 25 
procent van de aandelen van een 
groot familiebedrijf heeft gewacht 
tot zich een natuurlijk moment 
voordeed voor een strakkere regie 
over de familiewaarden: het aflopen 
van de vijfjaarlijkse termijn waarop 
familieaandeelhouders het recht 
hebben om uit de onderneming te 
stappen.  

‘Dan wil ik een discussie entameren 
over hoe we met elkaar omgaan, 
waar we voor staan en ook mijn rol 
daarin bespreken.’

6.3. Verbinding van 
familiewaarden en 
kernwaarden 
Als de familiewaarden eenmaal zijn 
geformuleerd, moeten ze door het voeren 
van een dialoog worden ‘vertaald’ naar 
de kernwaarden en de cultuur en tot 
uiting komen in het gedrag binnen de 
onderneming. Cultuur en gedrag zijn 
immers de drijvende kracht van de 
waardecreatie van duurzaam succesvolle 
familiebedrijven.

Sommige familiebestuurders geven blijk van 
dat besef:  

‘Onze waarden zijn helder voor ons als 
familie, maar nog niet voor iedereen 
in het bedrijf. Daarom maken we ze nu 
expliciet in onze kernwaarden.’

‘We willen meer aandacht besteden aan onze 
kernwaarden: nadenken over wie we zijn en willen 
zijn, hoe we daar handen en voeten aan kunnen 
geven en welk gedrag we van iedereen verwachten.’

Zoals eerder aangegeven, neemt het belang 
van het voeren van die dialoog toe naarmate 
het familiebedrijf zich verder ontwikkelt, 
zoals bij groei, internationalisering en 
opvolging. 

Kernwaarden in drie stappen
De formulering van de missie, de strategie 
en de kernwaarden vormt de eerste stap 
in het helder krijgen van de (gewenste) 
cultuur. De start wordt gevormd door een 
diepgaande analyse en definitie van de 
uitgangspunten in drie stappen: 

het • bepalen van de gewenste 
kernwaarden van het familiebedrijf, 
uitgaande van: 

de strategische doelstellingen,  ʞ
klantbeloften en merknaam; 
de familiewaarden en verwachtingen  ʞ
van de bredere groep van (interne 
en externe) belanghebbenden in de 
omgeving waarin het familiebedrijf 
zich bevindt;  
de governancedoelstellingen,  ʞ
waaronder ook risicomanagement en 
management control; 

het • voeren van een dialoog over de 
gewenste en de huidige kernwaarden;  

het • operationaliseren van de 
kernwaarden in de gewenste cultuur en 
het gewenste gedrag op de werkvloer.

Dit ziet dit er als volgt uit:

Strategie, 
identiteit en 
merkbelofte

Familie, 
stakeholders 
en omgeving

Governance 
risk en 
control

Kernwaarden
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‘Het ‘doen’ en het ‘zeggen’ moeten op één lijn 
liggen.’

6.4. Verankering in de 
werkelijke cultuur 
Een krachtige cultuur bouw je niet door 
wat je zegt, maar vooral door wat je doet. 
Daarover zijn de geïnterviewde bestuurders 
en commissarissen het overigens roerend 
eens, zoals we al eerder zagen. Een van de 
geïnterviewden wees daarbij op het belang 
van consistentie: 

‘Zonder consistent gedrag word je bij je 
klanten en leveranciers afgeserveerd.’

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Het is immers eenvoudiger te zeggen hoe we 
ons willen gedragen dan om de gewenste 
cultuur te verankeren in het dagelijks 
handelen en de manier van zaken doen. Een 
van de geïnterviewden erkent dat er meer 
nodig is: 

‘Alleen een boekje met de opsomming van 
de kernwaarden werkt niet. Ik ben nog 
niet tevreden over de mate waarin we ons 
daar ook daadwerkelijk naar gedragen.’ 

Geen enkel (familie)bedrijf kan het zich nog 
veroorloven zich anders voor te doen dan 
in werkelijkheid het geval is. Zeker niet in 
een tijd waarin de social media tot optimale 
transparantie dwingen en niet-integer 
gedrag genadeloos aan de kaak gesteld 
wordt. Overeenstemming tussen de walk en 
de talk – tussen wat je zegt en wat je doet – 
is essentieel voor het creëren en behouden 
van vertrouwen van klanten, medewerkers, 
betrokken familieleden, financiers en 
andere belanghebbenden. Vergeleken met 
andere bedrijven, valt de cultuur van het 
familiebedrijven overigens al vaak samen 
met de gewenste cultuur. Een groeiend en 
zichzelf ontwikkelend familiebedrijf vraagt 
echter om een verankering van waarden, 

cultuur en gedrag om die verbinding te 
blijven garanderen.

De drie bronnen van 
organisatiecultuur 
Voor het samenvallen van de beoogde 
cultuur (zoals geformuleerd in de 
kernwaarden) en de werkelijke cultuur is het 
belangrijk dat het gedrag wordt gedreven 
door datgene wat écht gewaardeerd wordt 
binnen de organisatie. Juist dat blijkt 
niet alleen uit wat wordt gezegd, maar 
vooral uit dat wat wordt (voor)gedaan. De 
boodschappen over het gedrag dat echt 
gewaardeerd wordt in de organisatie, komen 
voort uit het dagelijks handelen. Ze vinden 
hun oorsprong in drie bronnen die samen de 
organisatiecultuur vormen:  

het • gedrag van de leiding (‘tone at 
the top’) en medewerkers onderling 
(hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met 
gemaakte fouten, of: in hoeverre staat 
men open voor kritische vragen);
de • symbolen of de beslissingen die 
genomen worden, waar het gaat om tijd, 
geld of andere schaarse middelen (welk 
punt valt altijd van de agenda af? Wordt 
dat punt dan wel belangrijk gevonden? 
Of: Wie wordt er gepromoveerd? Vooral 
diegenen die hun financiële targets 
halen?);
de • systemen en structuren binnen 
de organisatie (zoals regels en 
codes, het beloningssysteem, het 
performancemanagementsysteem, 
de organisatiestructuur en interne 
controlemaatregelen).

(Voorbeeld) 
gedrag
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Consistentie is de essentie
Het draait bij het sturen op cultuur – en 
de invloed daarvan op het gedrag – dus in 
essentie om consistentie in de boodschap 
en de keuzes die gemaakt worden in de 
dagelijkse praktijk. Om te illustreren welke 
invloed elk van de drie cultuurdimensies 
heeft op het sturen van cultuur en gedrag 
– en de rol die bestuur en toezichthouders 
daarin hebben – grijpen we terug naar 
een aantal citaten en praktijkvoorbeelden 
uit de interviews met de bestuurders en 
commissarissen van familiebedrijven:

Voorbeeldgedrag•	   
‘Door een transparante en open houding 
komen medewerkers met de familie praten 
zodra zich problemen voordoen. Door veel 
open vragen te stellen aan de medewerkers 
en hier veel tijd voor nemen, toon je 
interesse en komt een vertrouwensrelatie 
tot stand.’ 

Symbolen en beslissingen•	  
‘Wij stellen de langetermijnvisie voorop. De 
praktijken van sommige medewerkers om 
eind december nog even een verkoopbonus 
te scoren, wijzen wij bijvoorbeeld van 
de hand omdat dit de lange termijn niet 
dient.’ 

Systemen en structuren•	  
‘We hanteren vier kernwaarden: winnen, 
helpen, communiceren en leren. Deze 
zijn richtinggevend voor het handelen 
en zoveel mogelijk vertaald in de 
beoordelingssystematiek.’ 

In deze voorbeelden blijven de kernwaarden 
dus niet steken in mooie woorden, maar 
worden ze waargemaakt door de dingen 
die men doet. Het zijn signalen dat men 
de geformuleerde kernwaarden écht 
belangrijk vindt en er ook naar handelt. 
Dit soort signalen bepaalt vervolgens 
hoe medewerkers denken zich te moeten 
gedragen in de dagelijkse praktijk.

6.5. Borgen en monitoren van 
cultuur en gedrag
Na het formuleren van de familiewaarden, 
de vertaling daarvan naar de kernwaarden 
en het afstemmen van de beoogde en de 
gewenste cultuur, verschuift het accent 
naar de vierde stap: BORGEN. Verankering 
van familie- en kernwaarden in cultuur en 
gedrag van het familiebedrijf is noodzakelijk 
om de eigenheid van het familiebedrijf te 
behouden in een veranderende omgeving 
en tegelijkertijd voldoende flexibel te zijn 
om te anticiperen op toekomstige kansen 
en bedreigingen en de continuïteit veilig te 
stellen. 

Drie instrumenten voor borging 
Het verankern van de familie- en 
kernwaarden krijgt vorm in een drietal 
concrete instrumenten: 

het familiestatuut: verankering van de • 
familiewaarden op familieniveau;
de cultuurevaluatie: verankering van de • 
familie- en kernwaarden in de cultuur 
van het familiebedrijf; en
opvolgingsplanning en • 
waardeoverdracht.  

‘Bij opvoeden geef je óók het goede voorbeeld.’
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‘Ik zet family governance op de agenda, zodat goed 
bestuur en toezicht van de onderneming ook in de 
toekomst gewaarborgd blijft.’

Het familiestatuut 
Het gaat de geïnterviewde bestuurders 
en commissarissen niet om wát je regelt, 
maar dát je het regelt. Zoveel is wel 
duidelijk geworden uit de interviews (zie 
ook paragraaf 5.4). Daarbij zien ze het 
belang van helderheid en vastlegging van 
governanceprincipes binnen de familie. Wel 
wil iedere familie daarin haar eigen keuzes 
kunnen maken. 

Het familiestatuut is bij uitstek geschikt 
om de afspraken die binnen de familie zijn 
gemaakt vast te leggen, oftewel te BORGEN. 
Het statuut biedt alle ruimte om volledig 
naar eigen (familie)inzicht bepaalde 
afspraken wel of niet te maken en vast te 
leggen. Van belang daarbij is dat families 
weloverwogen beslissingen nemen (zie 
kader). 

In de praktijk brengen 

Het familiestatuut

Ondernemende families regelen de volgende zaken in het familiestatuut:

D• oelstellingen, overtuigingen en opvattingen van de familie, inclusief de 
familiewaarden en –cultuur en gedragsnormen; 

Positie van de familieleden in de verschillende mogelijke rollen (zoals de • 
dga, de kinderen, aangetrouwde familie, et cetera); 

Functies voor (niet-)familieleden in het bedrijf, inclusief functievereisten, • 
werkervaring, profielschetsen, opleidingsplannen, loopbaanbegeleiding, 
arbeidsongeschiktheid en pensioen; 

Aandelenstructuur, dividendbeleid en zeggenschapsverhoudingen, • 
waaronder ook vervreemding, aandelenwaardering, overdracht en fusies; 

Bestuur, toezicht en verantwoording, zoals de inrichting van een familieraad, • 
een raad van commissarissen (en de deskundigheids bevordering daarvan) en 
het communicatie- en (financiële) informatiebeleid; 

Beheer en (fiscale) structurering van het familievermogen, waaronder • 
mogelijk de inrichting van een family office; 

Het steunen van goede doelen (charitas), mits in overeenstemming met de • 
familiewaarden.
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De cultuurevaluatie 
In het eerste dilemma van hoofdstuk 5 
hebben we gezien dat cultuur een kracht 
vormt van familiebedrijven, maar ook een 
duidelijke keerzijde heeft. Het is daarom van 
belang dat bestuurders zichzelf regelmatig 
afvragen: hoe kunnen we onze familie- en 
kernwaarden evenwichtig verankeren in de 
cultuur en het gedrag van het familiebedrijf 
(zie paragraaf 6.4). Eerder zagen we 
ook dat de raad van commissarissen (of 
advies) als geen ander in de positie is om 
familiebestuurders periodiek de spiegel voor 
te houden.

Die spiegel moet zo geslepen zijn dat deze 
zowel het voorbeeldgedrag, als de symbolen 
en de systemen in de familie en in de 
organisatie helder weergeeft. Worden de 
beleden familiewaarden echt doorleefd? 
Staan de persoonlijke drijfveren en het 
gedrag van sleutelfiguren in de organisatie 
al dan niet haaks op de geformuleerde 
kernwaarden? Wordt het doorleven van 
die kernwaarden ondersteund of juist 
belemmerd door de toon, de dagelijkse 
beslissingen en de systemen en structuren? 

Om antwoord te geven op die vragen, is 
gestructureerde informatie nodig over 
de werkelijke cultuur en de verschillen 
met de gewenste cultuur, bijvoorbeeld 
in de vorm van een culture assessment, 
of cultuurevaluatie. Daarmee krijgen 
bestuurders en commissarissen een 
instrument in handen waarmee ze cultuur 
en gedrag kunnen sturen. PwC Behavioral 
& Cultural Governance heeft een model 
ontwikkeld om de overeenkomsten en 
verschillen tussen de werkelijke en de 

gewenste cultuur te meten, te analyseren en 
te sturen. Het model voorziet daarmee in 
een specifieke en objectieve evaluatie van de 
cultuur van het familiebedrijf, afhankelijk 
van diepgang, scope en focus waarin keuzes 
gemaakt kunnen worden. 

Opvolgingsplanning en 
waardeoverdracht 
Om de overdracht aan toekomstige 
generaties soepel te laten verlopen, is 
het van belang dat familiebedrijven 
gestructureerd aandacht schenken aan 
opvolgingsplanning. Daarbij speelt niet 
alleen het overdragen van het stokje aan een 
volgende (familie)bestuurder een rol, maar 
ook de waardeoverdracht in financiële, 
juridische en fiscale zin, ten behoeve 
van opvolging, eigendomsoverdracht of 
verkoop. Een belangrijk aspect daarvan is 
de waardering (in financiële zin) van de 
familiewaarden en bedrijfscultuur als het 
belangrijkste waardecreërende vermogen 
van het familiebedrijf. Vragen die daarbij 
centraal staan zijn:

Wat is uw onderneming waard?;• 
Hoe belangrijk is de familie voor de • 
onderneming?;
Wat is de waarde van de onderneming • 
zonder de familie en/of de 
familiewaarden?;
Welk plan hebt u om de gecreëerde • 
waarde (inclusief de cultuurwaarde) in 
stand te houden? 

Het antwoord op deze vragen draagt bij aan 
een waardebepaling die de echte waarde 
van het familiebedrijf beter reflecteert. 

‘Bij één onderdeel van ons bedrijf doen we niet 
meer wat we zeggen dat we doen. Dit wil ik 
bespreekbaar maken.’

In de praktijk brengen 

De cultuurevaluatie

De cultuurevaluatie bestaat op 
hoofdlijnen uit drie stappen:

E• valuatie van de werkelijke 
cultuur: beoordelen van het 
samenvallen van de gewenste 
en de werkelijke cultuur in het 
familiebedrijf; 

Bepalen interventies om de • 
verbinding tussen de gewenste 
en de werkelijke cultuur 
(uitgaande van de kernwaarden) 
in het familiebedrijf te 
versterken;  

Monitoren en bewaken van de • 
afstemming tussen familie- en 
kernwaarden en de werkelijke 
organisatiecultuur. 

De cultuurevaluatie maakt 
chirurgisch  aanpakken van 
de pijn mogelijk. Daardoor is 
cultuurverandering niet langer 
een ingrijpend, abstract en 
daarmee onbeheersbaar proces, 
zoals veel familiebestuurders en 
commissarissen vrezen, maar een 
vanzelfsprekend onderdeel van 
de dagelijkse praktijk, waarbij de 
cultuur stapje voor stapje sterker 
wordt.
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Met de borging van de opvolgingsplanning 
kunnen families richting geven aan 
bijvoorbeeld het managen van de emoties 
rondom de opvolging, het verkoopklaar 
maken van de onderneming of een fiscale 
herstructurering na de overdracht aan een 
volgende generatie. Allemaal momenten die 
het risico van discontinuïteit in zich dragen 
en daarom goed moeten worden voorbereid 
om het waardecreërende vermogen van 
de familie- en het familiebedrijf voor 
toekomstige generaties in stand te houden.

6.6. Tien vragen over cultuur 
en gedrag 
Hoe kunnen (familie)bestuurders en 
commissarissen de inzichten in deze 
publicatie vertalen naar sturen op cultuur 
en gedrag in de dagelijkse praktijk van het 
familiebedrijf? Om hiervoor een concreet 
handvat te bieden, hebben we tien vragen 
geformuleerd. Door antwoord te geven op 
deze vragen kunnen (familie)bestuurders 
en commissarissen zichzelf snel een beeld 
vormen van de cultuur in hun familiebedrijf: 
is deze nog steeds een kracht, of ontwikkelt 
de cultuur zich tot een tegenkracht en 
is bijstelling gewenst? De verschillende 
domeinen van het familiebedrijf zijn immers 
continu aan verandering onderhevig. Het 
verankeren en bewaken van de gewenste 
cultuur vormt dan ook een voortdurende 
verantwoordelijkheid. Dat geldt zowel 
voor de BOUWERS, de BINDERS als de 
BESTUURDERS.

Wat zijn onze familiewaarden? Hoe 1. 
willen wij als familie in het leven staan 
en met elkaar omgaan?; 

In hoeverre en met welke frequentie 2. 
voeren wij een robuuste dialoog over de 
beleving van en het draagvlak voor onze 
familiewaarden?; 

Hebben wij onze familiewaarden 3. 
verankerd in een vorm van family 
governance, zoals een familiestatuut 
(inclusief financiële inrichting en fiscale 
structurering)?; 

‘Ik wil met mijn broers 
en zussen in het 
volgende familieoverleg 
filosoferen over 
de optimale 
opvolgingsstrategie 
en de verschillende 
scenario’s tegen het licht 
houden.’

Hebben wij onze familiewaarden 4. 
vertaald naar de kernwaarden 
en de gewenste cultuur van ons 
familiebedrijf?; 

Zijn de kernwaarden en de gewenste 5. 
cultuur helder en ondubbelzinnig 
gedefinieerd in de vorm van verwacht 
gedrag op de werkvloer?;  

Welk signaal geven wij als familie en/6. 
of als management met de gemaakte 
keuzes en genomen besluiten? 
Zijn deze signalen in lijn met onze 
strategie, governancedoelstellingen én 
kernwaarden?;  

Beoordelen en belonen wij het gedrag 7. 
van medewerkers in lijn met de familie- 
en kernwaarden (in plaats van ons 
alleen te laten leiden door behaald 
resultaat)?;  

Wegen wij de familiewaarden en de 8. 
cultuur in ons familiebedrijf mee in de 
opvolgingsplanning en de waardering 
van de onderneming?; 

Beschikken we als familiebestuurders 9. 
over een kritisch klankbord en 
voldoende nieuwe inzichten 
bijvoorbeeld door het installeren van 
een raad van commissarissen of raad 
van advies en het vroegtijdig betrekken 
van de nieuwe generatie bij het bedrijf? 
 
En voor commissarissen:  

Hoe krijgen wij als raad van 10. 
commissarissen of raad van  advies 
voldoende zicht op het familiebedrijf 
om met het management een robuuste 
dialoog te kunnen voeren over de 
sterktes en zwaktes van de cultuur?
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I De 19 stellingen die aan de 
bestuurders en commissarissen zijn 
voorgelegd:

Juist door de cultuur van ons bedrijf zijn wij zakelijk zo succesvol.1. 

Communicatie over kernwaarden is vaak niet meer dan een mooi verhaal (‘window-2. 
dressing’), maar zeker geen leidmotief.

De familie staat juist zo sterk door een breed gedragen en heldere set van 3. 
onderliggende familiewaarden, die we met hart en ziel bewaken.

De manier waarop wij zaken doen in het bedrijf, heeft helemaal niets te maken met 4. 
hoe wij als familie in het leven staan.

Het zijn vooral de persoonlijke waarden van de dga/oprichter, en niet die van de 5. 
familie, die de cultuur in de organisatie bepalen.

Met een toenemend aantal familieaandeelhouders is verwatering van de 6. 
familiewaarden onvermijdelijk.

De belangrijkste oorzaak van de opvolgingsproblematiek in het familiebedrijf zit ’m 7. 
in het fundamentele verschil in kernwaarden tussen de oude en de nieuwe generatie.

Onze bedrijfscultuur is expliciet gedefinieerd via onze kernwaarden.8. 

Het verankeren van de familiewaarden in de organisatie is van groot belang voor het 9. 
succes van de volgende generatie.

Een constructieve dialoog over de betekenis van onze familiewaarden is van 10. 
levensbelang om de familieband hecht te houden.

Door verankering van onze familiewaarden in de organisatiecultuur zijn we 11. 
minder afhankelijk van een familielid als opvolger voor de continuïteit van onze 
familiewaarden.

De familiewaarden zijn vaak zo dominant binnen de onderneming dat 12. 
cultuurverschillen tussen twee familiebedrijven veelal onoverbrugbaar zijn.

Een cultuur bouw je niet door wat je zegt, maar alleen door wat je doet.13. 

Onze kernwaarden zijn doorslaggevend in alles wat we doen binnen de organisaties.14. 

De kracht van het familiebedrijf zit ’m in de onderliggende familiewaarden. Die laten 15. 
zich niet vangen in regels, codes of protocollen.

De continuïteit van het familiebedrijf is het beste gewaarborgd in een one-tier board.16. 

De raad van commissarissen/advies moet ook aan eigen ‘fact finding’ doen waar het 17. 
om cultuur en gedrag gaat.

De medewerkers binnen onze organisatie worden gestuurd, beoordeeld en beloond 18. 
op hun gedrag.

Tijdens de zelfevaluatie van het bestuur of de RvC/A blijven onze kernwaarden, ons 19. 
gedrag en de interpersoonlijke relaties buiten schot.
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II PwC Behavioral & Cultural 
Governance voor familiebedrijven

PwC Behavioral & Cultural Governance helpt familiebedrijven bij het analyseren, sturen 
en verankeren van waarden, cultuur en gedrag. Daarbij varieert de scope (de directie, de 
raad van commissarissen, een organisatieonderdeel of de gehele organisatie), de focus 
(familie- of kernwaarden, strategie-executie, bestuursevaluatie, governancedoelstellingen 
of ‘soft controls’) en de diepgang (bijvoorbeeld van quick scan tot volledige evaluatie).  

PwC ondersteunt families of familieraden en bestuurders en commissarissen van 
familiebedrijven op onder meer de volgende gebieden:

Het voeren van een dialoog over en (her)formuleren van de familiewaarden•	 , 
gericht op het creëren van gemeenschappelijk gedragen waarden om de dynamiek 
binnen de familie in balans te brengen en te borgen, bijvoorbeeld in een familiestatuut; 

Het verbinden van de familiewaarden met de kernwaarden•	  als kompas voor de 
juiste wisselwerking tussen familie en familiebedrijf, inclusief het versterken van 
(het draagvlak voor) de ondernemingsvisie of het creëren van nieuw elan in de 
bestuurskamer van het familiebedrijf; 

Het	meten	en	beoordelen	van	de	werkelijke	cultuur.•	  Een cultuurevaluatie geeft 
inzicht in de mate waarin de werkelijke organisatiecultuur in lijn is met de gewenste 
cultuur en de punten waarop deze verschillen. Afhankelijk van scope, focus en 
diepgang (waarin keuzes gemaakt kunnen worden) geeft een cultuurevaluatie het 
bestuur of de commissarissen de informatie die nodig is om de cultuur op chirurgische 
wijze aan te scherpen en de voortgang van die interventies te meten; 

Evaluatie van de bestuurscultuur:•	  geeft inzicht in de groepsdynamiek en het effectief 
functioneren van het bestuur of de raad van commissarissen als team, al dan niet als 
formeel evaluatiemoment.

Voor meer informatie over sturen op familiewaarden, cultuur en gedrag  
voor familiebedrijven kunt u contact opnemen met Olof Bik, via e-mail  
(olof.bik@nl.pwc.com) of telefonisch (088 792 51 68).
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III Informatie over het 
commissarissenprogramma van 
PwC: ‘Het belang’

PwC kent sinds lange tijd een commissarissenprogramma dat voorziet in de organisatie 
van kleinschalige commissarissen- en toezichthoudersbijeenkomsten, zowel onafhankelijk 
als in samenwerking met gerenommeerde partners. PwC biedt afzonderlijke programma’s 
aan voor respectievelijk commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen, 
commissarissen van niet-beursgenoteerde ondernemingen en toezichthouders van 
instellingen in de (semi-)publieke sector.

Ieder programma bestaat uit een halfjaarlijkse serie bijeenkomsten waarvoor de aan 
het programma gekoppelde commissarissen kunnen inschrijven. De bijeenkomsten zijn 
besloten en bieden de aanwezigen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, nieuwe 
inzichten te verkrijgen en hun persoonlijke netwerk uit te breiden. Op de agenda staan 
verschillende thema’s, variërend van de bepalingen in de codes voor goed bestuur tot de 
jongste wijziging in internationale boekhoudregels. Regelmatig nodigen wij prominente 
sprekers uit om een kwestie aan de orde te stellen en de discussie daarover aan te jagen. 
Dezelfde functie hebben de door PwC zelf geproduceerde films, waarin realistische 
casussen centraal staan. Tevens heeft PwC enkele praktische hulpmiddelen ontwikkeld, 
zoals bijvoorbeeld ‘De test’, een checklist voor personen die een commissariaat overwegen 
en ‘De evaluatie’, een brochure die een Raad van Commissarissen handvatten geeft het
eigen functioneren te beoordelen.

De volgende brochures hebben wij beschikbaar:
Sturen op cultuur en gedrag – Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van • 
toezichthouders in de publieke sector 

Effectieve informatievoorziening - praktijkdilemma’s en good practices voor • 
bestuurders en interne toezichthouders in de publieke sector 

De evaluatie - zelfevaluatiebrochure voor commissarissen • 

De test - een checklist voor personen die een commissariaat overwegen (2e editie)• 
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Auditcommissies - toezicht op basis van feiten (3e editie) • 

Boardroom insider - invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance • 

Governance Review - een bouwwerk voor toezichthouders in de (semi-)publieke • 
sector.

Bovenstaande brochures zijn op te vragen via hetbelang@nl.pwc.com of kosteloos te 
downloaden op www.pwc.nl/corporate-governance.

Wij vestigen ook graag uw aandacht op onze website www.pwc.nl/corporate-governance. 
Hier vindt u informatie die u in uw rol van commissaris van pas kan komen en hier 
worden actuele en relevante onderwerpen nader toegelicht. Voor meer vragen over ons 
commissarissenprogramma kunt u zich wenden tot Yolanda Bröcker-van der Meer of 
Willemijn van Asselt via e-mail:  hetbelang@nl.pwc.com of telefonisch: 088 792 5403.
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PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory 
om waarde toe te voegen voor klanten. Meer dan 169.000 mensen in 158 landen in firms binnen 
het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en 
praktische oplossingen te ontwikkelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met 

dr. Olof Bik RA
Telefoon: 088 792 51 68
E-mail: olof.bik@nl.pwc.com

drs. Michel Adriaansens RA
Telefoon: 088 792 36 30
E-mail: michel.adriaansens@nl.pwc.com
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