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Uit het onderzoek van Nyenrode Business 
Universiteit, in samenwerking met ING en 
NPM Capital, blijkt echter dat familiebedrijven 
op het gebied van innovatie niet onderdoen 
voor andere typen bedrijven. Zo blijkt dat:

•   Ruim 62 procent van alle familiebedrijven 
de laatste drie jaar minimaal één nieuw 
product of dienst op de markt heeft 
gebracht. 

•  Bijna 72 procent van alle familiebedrijven 
de laatste drie jaar de interne bedrijfs-
processen ingrijpend heeft verbeterd of 
vernieuwd. 

•  De innoverende familiebedrijven die de 
laatste drie jaar innovaties op de markt 
hebben gebracht, 14,6 procent van hun 
omzet in 2016 verkregen uit deze nieuwe 
producten of diensten. 

•  De innoverende familiebedrijven gemid-
deld 4,9 procent van hun omzet besteden 
aan research & development. 

•  Bij ruim 37 procent van de innoverende 
familiebedrijven dit percentage de laatste 
drie jaar (sterk) is toegenomen. 

Een nog betere graadmeter van de inno-
vatieve kracht van het familiebedrijf komt uit 
de waardering die het krijgt uit de markt. Zeer 

opmerkelijk is het namelijk dat directeuren 
van zowel familiebedrijven als directeuren 
van niet-familiebedrijven aangeven dat 
familiebedrijven innovatiever zijn dan niet-
familiebedrijven en dan beursgenoteerde 
bedrijven. 

De grootste beperkende factor tot innovatie 
van de Nederlandse familiebedrijven is de 
beschik baarheid van talentvolle mede-
werkers. Ruim 16 procent van alle familie-
bedrijven geeft aan dat zij onvoldoende 
talentvolle medewerkers hebben om te 
innoveren. 

Familievermogen en financiële 
middelen
Een andere beperking voor de innovatie van 
Nederlands familiebedrijven schuilt in de 
beschikbaarheid van financiële middelen en 
de mate waarin het familievermogen van de 
eigenaren vastzit in het familiebedrijf. Uit dit 
onderzoek blijkt onder meer dat:

•  Ruim 32 procent van de familiebedrijven 
inno vatiever zou zijn als ze meer 
financiële middelen ter beschikking 
zouden hebben. 

•  Bijna 78 procent van de niet-innoverende 

Samenvatting

Er bestaan veel mythen over familiebedrijven. Een belangrijke mythe is dat 

familiebedrijven dermate conservatief zijn en willen vasthouden aan bestaande 

producten, markten en processen dat er voor innovatie weinig ruimte is. 

Hierdoor zouden familiebedrijven zich uit de markt prijzen en een faillissement 

een kwestie van tijd zijn.

familiebedrijven een conservatief finan
cieel beleid voert, vergeleken met 
60 procent van de innoverende familie-
bedrijven. 

•  Bij een derde van alle familiebedrijven 
bijna het gehele familievermogen van 
de eigenaren vastzit in het familiebedrijf, 
en bij de helft van alle familiebedrijven 
minimaal 75 procent van het familie-
vermogen van de eigenaren vastzit in het 
bedrijf. 

De directeuren van familiebedrijven waar 
minimaal 75 procent van het familie-
vermogen vastzit in het bedrijf geven 
significant vaker aan dat het bedrijf over 
onvoldoende financiële middelen beschikt 
om te innoveren, vergeleken met de 
familiebedrijven waar minder dan 75 procent 
van het familievermogen vastzit in het 
bedrijf. Het innovatieve vermogen van een 
familiebedrijf kan hierdoor dus daadwerkelijk 
worden belemmerd.

Externe samenwerking en kennis
Uit het onderzoek blijken ook andere 
verschillen tussen innoverende familie-
bedrijven en niet-innoverende familie-
bedrijven, waaronder:

•   Innoverende familiebedrijven gaan 
vaker een joint venture aan met andere 
bedrijven.

•  Innoverende familiebedrijven kopen 
vaker een ander bedrijf aan.

•  Innoverende familiebedrijven hebben 
vaker een Raad van Advies of Raad van 
Commissarissen.

•  Innoverende familiebedrijven werken 
vaker samen met klanten, met 
universiteiten en hogescholen en met 
publieke onderwijsinstellingen.

Al met al onderscheiden de innoverende 
familiebedrijven zich van de familiebedrijven 
die niet de laatste drie jaar een nieuw 
product of dienst op de markt hebben 
gebracht, door hun openheid voor de 
meningen van externen en hun bereidheid 
tot samenwerking.

De eigenaren
Een van de onderscheidende krachten 
van familiebedrijven vergeleken met niet-
familiebedrijven is gelegen in de nauwe 
banden tussen de eigenaren en de directie 
van het bedrijf. Bij 78 procent van de 
familiebedrijven zijn er maximaal twee 
eigenaren. De steun van deze eigenaren 
voor de innovatiestrategieën van de familie
bedrijven blijkt sterk af te wijken van de 
bereidheid van de eigenaren van niet-
familiebedrijven. Daar kan een belang rijke 
verklaring liggen voor het feit dat familie-
bedrijven ondanks hun beperkte middelen 
zeer goed kunnen concurreren met de 
niet-familiebedrijven op het gebied van 
innovaties. Zo blijkt uit dit onderzoek, dat: 

•  De eigenaren van familiebedrijven het 
innovatiebeleid volledig en significant 
meer steunen dan de eigenaren van niet-
familiebedrijven. 

•  De eigenaren van familiebedrijven vaker 
dezelfde visie hebben over het belang 
van innovatie voor het bedrijf dan de 
eigenaren van niet-familiebedrijven. 
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Deze steun voor het innovatiebeleid beperkt 
zich niet alleen tot mooie woorden, maar ook 
tot daden. Enkele resultaten om deze stelling 
te ondersteunen, zijn:

•  Bijna 79 procent van de eigenaren van 
familiebedrijven is bereid om van dividend 
af te zien om de innovatie te stimuleren 
(niet-familiebedrijven 60 procent).

•  Ruim 65 procent van de eigenaren van 
familiebedrijven is bereid om een jaar 
negatieve resultaten te accepteren als 
dat de innovatie stimuleert (niet-familie-
bedrijven 40 procent).

•  Ruim 77 procent van de eigenaren 
van familiebedrijven beoordelen hun 
investeringen minder snel op de korte 
termijn (niet-familiebedrijven 60 procent).

Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is een belangrijk thema 
voor familiebedrijven. Voor het innovatieve 
vermogen van het familiebedrijf kan de 
opvolging van de huidige directeur daad-
werkelijk een bedreiging zijn. Bij ruim 29 
procent van alle familiebedrijven vreest 
de huidige directeur dat het innovatieve 
karakter van het bedrijf vermindert na zijn of 
haar vertrek. 

Deze terugval in het innovatieve karakter 
verschilt sterk tussen familiebedrijven 
waar de oprichter nog actief is, vergeleken 
met familiebedrijven waar de oprichter 
niet meer actief is. Bij 38 procent van de 
familiebedrijven waar de oprichter nog actief 
is, stelt de directeur dat het innovatieve 
karakter van het bedrijf zal verminderen, 
terwijl dit bij de overige familiebedrijven 
slechts 24 procent bedraagt. Dat is een reële 
bedreiging voor het innovatieve vermogen 
van de Nederlandse familiebedrijven, 
waar de bedrijven vroegtijdig op moeten 
voorsorteren. 

Aan de andere kant ziet een groot gedeelte 
van de familiebedrijven de bedrijfopvolging 
als een kans om het innovatieve vermogen 
van het bedrijf juist te vergroten. Bijna 
52 procent van de huidige directeuren 
stelt dat het voor de continuïteit van het 
familiebedrijf van groot belang is dat de 
nieuwe directeur innovatiever is dan de 
huidige. 

Tabel 1: Aantal familiebedrijven in Nederland 

Langzamerhand komt er steeds meer aan-
dacht en waardering voor het familiebedrijf 
in Nederland. Het voorgaande Nyenrode 
familiebedrijven onderzoek Marketing en 
het familiebedrijf uit 2015 gaat verder in op 
de wijze waarop familiebedrijven gebruik 

kunnen maken van deze toenemende 
waardering (Flören, Jansen & Berent-Braun, 
2015). Ondanks alle belangstelling bestaan 
er nog steeds veel vooroordelen over deze 
bedrijven. Een van de meest voorkomende 
mythes is wel dat familiebedrijven niet of 

Inleiding

Voor velen is de overweldigende dominantie van familiebedrijven in de 

Nederlandse en wereldeconomie nog steeds een grote verrassing. Zij zijn 

verbaasd als zij horen dat 70 procent van alle bedrijven met personeel in 

Nederland een familiebedrijf is (CBS, 2017). Als zij er dan wat meer over nadenken 

dan zien zij in hun eigen omgeving redelijk veel familiebedrijven. Zij associëren 

familiebedrijven dan snel met kleinere, pappa- en mammabedrijven. Dit klopt, 

er zijn veel kleinere familiebedrijven, maar er zijn ook veel grote bedrijven die 

toch een familiebedrijf zijn. De meest recente cijfers van CBS onderschrijven dit 

(zie Tabel 1). Waarbij nog opgemerkt moet worden dat het CBS aangeeft dat 

het aantal grote familiebedrijven waarschijnlijk in hun cijfers wordt onderschat 

door het regime van structuurvennootschappen, die het CBS alle als niet-

familiebedrijf aanmerkt.

Aantal werknemers  Aantal bedrijven Percentage 

familiebedrijven

 Aantal 

familiebedrijven

1-10 327.300 75 245.500

10-50 48.300 57 27.500

50-250 9.900 35 3.500

250 of meer 2.400 17 410

Totaal 387.900 71 276.910

Bron: CBS (2017)
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nauwelijks innovatief zijn. Ervan uitgaande 
dat veel families behoudend zijn en graag 
alles bij het oude willen houden, zullen de 
familiebedrijven ook wel conservatief en 
niet innovatief opereren. Verondersteld 
wordt dat familiebedrijven blijven hangen 
in hun traditionele producten, processen en 
productiemethoden. En dat in een wereld 
waar de veranderingen steeds sneller gaan 
en innovatie en zelfs disruptie als essentieel 
worden gezien.

De werkelijkheid is echter anders. 
Statistieken tonen aan dat familiebedrijven 
meer dan 50 procent uitmaken van de 
meest innovatieve bedrijven in Europa 
(De Massis, 2015). Vat en anderen (2016) 
stellen dat familiebedrijven meestal juist 
opvallend veel investeren in innovatie en 
daarin heel effectief zijn; per patent maken 
zij slechts een zesde van de kosten die 
grote niet-familiebedrijven eraan kwijt zijn. 
Uit onderzoek van Volberda (2013) blijkt dat 
familiebedrijven vier procent beter scoren op 
radicale innovatie dan niet-familiebedrijven 
en dat familiebedrijven een voorsprong 
hebben op het gebied van co-creatie. 
Ofwel familiebedrijven werken meer samen 
met onderzoeksinstituten, leveranciers en 
concurrenten dan niet-familiebedrijven.

Aan de andere kant tonen cijfers van Graydon 
(Redactie De Morgen, 2017) aan dat steeds 
meer Belgische familiebedrijven failliet gaan 
door een gebrek aan innovatie. In 2007 was 
slechts zeven procent van alle Belgische 
faillissementen een bedrijf van 25 jaar of 
ouder, in 2017 was dit percentage oudere 
bedrijven opgelopen tot veertien. Volgens 
de in De Morgen geciteerde onderzoeker 
Van den Broele wordt dit veroorzaakt door 
een gebrekkig innovatief vermogen van de 
Belgische familiebedrijven.

Dit Nyenrode onderzoek gaat specifiek in 
op de innovatie van Nederlandse familie-
bedrijven. Het is daarbij nadrukkelijk geen 
onderzoek dat op zoek gaat naar verschillen 
tussen familie bedrijven en niet-familie-
bedrijven op het gebied van innovatie. Dat 
neemt niet weg dat bij het onderzoek ook 
niet-familiebedrijven zijn betrokken. Waar 
het relevant is, zal de vergelijking worden 
gemaakt tussen de beide groepen. Echter, 
de nadruk van het onderzoek ligt bij het 
familie bedrijf zelf. Dieper wordt ingegaan op 
onder meer de volgende vragen:

•  Hoe is het met de innovatie van 
familiebedrijven gesteld? 

•  Zijn er  familiebedrijfspecifieke redenen 
te vinden waardoor zij meer of minder 
aandacht besteden aan innovatie dan 
niet-familiebedrijven? 

•  Spelen de eigenaren van familiebedrijven 
een invloedrijke rol in de innovatie-
strategieën? 

•  Zijn er niet-economische redenen te 
vinden die van invloed zijn op de innovatie 
van de familiebedrijven?

Antwoorden op deze vragen vindt u in het 
nieuwste onderzoek van Nyenrode Business 
Universiteit in samenwerking met haar 
sponsoren ING en NPM Capital. Het is juist 
aan de langdurige samenwerking met deze 
sponsoren te danken dat Nyenrode nu al 
25 jaar onafgebroken onderzoek kan doen 
naar familiebedrijven. De toenemende aan-
dacht voor familiebedrijven betekent dat 
er de laatste jaren meer kennisinstellingen 
onderzoek doen naar familiebedrijven, 
een ontwikkeling die wij toejuichen en 
waar wij veelvuldig onze medewerking aan 
verlenen. Echter, het Nyenrode onderzoeks-
programma is veruit het langstlopende, 
structurele onderzoeksprogramma in 
Nederland. Wij zijn ING en NPM Capital dan 

ook veel dank verschuldigd dat zij al vele 
jaren hun bijdrage leveren aan de leerstoel 
Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht. 

Ook zijn wij dank verschuldigd aan de 
ondernemers die hebben bijgedragen 
aan het onderzoek. Allereerst de vijf 
familiebedrijven Coroos, KOÇ Vleeswaren, 
de Maan Group, Schadenberg Groep en Van 
der Plas Sprouts, die zich bereid hebben 
getoond om ons inzicht te verschaffen in de 
innovatieve processen van hun bedrijf. Zij 
hebben ons ontvangen, rondgeleid door hun 
bedrijf en uitgebreid antwoord gegeven op 
de vele vragen. Hun verhalen zijn in dit boek 

beschreven. Tevens hebben 400 algemeen 
directeuren van zowel familiebedrijven als 
niet-familiebedrijven de tijd genomen om 
een telefonisch interview van gemiddeld 
twintig minuten af te laten nemen (zie de 
Appendix voor een beschrijving van de 
onderzoeksmethode). In deze tijd waarin 
iedereen het druk heeft, is het fijn om te 
realiseren dat ondernemers willen bijdragen 
aan dergelijk onderzoek. Hartelijk dank 
hiervoor!

Prof.dr. Roberto Flören en 
dr. Marta Berent-Braun
Nyenrode Business Universiteit
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Wat is innovatie?

Bij innovaties wordt in eerste instantie vaak 
gedacht aan vernieuwingen in een product of 
dienst. Denk onder meer aan de introductie 
van de mobiele telefoon, maar ook aan een 
kleine aanpassing van een schenktuit op een 
stroopfles. Maar innovaties kunnen ook zeker 
plaatsvinden in de processen van een bedrijf. 
Zo kan de productielijn worden aangepast 
of de hiërarchische structuur van een bedrijf 
worden omgezet naar zelfwerkende teams. 

Er zijn ook gradaties in innovatie. Tegen-
woordig wordt ook steeds meer over disruptie 
of disruptieve innovaties gesproken. Thomke 
(Broekhuizen, 2017) stelt dat disruptieve 
innovaties betekenen dat je met een heel 
nieuw concept komt, met hulp van een 
nieuwe technologie, tegen een fractie van 
de kosten. Het zijn grote doorbraken, maar 
komen nog steeds zeldzaam voor en zijn 
dan ook lastig te onderzoeken. De meeste 
innovaties zijn kleine stappen in een proces 

of een product. Ze zijn voorspelbaar en ze 
leveren een stabiele kasstroom op. Er is ook 
minder risico aan verbonden. 

Tijdens de literatuurstudie kwam naar voren 
dat er vele manieren zijn om innovatie 
te karakteriseren. Hier is gekozen voor 
een classificatie zoals deze is ontwikkeld 
door Nyenrode hoogleraar van der Rhee 
in samenwerking met twee internationale 
collega’s van Orden en Schmidt (van der 
Rhee, van Orden, & Schmidt, 2011). 

Op de volgende pagina staat een 
bijdrage van professor van der Rhee 
waarin hij deze wetenschappelijke 
bijdrage heeft herschreven in een voor 
ondernemers bruikbare en toepasbare 
versie.

Schumpeter sprak in 1934 al over “Neue Kombinationen”. Eigenlijk een 

mooie indicatie van hetgeen innovatie behelst. Op een nieuwe manier veelal 

bestaande ideeën en technologieën toepassen in de producten, diensten, 

processen of technologie. Hoogleraar Thomke stelt in een interview met het 

Financieele Dagblad dat innovatie “iets nieuws” betekent én het betekent 

“waarde” (Broekhuizen, 2017). Innoveren is dan ook zeker niet hetzelfde 

als uitvinden. Uitvinders zijn op zoek naar nieuwe vondsten, maar niet altijd 

naar iets dat gelijk toepasbaar is in de praktijk en dus waarde toevoegt voor 

de markt. Volgens Thomke, zijn er duizenden patenten op uitvindingen die 

geen waarde opleveren. Ondernemers zijn bij innovatie juist op zoek naar 

waardevermeerdering.
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Figuur: Het Encroachment Framework

Maar als u dan een nieuw product op de 
markt gaat brengen, denkt u dan wel eens na 
over wat voor type nieuw product dit moet 
zijn? En hoeveel typen nieuwe producten er 
eigenlijk zijn? En hoe we überhaupt een type 
nieuw product zouden moeten definiëren? 
Deze vragen hielden ons in ieder geval 
wel bezig, en we zijn met een antwoord 
gekomen (niet het antwoord, want dat 
bestaat vast niet, maar we hopen wel een 
goed antwoord). Dit hebben we gedaan aan 
de hand van veel theorie lezen, het opstellen 
van mathematische modellen en het testen 
van de resultaten door acht innovatie experts 
ons model te laten toetsen op meer dan 
200 producten. Het uiteindelijke resultaat 
is het Encroachment Framework. Hier heb 
ik, samen met collega’s, drie internationale 
publicaties in vooraanstaande journals over 
geschreven, welke ik heb samengevat in dit 
boekhoofdstuk.

Voorafgaand moeten we ons realiseren dat 
nieuwe producten tot twee hoofdcategorieën 

kunnen behoren: producten die een 
betere basisprestatie hebben dan die van 
de concurrentie en producten die een 
minder goede basisprestatie hebben dan 
de producten van de concurrentie. Dit wil 
overigens niet zeggen dat de eerste categorie 
“beter” is dan de tweede: het is heel goed 
mogelijk dat een minder goed presterend 
product wel de klantbehoefte vervult, en dit 
doet voor een lagere prijs terwijl het betere 
product “te veel van het goede” is voor een 
(veel) hogere prijs.

De betere producten worden over tijd 
betaalbaarder (als ze het goed doen) en 
spreken dan ook klanten aan die het in eerste 
instantie te duur vonden, terwijl de minder 
goede producten over tijd beter worden 
(als ze het goed doen) en deze spreken dan 
ook klanten aan die het in eerste instantie 
niet goed genoeg vonden. Dit proces 
noemen we “encroachment”, oftewel het 
over tijd “afpakken” van marktaandeel. De 
term “encroachment” hebben we geleend 

Het Encroachment Framework: 
zes mogelijke versies voor een nieuw product
Door Bo van der Rhee

Innovatie is voor ieder bedrijf belangrijk, of u nou een familiebedrijf heeft, of 

een beursgenoteerde multinational leidt. Kunt u zich voorstellen dat Ford nog 

steeds de Model T zou verkopen? Of ga bij uw eigen portfolio van diensten 

en producten (hierna kortweg “producten” genoemd) maar eens na hoeveel 

daarvan nog exact hetzelfde zijn als vijf (laat staan tien) jaar geleden? En 

andersom geformuleerd: hoeveel van uw winst of omzet wordt bepaald door 

producten die u tien jaar geleden nog niet eens verkocht? 

van American Football, waarbij elk team 
over tijd probeert dichterbij de “endzone” 
te komen, wat door de commentatoren 
“encroachment” wordt genoemd. Wij zien 
de strijdende teams in American Football 
dus als een analogie voor concurrerende 
producten in de markt.

Ons framework onderscheidt meer dan 
alleen twee hoofdcategorieën van nieuwe 
producten: naast de basisprestatie, kunnen 
producten tegenwoordig ook vaak meer dan 
dat. Zo kunt u internetten op uw smartphone 
(en gebruikt u de “bel” functie misschien 
nauwelijks meer), video’s afspelen voor 
uw kinderen (of uzelf) in de auto en kunt u 
wellicht uw bed met een druk op de knop in 
de gewenste lees- of ligstand zetten. In ons 
onderzoek kwamen we er achter dat deze 
extra functionaliteiten in geringe, gematigde 
of sterke mate kunnen voorkomen. En daar-
mee was ons Encroachment Framework 
geboren (zie de Figuur).

Dit Framework is met speltheoretische 
Nash equilibria tot stand gekomen; als u 
hier meer over wilt weten, verwijs ik u graag 
naar de artikelen in de literatuurlijst. Voor 
ondernemers zoals u volsta ik met een korte 
samenvatting, voordat ik met u doorneem 
hoe u gebruik kunt maken van dit framework 
in uw eigen, innovatieve onderneming. De 
korte samenvatting gaat als volgt: het model 
is theoretisch volledig (dat wil zeggen, het is 
niet mogelijk dat er nog een zevende type 
van een nieuw product bestaat), en in de 
praktijk goed te gebruiken (dat wil zeggen, 
de acht eerder genoemde experts waren het 
doorgaans eens om welk type nieuw product 
het ging). In de nu volgende paragrafen 
neem ik de zes types met u door, geef ik 
voorbeelden, en deel ik de bijpassende 
strategieën met u waarna ik afsluit met 
algemene innovatie tips.
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Het Encroachment Framework
Immediate low-end type van een nieuwe 
product (links onder in de figuur) wil zeggen 
dat het niks anders biedt dan het originele 
product waarmee het de concurrentie 
aangaat, maar dat het wel goedkoper wordt 
aangeboden, waardoor de klanten die het 
meeste op prijs gefocust zijn dit nieuwe 
product als eerste zullen kopen. Voorbeelden 
van deze categorie producten zijn: Intel 
Celeron microprocessors (in vergelijking met 
de Pentium) en EasyJet (in vergelijking met 
de KLM). Dit soort producten zullen over 
tijd niet veel marktaandeel afpakken naar 
“boven” toe (klanten die bereid zijn meer 
te betalen zullen dit soort producten niet 
zo gauw kopen). Echter, als uw bedrijf een 
product substantieel goedkoper kan maken 
en/of leveren, dan heeft deze categorie 
wel als voordeel dat gelijk een groot 
marktaandeel behaald kan worden, zeker als 
de huidige producten voor veel klanten “te” 
goed zijn.

Immediate high-end producten zijn het 
omgekeerde: dit zijn producten die weinig 
tot geen extra functionaliteiten hebben, 
maar wel beter zijn dan de concurrentie. Het 
gaat dan vaak om de volgende generatie 
van een product (denk aan Pentium 4 t.o.v. 
Pentium 3, Playstation 4 t.o.v. Playstation 3, 
etc.). Het hoeven niet altijd kannibaliserende 
producten te zijn, maar dat is in deze 
categorie wel vaak het geval. Als u in staat 
bent om de volgende generatie sneller te 
brengen dan uw concurrentie, en al een 
plan heeft om over tijd de kosten te drukken 

(zodat u marktaandeel naar “beneden” kunt 
afpakken), dan is dit een goede aanpak.

U begrijpt nu ook de termen “high-end” en 
“low-end”: een high-end product verkoopt in 
eerste instantie aan de “bovenkant” van de 
markt aan klanten die bereid zijn te betalen 
voor hoge prestatie en kan over tijd naar 
beneden “encroachen” door gaandeweg 
de prijs te verlagen en zodoende ook aan 
klanten te verkopen die op de prijs letten. 
Aan de andere kant zal een low-end product 
in eerste instantie aan de “onderkant” van 
de markt verkopen aan klanten die een 
lage prijs belangrijker vinden dan hoge 
prestaties en dit type product kan over tijd 
omhoog “encroachen” door gaandeweg de 
prestatie te verbeteren en zodoende ook 
aan klanten te verkopen die bereid zijn meer 
te betalen. High-end producten pakken dus 
marktaandeel af van boven naar beneden en 
low-end producten van beneden naar boven, 
net zoals dat de zuiderwind van het zuiden 
naar het noorden gaat.

New attribute high-end producten bieden 
naast een hogere prestatie ook extra 
functionaliteiten. Dit type producten kwamen 
wij het vaakst tegen in ons onderzoek en 
dat is niet zo heel gek. Als u aan uw huidige 
klanten, die uw huidige producten kopen, 
vraagt wat ze er van vinden, zult u vaak 
horen “heel mooi, maar het zou helemaal 
mooi zijn als het ook nog … kon”. Als u die 
functionaliteit dan toevoegt zonder dat dit 
de basisprestatie negatief beïnvloedt, heeft 
u dus in feite een new attribute high-end 

product geïntroduceerd. Voorbeelden zijn er 
alom: zonnebrillen met MP3 spelers erin, de 
Playstation 3 die ook Blu-Rays kon afspelen, 
Mia Hamm voetbalschoenen waarvan het 
leer niet uitrekt onder natte speelcondities, 
etc. Als klanten bereid zijn om meer te 
betalen voor nieuwe functionaliteiten die u 
kunt leveren op goede producten, dan is dit 
type product voor u!

Fringe-market low-end producten zijn 
in staat om een groot marktaandeel te 
realiseren omdat ze de relatief lage prijs 
combineren met extra functionaliteiten. 
Hierdoor trekken ze niet alleen klanten aan 
die gaan voor een lagere prijs (en bereid zijn 
daar wat basisprestatie voor op te geven), 
maar ook klanten die in eerste instantie 
wellicht niet eens geïnteresseerd waren 
in deze productcategorie (aan de rand of 
“fringe” van de markt). Denk bijvoorbeeld 
aan de Nintendo Wii, de spelcomputer 
waarbij de gebruiker de controllers moest 
bewegen, die nu onder anderen te vinden is 
in bejaardentehuizen. Als u dit type product 
wil introduceren is het belangrijk om juist 
te luisteren naar uw huidige niet-klanten! 
De huidige klanten zullen namelijk zeggen 
dat ze het huidige product willen maar dan 
sneller/beter/groter/krachtiger, in welk geval 
u bij de new attribute high-end uitkomt. 
Fringe-market low-end producten zijn juist 
bedoeld om nieuwe klanten aan te spreken 
die de huidige producten al te snel/goed/
groot/krachtig vinden (en daarmee te duur), 
maar wel geïnteresseerd zijn in alternatieve 
functionaliteiten.

Producten in de detached-market low-
end categorie zijn zeer zeldzaam, maar er 
zijn een paar mooie voorbeelden. Toen de 
eerste mobiele telefoon op de markt kwam, 
was de basisprestatie (bellen) beroerd en 
was het toestel zeer duur (ruim S| 4000!). 

Het verkocht dus ook niet aan de “normale” 
klanten, maar aan een aparte (detached) 
groep, namelijk aannemers van projecten 
buiten de steden waar geen traditionele 
communicatiemogelijkheden waren. Met de 
jaren is de mobiele telefoon steeds beter en 
goedkoper geworden en zijn er al klanten aan 
de onderkant van de markt (lees: studenten) 
die geen “normale” telefoon meer hebben. 
Andere voorbeelden zijn de digitale camera 
(slechte foto’s, maar wel gelijk te zien) en 
de magnetron (lang niet zo goed als een 
oven, maar wel in staat om snel iets op te 
warmen). Dit soort producten kunt u alleen 
introduceren als er klanten zijn die bereid 
zijn toch veel te betalen voor iets met een 
minder goede basisprestatie omdat de extra 
functionaliteit een unieke behoefte bevredigt 
(misschien zelfs een behoefte waarvan ze 
nog niet eens wisten dat ze hem hadden!).

Tenslotte is daar nog de new-market high-
end, welke ook in eerste instantie in een soort 
monopolie verkoopt, net als de detached-
market low-end, maar dan aan de bovenkant 
van de markt. Dit zijn dus producten die 
zowel een goede basisprestatie hebben als 
extra functionaliteiten die het gebruik van 
het product radicaal anders maken. Dit type 
producten kunnen over tijd marktaandeel 
naar beneden afpakken (denk aan de iPhone 
die eerst voor S| 600 verkocht werd, maar 
61 dagen later voor S| 299 over de toonbank 
ging), maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er 
zijn namelijk ook merken die exclusief willen 
blijven zoals Maserati, Rolex, etc. Dan zijn er 
ook nog de “hypes”, zoals de Furby (wie kent 
hem nog?), die na een korte periode waarin 
hoge prijzen gevraagd kunnen worden al 
snel in de “1+1 gratis” bak terechtkomen. 
Als u een product kunt aanbieden waar 
klanten naar smachten omdat het unieke 
functionaliteiten heeft, dan kunt u dit 
product in eerste instantie tegen hoge 

“Innovatie is voor ieder bedrijf belangrijk, 
of u nou een familiebedrijf heeft, of een 
beursgenoteerde multinational leidt.”
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prijzen verkopen waarna u de concurrentie 
aangaat tegen een lagere prijs en een 
groter marktaandeel. Denk bijvoorbeeld 
aan de strategie van Tesla: hun eerste auto 
(de Roadster) kostte S| 100.000, de model S 
verkoopt voor S| 60.000, en de model 3 komt 
uit voor rond de S| 35.000!

Nu we de zes verschillende types de revue 
hebben laten passeren, inclusief voorbeelden 
en (korte) bijbehorende strategieën, nog wat 
algemene tips gebaseerd op ons framework. 
De volgende keer dat u aan de ontwikkeling 
van een nieuw product begint:

1)  kunt u er rekening mee houden dat er 
dus zes mogelijke versies zijn van uw 
nieuwe product! Organiseer bijvoorbeeld 
een brainstorm sessie waarin alle 
mogelijke types van het nieuwe product 
worden uitgedacht aan de hand van ons 
encroachment framework. De twee types 
met sterke extra functionaliteiten zijn 
wellicht lastig, maar de andere vier zijn 
zeker mogelijkheden, elk met hun eigen 
voor- en nadelen. Bepaal vervolgens 
welk type het beste bij uw bedrijf past, 
maar houd er ook rekening mee dat de 
andere types wellicht binnenkort door uw 
concurrenten worden geïntroduceerd (en 
als ze dat doen, heeft u dan een antwoord 
klaarliggen?).

2)  kunt u zich realiseren dat een nieuw 
product zowel marktaandeel aan de 
boven- als de onderkant kan afpakken, 

maar dan wel van andere concurrerende 
producten! Zo had ik Easy Jet genoemd 
als een voorbeeld van immediate low-
end in vergelijking met KLM, maar het is 
immediate high-end in vergelijking met 
de auto of trein! Vergelijk uw nieuwe 
product dus niet alleen met de voor de 
hand liggende concurrentie, maar denk 
ook aan hoe de klant uw product gaat 
gebruiken, misschien wel ter vervanging 
van een heel ander product dan u in 
gedachte heeft!

3)  kunt u nagaan hoe snel u de prijs kan laten 
zakken (bij high-end encroachment) of de 
basisprestatie kunt verbeteren (bij low-
end encroachment). De introductie van 
het nieuwe product is niet het einde, het 
is pas het begin en het is heel waardevol 
om alvast vooruit te kijken naar hoe (snel) 
uw nieuwe product marktaandeel kan 
afpakken van de bestaande producten. 
Het wordt namelijk pas echt een succes 
als u uw nieuwe product over vijf jaar nog 
steeds (veel) verkoopt! 

Ik wens u veel succes.

Bo van der Rhee is hoogleraar 
Operations Management aan de 
Nyenrode Business Universiteit en heeft 
zijn proefschrift aan de University of 
Utah geschreven over technologische 
innovatie.
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Veel innovaties bij familiebedrijven in 
de laatste drie jaren

Ondanks alle aandacht die aan innovaties in 
Nederland wordt besteed, is het allereerst 
van belang om vast te stellen of innovatie 
ook daadwerkelijk vaak voorkomt bij 
het bedrijfsleven. Uit Figuur 1 blijkt dat 
bijna twee derde (62,2 procent) van alle 
familiebedrijven de laatste drie jaar minimaal 
één nieuw product of dienst op de markt 
heeft gebracht. Hierbij valt overigens op 
dat er geen verschillen bestaan tussen 
familiebedrijven en niet-familiebedrijven, 
noch tussen grote bedrijven en kleine 
bedrijven. Een nog groter deel van alle 
familie bedrijven (71,8 procent) heeft de 
laatste drie jaar de interne bedrijfsprocessen 
ingrijpend verbeterd of vernieuwd. Uit de 
resultaten blijkt dat in Nederland de laatste 
drie jaren daadwerkelijk hard gewerkt is aan 
innovatie, zowel door familiebedrijven als 
niet-familiebedrijven.

Figuur 1: Familiebedrijf heeft laatste  
drie jaar innovaties gedaan 

Op de volgende pagina vindt u een 
mooi voorbeeld van een familie bedrijf 
dat veel heeft geïnvesteerd in het 
ingrijpend verbeteren van haar interne 
bedrijfs processen, KOÇ Vleeswaren uit 
Zoeterwoude.
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KOÇ Vleeswaren
Een gesprek met directeur Hikmet Gürcüoglu  
en zijn zoon Fikret

De geschiedenis van KOÇ Vleeswaren begint met het avontuur van Fatih 

Gürcüoglu, als hij in 1978 vanuit het Turkse Bayburt naar Den Haag trekt. 

Zonder de Nederlandse taal machtig te zijn, reist hij rond op zoek naar kansen. 

“Het is een goed voorbeeld van drang. Iemand die amper Nederlands spreekt, 

biedt zich kostenloos aan om te werken bij een Haagse slager om het proces 

van dichtbij te zien en te leren.” Al snel ziet Fatih die kansen, en stuurt hij een 

brief naar zijn oudste broer Seref. Hij schrijft dat veel Turkse mensen huiverig 

zijn om vlees te kopen in Nederland, vanwege hun halal wensen. Zijn advies is 

dan ook helder: verkoop je winkel in Turkije maar, neem het geld mee en kom 

ook naar Nederland.

Seref heeft het advies opgevolgd en samen hebben de broers een zaak overgenomen in Den 
Haag en zo Slagerij Istanbul opgericht. “Het was een winkel met een worstmakerij. Zo werden 
wij de eerste Islamitische slager in Den Haag.” De huidige directeur, Hikmet Gürcüoglu, is in 
1980 bij het familiebedrijf gekomen. “Zelf ben ik het vijfde kind in het gezin. Dat betekent dat je 
vrij bent, want de eerste vier moesten oorspronkelijk meewerken in Turkije.” Die vrijheid heeft 
Hikmet benut door op de TU Delft af te studeren als petroleum engineer. “Na mijn studie heb 
ik geen enkele sollicitatie gedaan. Er was geen druk om in het familiebedrijf te komen, maar 
ik wilde het juist graag. Dat is mijn trots. Want werken en geld verdienen moet je sowieso 
doen. Wat is er dan mooier om dat te doen waar je trots ligt, waar je hart voor hebt? Dat is de 
sterkste kant van een familiebedrijf. Wij zijn trots op 39 jaar familiehistorie.” 

De achterkamer van “Slagerij Istanbul” werd destijds gebruikt als productieruimte voor de 
bereiding van traditionele Turkse vleesproducten als sucuk en pastirma. “Onze winkel in 
Den Haag liep goed, maar vanaf 1987 kwamen er concurrenten bij. Vanaf die tijd zijn wij ons 
gaan toeleggen op de productie van vlees en vleeswaren. Ons hoofdproduct sucuk, is onder 
die naam al bekend in de Balkanlanden tot aan de Chinese Muur. Alleen in Europa zijn er al 
5 miljoen Turken. Dus de markt was er.” 

Casus

KOÇ Vleeswaren
te Zoeterwoude
Opgericht: 1978
Aantal werknemers: ca. 50 fte
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Door innovaties in productieprocessen en de focus op hoogwaardige kwaliteit van vlees en 
vleeswaren is het bedrijf door de jaren hard gegroeid. Allereerst is het bedrijf in 1991 verhuisd 
naar een grotere ruimte in Zoetermeer en vervolgens in 2003 naar het huidige pand aan de 
Produktieweg in Zoeterwoude. Het pand is uitgerust met de modernste apparatuur en voldoet 
aan alle betreffende normen en regels. Het complex is 5860 m2 groot en voldoet aan alle EU 
normen en regels op het gebied van voedselproductie. Het bedrijf beschikt binnen dit complex 
over een productiecapaciteit van 250 ton sucuk en 400 ton salam en sosis per week.

De familie in het bedrijf
Vanaf de start is KOÇ Vleeswaren al een echt familiebedrijf en die sfeer en mentaliteit speelt 
nu nog steeds een belangrijke rol binnen het bedrijf. Zowel Seref als Hikmet toonden geen 
twijfel om bij hun broer Fatih in het bedrijf te komen. “Worst maken zit bij ons in de familie. 
Ook mijn opa’s aan beide kanten en mijn ooms maakten worst in Turkije. Nu nog steeds.” De 
hechte band binnen de familie is voor alle broers belangrijk en bijna vanzelfsprekend, soms tot 
verbazing van de Nederlanders die niet in Turkije zijn geboren. “Toen ik naar Nederland kwam, 
werd er meteen gevraagd hoe ik de studie kon betalen. Maar dat was bij ons logisch. Ik had 
familie, en die zorgden daar voor. Zo hoort en gebeurt het nu nog steeds. Je bent onderdeel 
van de familie.” 

Dit betekent overigens niet dat alle familieleden nu bij KOÇ Vleeswaren werken. Toen de 
verhuizing van Zoetermeer naar Zoeterwoude aan de orde kwam, is besloten dat Seref, de 
oudste broer, in Zoetermeer zelfstandig zou verdergaan. Seref maakt daar een vleesproduct 
samen met zijn twee zoons. “Samen met Fatih ben ik naar Zoeterwoude gegaan. Zakelijk 
hebben wij het bedrijf dan ook gesplitst, maar als broers zien wij elkaar continu. Harmonie in 
de familie is uiteindelijk de grootste waarde, en dat gaat goed met ons.” 

Momenteel loopt de tweede generatie zich warm om in het familiebedrijf een belangrijke rol 
te spelen. Een zoon van Fatih werkt al in Zoeterwoude, terwijl Fikret, een van de twee zonen 
van Hikmet, zijn studie heeft afgerond en nu bekijkt wat zijn volgende stappen zijn. “Ik wil 
graag in het familiebedrijf werken, maar het lijkt mij beter 
om eerst een aantal jaar buiten de deur te werken.” Ook zijn 
vader onderschrijft het belang om Fikret eerst buiten het 
familiebedrijf te laten werken. “Het zou heel plezierig zijn als 
hij zo’n keuze zou maken. Fikret heeft namelijk affiniteit en 
belangstelling voor het familiebedrijf. Hij heeft wel bagage, 
maar het is belangrijk dat hij nog meer leert. Hier komen, 
hier terugvallen kan altijd, nu is het echter beter als hij eerst 
ergens anders gaat werken. Vanwege de trots is er niets zo mooi als voor eigen bedrijf te 
werken, maar als je eenmaal komt, ga je nooit meer weg. Maar leer eerst van anderen.”

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het toetreden van Fikret voorlopig niet essentieel. 
“Dit in stand houden, dat lukt ons wel. Zonder hem kan het ook. Met hem kan het wellicht iets 
beter, maar wij redden het wel.” Aan de andere kant ziet zijn vader zo veel nuttige kwaliteiten 
in Fikret, dat het uiteindelijk mooi zou zijn als hij later toch toetreedt tot het bedrijf. 

Juist daarom is innovatie voor KOÇ Vleeswaren ook van groot belang. “Als Fikret straks een 
goede baan heeft, dan zullen wij hem als bedrijf moeten verleiden om naar het familiebedrijf 
te komen. Dat kan dan alleen maar als er een sterk, innovatief bedrijf staat waar volop in is 
geïnvesteerd.” Gelukkig staat innovatie al vanaf de beginjaren hoog in het vaandel van het 
familiebedrijf.

“Wij zijn trots 
op 39 jaar 

familiehistorie.”
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Innovatie
Innovatie wordt vaak geassocieerd met high tech producten, en als je dan een familiebedrijf 
bezoekt dat traditionele vlees- en vleeswaren produceert, verwacht je in eerste instantie niet 
dat het bedrijf zal uitblinken in innovatie. Natuurlijk zou het niet vreemd zijn geweest als KOÇ 
Vleeswaren aan dit stereotype plaatje zou voldoen. Echter, niets is minder waar. Innovatie 
staat bij KOÇ Vleeswaren juist hoog in het vaandel en de productieprocessen zijn niet 
alleen hoogwaardig innovatief, maar in Zoeterwoude staat een fabriek waar veel innovatieve 
toepassingen uniek zijn voor Europa. Innovatie is voor het voortbestaan essentieel gezien 
de markt voor halal producten en de belangrijke positie die KOÇ Vleeswaren hierin inneemt.
De markt voor traditionele Turkse halal producten is in feite in twee delen opgedeeld, een 
Turks binnenlands gedeelte en een Europese markt buiten Turkije, met een uitloop richting de 
Emiraten, de Golfstaten en Centraal Azië. Door wet en regelgeving, zoals vastgestelde quota, 
zijn deze twee markten fysiek nagenoeg van elkaar gescheiden. Voor de Europese markt 
zijn er twee hoofdproducenten, waarvan één in Duitsland, en KOÇ Vleeswaren. Deze twee 
producenten onderscheiden zich van de rest door hoogwaardige producten, geproduceerd 
op de traditionele wijze met moderne technologieën en in een moderne bedrijfsomgeving. 
Daar waar de Duitse concurrent echter alleen produceert voor eigen merken, bestaat bij 
KOÇ Vleeswaren de productie hoofdzakelijk uit private labels voor de zeven belangrijkste 
marktpartijen. “Tachtig procent van wat wij maken is voor klanten onder private label. Deze 
onderscheiden zich door een goed merkimago, en kwaliteit staat bij hen voorop. Daar kunnen 
wij goed voor zorgen.”

Om deze zeven klanten langdurig onderscheidend te kunnen bedienen, waren de verhuizing 
naar het nieuwe pand in Zoeterwoude en voortdurende innovatie in het productieproces 
van groot belang. Het productiecomplex onderscheidt zich onder meer door de meest 
geavanceerde machines die voldoen aan Europese standaarden, een barcoding systeem, 
een productvolgsysteem, een temperatuurbeheersing van de productieruimtes met een 
computergestuurd klimaatsysteem, snijmachines waarbij geen fysiek contact met het 
product benodigd is en de zuivering van het gebruikte water voor hergebruik in onder meer 
de tuinbouw. “Ondanks dat wij traditionele producten verkopen, zijn innovaties voor ons 
onontbeerlijk. Wij hebben de zeven belangrijkste klanten aan ons gebonden, en die moeten er 
continu op kunnen vertrouwen dat wij een optimale kwaliteit leveren voor een concurrerende 
prijs.”

Overigens speelt het feit dat KOÇ Vleeswaren in Nederland gevestigd is een positieve rol. 
“Halal is een belangrijk aspect in ons succes. In Nederland is de regelgeving goed geregeld 
en dat werkt in ons voordeel naar de markt toe. Dat geeft vertrouwen aan de klanten.” Dit 
vertrouwen sluit weer goed aan op de belangen van de klanten die hun goede merkimago in 
stand moeten houden en waarvoor kwaliteit en halal zeer belangrijk zijn.

Ondanks de sterke volume- en omzetgroei in de laatste 15 jaar is het personeelsbestand niet 
gegroeid. De innovaties hebben zich onder meer gericht op een meer machine-intensieve 
inrichting. “De innovatie vind je bij ons in machines, bereiding en processen. In alles. Vroeger 
waren wij met tien mensen twee dagen lang hard aan het werk om een vrachtwagen met dertig 

pallets te vullen, alles met de handjes en helaas inclusief fouten. Het was een chaos. Nu zijn wij 
in staat om met één man hetzelfde te doen in een halve dag. Met haast geen enkele fout.”

Deze fouten- en tijdreductie resulteert in een toenemend volume en daardoor meer kracht 
in de inkoop. “Maar dan moet je overal doorpakken. Zo ook bij de snijmachines. Wij zijn 
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begonnen met een snijmachine van 120 liter, waar een medewerker bij stond. Nu hebben wij 
geïnvesteerd in een snijmachine van 750 liters met nog steeds één medewerker. Hierdoor is 
het veiliger geworden met minder kans op fouten, en is het voor de medewerker minder zwaar 
geworden, prettiger.

Door de vele investeringen in innovatie staat er nu een geweldig, concurrerend familiebedrijf. 
Maar op haar lauweren rusten kan de familie niet. “Niet innoveren is eigenlijk geen optie. Onze 
Duitse concurrent is een serieuze partij, ze bestaan al 50 jaar en zijn twee keer zo groot als 
wij. Onze klanten met hun merknamen zijn even goed bekend, dus wij kunnen geen stap 
achterblijven.” Volgende stappen in de innovatie zouden zich kunnen gaan richten op het 
consumentengemak. “Sucuk moet thuis gepeld en gesneden worden. Dat is best veel werk. 
Het aspect gemak mogen wij niet onderschatten. Daar werken wij nu aan.”

Een andere belangrijke reden om te blijven investeren in innovaties, is de toekomstige 
generatie. “Ook als we het voor Fikret interessant willen houden, dan moeten we blijven 
innoveren.” Er staan ons dus nog wel wat innovaties in de vlees- en vleeswaren te wachten.

De kracht van het familiebedrijf 
De meeste personeelsleden bij KOÇ Vleeswaren zijn werkzaam als productiemedewerkers. 
Maar ook voor hen is de innovatie van het familiebedrijf belangrijk. “Zij worden ook enthousiast 
van innovatie. Van alle afdelingen komen ze kijken. Zij zijn zich ervan bewust dat het ook hun 
brood is. Ze zijn dan blij en ze zijn ook zeer goed betrokken.” 

Een van de belangrijkste krachten van het familiebedrijf is de sfeer en de rust die in het bedrijf 
heerst. Het personeel is zo tevreden dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de werving 
van nieuw personeel. “Onder ons personeel zit ook weer veel familie. Zo hebben wij twee 
echtparen, drie of vier keer twee broers en ook een vader en met zijn schoonzoon. Er zitten 
veel dwarsverbanden bij het personeel. Omdat er één al tevreden was, spelen ze vacatures 
door. Zij maken reclame voor ons. Het werkt positief.” 

Deze tevredenheid toont zich door het gehele bedrijf. Ondanks dat de productie plaatsvindt, 
straalt de werkomgeving rust uit. “Dat zeggen mensen van buitenaf ook, zoals monteurs, zij 
zeggen hier heerst een rust. Onze mensen zijn zuinig op de machines, volgens de monteurs. 
Daar leveren wij een bijdrage aan. Mijn broer zit zelf ook op de werkvloer, dat is een goed 
voorbeeld.”

Maar belangrijker dan zijn werk als directeur, is Hikmet ook belangrijk in zijn omgeving. 
Zelf vertelt hij er niet zo veel over, maar zijn zoon Fikret praat er trots over. “Mijn vader is 
heel behulpzaam naar het personeel. Wij helpen ze met leningen of hypotheken. Maar ook 
daarbuiten. Als iemand een kind krijgt of gaat trouwen, dan zijn wij er altijd. Dan ga je langs. 
Wij zitten pal naast het personeel, ook fysiek. Mensen kunnen heel gemakkelijk mijn vader 
benaderen. Bij andere bedrijven is er veel meer afstand. Ze weten dat de deur altijd open 
is. Sommige problemen kan hij met één telefoontje oplossen, terwijl zij er al tijden mee 
lopen.“ Hikmet vult aan, “dat doen wij niet om omdat het in een studieboek staat, maar dat 
doe je vanuit je natuur. Dat helpen zit in de familie-genen. Mijn neef gaat met mensen naar 
het ziekenhuis.” 
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Tempereren en fermenteren
Een van de belangrijkste innovaties van KOÇ Vleeswaren is het tempereren van vlees tijdens 
de menggang. Een zoektocht op internet levert via de FAVV de volgende beschrijving 
van tempereren: “bij deze techniek wordt het vlees voor bereidingen na het versnijden 
onmiddellijk snel diepgevroren tot in de kern. Dit diepgevroren vlees wordt vlak voor de 
verwerking op gecontroleerde wijze bij een temperatuur gebracht van ongeveer -2°C (vandaar 
de naam tempereren) en tot deze temperatuur verder verwerkt tot een eindproduct dat in 
verse toestand wordt aangeboden aan de consument.” Hierdoor wordt het vlees minder 
bacteriologisch en ontstaat een veilig product. Door het tempereren onder gecontroleerde 
omstandigheden krijgen bacteriën namelijk weinig kans om verder uit te groeien. Deze 
methode moet gevalideerd worden binnen het autocontrolesysteem van het bedrijf. Het 
voordeel van tempereren voor de consument is verder ook nog dat het vlees vers blijft en de 
producten thuis opnieuw kunnen worden ingevroren zonder nadelig effect voor de kwaliteit 
en de voedselveiligheid.

Tempereren is ook een mooi voorbeeld van een innovatie. Op zich bestond de techniek 
wel, maar werd het niet op deze manier toegepast in de vleeswarenindustrie. Hikmet is zich 
dan ook zelf gaan inlezen en heeft toen een toonaangevend, externe partij erbij betrokken 

voor het realiseren van de toepassing. 
“Wij werken met vleessoorten van 
verschillende vetgehaltes en dan moet 
je altijd mengen. Dat is gevoelig werk 
en om het tempereren te realiseren, 
hadden wij externe kennis nodig. CFS 
is zo’n bedrijf dat als je dan een vraag 
hebt zoals wij, dan vliegen ze experts in 

vanuit de hele wereld. Dan wordt er met je meegedacht, er wordt naar je geluisterd. En ze 
waren in staat om het te maken. Vijf jaar geleden waren wij de enige in Europa die zo’n lijn 
hadden. Nu zijn er wel meerdere, maar nog niet in Nederland.”

De nieuwe lijn heeft tevens geleid tot vergaande kwaliteitscontrole tijdens het productieproces. 
“Het mengen en tempereren hadden wij dus goed onder controle en dat leverde nog meer 
mogelijkheden op voor de kwaliteitsgarantie. Tijdens het verplaatsen van het vlees hebben 
wij een bypass gecreëerd, dan kun je in lijn het vlees analyseren en waar nodig de nodige 
maatregelen nemen. Dat is een innovatie te noemen. Dat is ter verbetering van het product 
maar ook voor de relatie met de klanten.”

Ook de innovaties in relatie tot het fermenteren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit 
van het productieproces. “Vroeger was dit specialistisch werk voor TNO. Maar nu kunnen 
we starterculturen produceren, zodat de bacteriën bepaalde werkzaamheden betreffende 
smaakvorming tot aan kleurvorming kunnen regelen.” Ook hier heeft KOÇ Vleeswaren weer 
samenwerking met andere partijen gezocht om bestaande technieken zo aan te passen dat de 
gewenste kwaliteit werd bereikt. “ Wij hebben de laatste drie jaar intensief met andere partijen 
samengewerkt om de juiste samenstelling van de verschillende starterculturen te bereiken. 

Nu loopt het als een trein en is de PH-waarde 
precies op het juiste niveau. Dat was altijd een 
droom om het zo nauwkeurig te kunnen bepalen. 
Vroeger hoopten we dat het na het fermenteren 
die richting op zou gaan, nu zijn wij 100% zeker. 
Dat is een doorbraak!”

Tempereren en fermenteren hebben KOÇ 
Vleeswaren veel gebracht. “Niet alleen leveren 
wij nu een product dat wij totaal onder controle 
hebben wat betreft de samenstelling van het vlees 
tot aan het kiemgetal en de gewichtsafname, 
maar ook zijn wij in staat geweest om de productie 
van sucuk terug te brengen van drie weken naar 
72 uur.” Uiteraard resulteert deze innovatie in een 
belangrijk voordeel aan de klanten. “De innovatie 
is belangrijk voor een snelle levering. Maar 
belangrijker nog is dat wij onze klanten kunnen 
laten zien dat wij actief werken aan innovatie en 
dat wij dus een goede partij zijn om zaken mee 
te doen.” Een consequentie van de innovatie is 
dan ook dat KOÇ Vleeswaren zich onderscheidt 
van de concurrentie. “Tja, de concurrentie steekt 
hierbij negatief af. Maar dat wil je toch? En een 
resultaat is ook nog dat wij een betere prijs/
kwaliteit verhouding kunnen leveren.” •

Adviezen voor andere 
familiebedrijven

•  Iedereen moet op je kunnen 
vertrouwen en dat vertrouwen 
mag je niet beschamen. Het besef 
moet heersen dat je onzichtbaar 
iets maakt voor andere mensen 
net als jijzelf. Mensen moeten 
kunnen vertrouwen dat zij wat 
goeds, wat gezonds, eten. 

•  Luister naar de markt. Zorg dat 
je ook vanuit die kant naar de 
zaak kijkt. 

•  Probeer constant te verbeteren 
wat je maakt. Maar die 
verbeteringen moeten niet lijden 
onder druk van snelheid. 

•  Richt de werkomgeving zo in dat 
de mensen graag naar hun werk 
toekomen. 

•  Ga eerst buiten het eigen bedrijf 
werken. En leer hierbij van 
anderen. 

“Tja, de concurrentie 
steekt hierbij negatief af. 
Maar dat wil je toch?”
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Figuur 2: Meer innovaties bij 
familiebedrijven waar niet-familielid 
eindverantwoordelijk is voor R&D 

Wel blijkt er een positieve, significante1 
invloed van externen binnen familiebedrijven 
op de innovaties. Bij ruim de helft (55,9 
procent) van de familiebedrijven waar een 
van de eigenaren of een familielid van 
de eigenaren eindverantwoordelijk voor 

R&D is, is de laatste drie jaar minimaal één 
product of dienst op de markt gebracht (zie 
ook Figuur 2). Echter, bij familiebedrijven 
waar een niet-familielid verantwoordelijk 
is hiervoor, stijgt dit percentage naar 73,8 
procent. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
bij familiebedrijven waar een externe wordt 
aangesteld, deze meer wordt afgerekend 
op daadwerkelijke innovaties. Ook is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat de externe 
vaker specifiek verantwoordelijk is voor de 
innovaties, terwijl het familielid zich met meer 
taken bezighoudt. Het zijn juist die bedrijven 
die veel innoveren die een specifieke functie 
zullen creëren voor R&D.

Invloed innovaties op omzet
De invloed van de innovaties op de omzet 
van de familiebedrijven is substantieel. De 
familiebedrijven die de laatste drie jaar 
innovaties op de markt hebben gebracht, 
geven aan dat 14,6 procent van hun omzet 
in 2016 afkomstig was van deze nieuwe 
producten of diensten. Bij bijna een vijfde 
van al deze familiebedrijven (17,7 procent) 
leverden de innovaties al minimaal een kwart 
van de nieuwe omzet (zie Figuur 3).

Om deze innovaties te realiseren, moeten 
er veel inspanningen worden verricht door 
de familiebedrijven. Een goede manier om 
de investeringen in innovaties te meten, is 
het percentage van de bedrijfsomzet dat 
familie bedrijven het afgelopen boekjaar aan 
research & development hebben besteed. 
Ook hier zijn er geen significante verschillen 
tussen familie bedrijven en niet-familie-
bedrijven noch in de grootte van de bedrijven. 
Het gemiddelde percentage van hun omzet 
dat innoverende familiebedrijven besteden 
aan research & development bedraagt 
4,9 procent. Hierin zijn wel grote verschillen te 
vinden, zie ook Figuur 4, waaruit onder meer 
blijkt dat 17,1 procent van de familiebedrijven 
jaarlijks meer dan 10 procent van hun omzet 
besteedt aan research & develop ment. Hierbij 
geeft 60,8 procent van alle innoverende 
familiebedrijven aan dat dit percentage de 
laatste drie jaar gelijk is gebleven, terwijl bij 37,3 
procent van de innoverende familiebedrijven 
dit percentage (sterk) is toegenomen. Dat 
betekent dus dat een grote meerderheid 
van de familiebedrijven hun investeringen 
in research & development, na de financiële 
crisis van de afgelopen jaren constant hebben 
gehouden of hebben laten toenemen.

Ingrijpende innovaties
Eerder werd al duidelijk dat er vele manieren 
zijn om innovaties te classificeren. In dit onder
zoek worden twee verschillende manieren 
gebruikt om de mate waarin de innovaties 
ingrijpen in de traditionele markten, te 
verduidelijken. Allereerst wordt bezien in welke 
mate de directeuren hun nieuwe product of 
dienst vernieuwend vinden voor hun branche 
en voor de wereld. Vervolgens wordt ook 
het Encroachment model van Van der Rhee 
gebruikt om te kijken hoe revolutionair deze 
innovaties zijn. Aan de directeuren is gevraagd 
hoe zij de nieuwe producten of diensten, die 
hun bedrijf de laatste drie jaar op de markt 
heeft gebracht, zouden willen karakteriseren. 
Zoals in Tabel 2 staat beschreven, stelt 
bijna een derde van de directeuren van 
innoverende familie bedrijven, (dat zijn dus de 
familiebedrijven die de laatste drie jaar nieuwe 
producten of diensten op de markt hebben 
gebracht), dat hun innovatie een product 
of dienst betreft die concurrenten al op de 
markt hadden gebracht. Het betreft hier dus 
innovaties voor het bedrijf, maar niet voor de 
branche. De innovaties van bijna twee derde 
van de familiebedrijven zijn wel producten of 
diensten die nieuw zijn voor de branche. 

Figuur 3: Percentage van omzet afkomstig uit innovaties van laatste drie jaar
Figuur 4: Percentage van omzet gebruikt voor research & development 

1  In dit rapport wordt gesproken over significante verschillen. Dit betekent dat de kans dat een verschil tussen twee 

groepen (bijvoorbeeld familiebedrijven en niet-familiebedrijven) door toeval is ontstaan, kleiner is dan vijf procent.
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Opvallend is ook dat bijna een kwart 
van de directeuren van de innoverende 
familiebedrijven aangeeft dat hun innovatie 
nieuw is voor de wereld. Rekening houdend 
met het eerdere resultaat dat 37,8 procent 
van alle familiebedrijven de laatste jaar geen 
innovaties heeft geïntroduceerd op de markt, 
kan nog steeds gesteld worden dat 15 procent 
van alle Nederlandse familiebedrijven met 
minimaal 25 werknemers de laatste drie 
jaar ten minste één product of dienst op de 
markt heeft gebracht dat nieuw is voor de 
wereld. Eens te meer een bewijs dat er veel 
innovatie door de familiebedrijven wordt 
voortgebracht.

Ook als het Encroachment model van Van 
der Rhee wordt gebruikt, kan dit positieve 
beeld worden bevestigd (zie ook Figuur 
5). Bijna drie kwart (73,8 procent) van de 
innoverende familiebedrijven heeft een 
product op de markt gebracht dat beter 
presteert dan het originele product en 
ruim drie kwart (75,8 procent) van de 
innoverende familiebedrijven heeft een 
product geïntroduceerd dat aanzienlijk meer 
functionaliteiten heeft dan het originele 
product.

Figuur 5: Innovatie van familiebedrijven 
conform Encroachment model

 

Op pagina 32 vindt u een goed 
voorbeeld van een familie bedrijf dat 
zeer vernieuwende producten op de 
wereld markt heeft geïntro duceerd, de 
Maan Group uit Raalte.

Directeur omschrijft nieuwe producten of diensten die zijn bedrijf 

de laatste drie jaar op de markt heeft gebracht als innovaties die:

Ja Nee

onze concurrenten al eerder op de markt hadden gebracht. 32,9% 67,1%

nieuw zijn voor onze branche. 62,6% 37,4%

nieuw zijn voor de wereld. 24,0% 76,0%

Tabel 2: Wijze waarop de directeur van innoverende familiebedrijven de nieuwe 
producten of diensten omschrijft
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Maan Group
Een gesprek met oprichter André Jansen en managing 
director Bart Oude Wesselink

De Maan Group is in 1996 opgericht door André en Mariet Jansen. De eerste 

twee letters van hun voornamen zijn terug te vinden in de naam Maan. De 

ondernemer André Jansen was na jaren in loondienst, toe aan een nieuwe 

uitdaging. “Ik liep nooit in het gareel. Ik wilde mijn eigen ding doen.” Gezien zijn 

vele jaren kennis en ervaring in de lijmtechnologie, werd vanuit de eigen schuur 

in zijn boerderij in Broekland, een bedrijf opgericht dat zich richtte op “lijmen 

tegen betaling”. Ruim 20 jaar later staat er een zeer innovatief familiebedrijf 

waarin de tweede generatie actief een rol speelt, en waarin niet-familielid Bart 

Oude Wesselink managing director is.

Vanuit zijn eigen boerderij is André in 1996 gestart met innoveren. Allereerst ontwikkelde hij 
zelf een machine die zelfklevende tapijttegels met daarbovenop een schutblad produceerde. 
“Bij de eerste vraag uit de markt dacht ik, oh dat kan ik wel. En toen ik de oplossing had, 
bouwde ik de machine er omheen.” Door op klanttevredenheid en lijmgerelateerde innovatie 
te focussen, groeide het klantenbestand snel. De eigen schuur werd te klein en het bedrijf 
verhuisde naar een nieuw pand aan de Klipperweg in Raalte. Daar bouwde André samen met 
zijn eerste werknemers een standaard assortiment belijmingsapparatuur op.

De groei van het bedrijf werd sterk versneld doordat André in 2002 op een beurs een vertegen-
woordiger van een Nederlands bedrijf met een internationale afzetmarkt ontmoette. Het bedrijf 
worstelde met een hechtingsvraagstuk en André besloot deze uitdaging aan te gaan. Na het 
probleem opgelost te hebben, realiseerde hij met zijn personeel de machines om de oplossing 
om te zetten in een hoogwaardig product. Vervolgens vroeg de klant hem ook om het product te 
produceren. Omdat de productie in clean rooms plaats zou gaan vinden werd er tegenover het 
eerste pand een tweede pand geopend in 2007. In pand één werden vier clean rooms gebouwd 
en daar produceerde het nieuw opgerichte Maan Special Products hoogwaardige producten. In 
het nieuwe gerealiseerde bedrijfsgebouw ging Maan Engineering verder met het ontwikkelen 
van een kwalitatief hoogwaardig basis assortiment belijmingsapparatuur. Vervolgens nam de 
vraag naar custom made belijmingsmachines en hoogwaardige productie ook toe.

Casus

Maan Group
te Raalte
Opgericht: 1996
Aantal werknemers: ca. 60 fte
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Om nog meer invulling te geven aan het innovatieve karakter van het bedrijf werd een 
onderzoekscentrum voor hechtingstechniek opgericht. Dit onderzoekscentrum werd binnen 
enkele jaren omgezet naar een zelfstandig bedrijf: Maan Research & Development, het 
kenniscentrum binnen Maan Group. Maan Group was vanaf dat moment het verbindende 
element tussen de bedrijven Maan Research & Development, Maan Engineering en Maan 
Special Products.

In een betrekkelijk korte periode is het bedrijf sterk gegroeid, in omzet, personeel en 
innovatieve erkenning. Om nog meer tijd te krijgen voor innovatieve vraagstukken heeft 
André in 2014 een Raad van Advies ingesteld en in 2016 de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
overgedragen aan het niet-familielid Bart Oude Wesselink. “Voor mij was het belangrijk om 
weer bij de maakindustrie te zijn. Bij een bedrijf met onderscheidend vermogen, een bedrijf 
dat zelf innoveert en een plaats kan innemen in een niche markt.” Bart draagt onder meer 
zorg voor de aansluiting tussen de technische innovaties en de markt. Voorts begeleidt Bart 
de ontwikkeling van de tweede generatie Jansen in het familiebedrijf.

De familie in het bedrijf
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap is voor veel mensen een bijna onneembare 
horde. “Om succesvol te zijn in het begin heb je veel kracht en moed nodig, gecombineerd 
met bepaalde expertise en netwerk.” Ontegenzeggelijk had André deze kwaliteiten volop, 
maar toen hij als zelfstandige startte, verliet hij wel een goede baan, en was hij samen met zijn 
vrouw Mariet verantwoordelijk voor hun drie kinderen. “Mijn vrouw zei, als je het wilt dan moet 
je het gewoon doen. Daarna heeft ze mij ook alleen maar gesteund.”

In eerste instantie is het bedrijf klein gestart, zonder medewerkers, in de eigen schuur. “Je 
moet ook niet te veel ballast hebben, geen financiële lasten. Anders word je gedwongen om 
geld te verdienen en blijf je dus in het oude, 
in het veilige zitten. Ik wilde juist vernieuwen, 
nieuwe oplossingen en innovaties.” Deze 
vrijheid heeft André benut om hoogwaardige 
oplossingen op het gebied van verlijmen te 
realiseren, waarna de groei snel zulke vormen 
aannam, dat nieuw personeel moest worden 
aangenomen. “Je zoekt dan mensen op, die 
een groot eigen verantwoordelijkheidsbesef hebben. Ik gun mensen de vrijheid. Waarbij je, 
zeker in het begin, alleen maar mensen kunt gebruiken, die ook echt kunnen wennen aan de 
vrijheid. Gelukkig zijn die mensen er ook wel.”

Twintig jaar later heeft het bedrijf al 60 medewerkers, die werken in vier bedrijfsgebouwen 
in Raalte. Onder die werknemers bevinden zich ook twee van de drie kinderen van André en 
Mariet. Sjoerd werkt als manager engineering en Annelie als contract manager. Wieteke, hun 
tweede dochter, heeft er voorlopig voor gekozen om niet in het bedrijf te werken, maar is net 
als haar broer en zus wel mede-aandeelhouder in het familiebedrijf. “Dat alle drie de kinderen 
nu actief zijn betrokken in het bedrijf, dat geeft mij extra energie.” 

Die extra energie besteedt André echter liever niet aan het leidinggeven aan zijn kinderen. Zij 
rapporteren beiden aan Bart, de algemeen directeur, tot groot genoegen van André. “Ik vind 
het superleuk dat zij kunnen leren onder Bart. Daar geniet ik van. Als vader heb je toch een 
andere relatie. Hoe we het nu geregeld hebben, is gezond.“ Sterker nog, bij de werving van de 
externe algemeen directeur was een belangrijk criterium dat deze de kinderen de komende 
tien jaar verder kon en wilde begeleiden in hun loopbaan.

“Klanten komen niet 
voor de handel, maar 
voor de technologie.”
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Alle vijf de gezinsleden overleggen ook periodiek met de Raad van Advies, die alleen uit niet-
familieleden bestaat. Hierin wordt hoofdzakelijk de relatie tussen familie, bedrijf en eigendom 
besproken, maar worden ook de strategische, bedrijfsgerelateerde onderwerpen behandeld. 

Innovatie
Innovatie is voor de Maan Group geen luxe, maar veeleer het bestaansrecht, de levensader 
van het bedrijf. “Klanten komen niet voor de handel maar voor de technologie.” Net als in 
het eerste jaar van het bestaan van het bedrijf blijft nog steeds de ruimte om te kunnen 
ontdekken. “Als die ruimte er niet is ga ik dwangmatig en repeterend aan het werk.” Voor 
André en Bart blijft het belangrijk om het personeel deze ruimte mee te geven, zodat ook 
het personeel zich niet beperkt voelt in hun creativiteit om te innoveren. “Die oorspronkelijke 
gedachte van André, dat kan ik wel, waart nog steeds in het hele bedrijf. Die gedachte en 
cultuur zit er nog steeds in.”

Dat betekent niet dat er helemaal geen sturing plaats vindt. Zeker in een sterk groeiend bedrijf 
komen er steeds meer mensen die structuur juist nodig hebben. “De mensen die meer structuur 
nodig hebben, kunnen uitstekend bijdragen aan het werken naar het einddoel.” Daarnaast 
heeft de Maan Group geleerd dat ook de R&D mensen structuur moet worden geboden, 
zonder dat zij hen procesmatig aansturen. “Wij hebben geleerd van situaties waar bedrijven 
de markt uit het oog verloren. Wij willen de mensen bewust maken van de zakelijkheid van de 

innovatie. Wat kan de markt er uiteindelijk 
mee?” Deze grondhouding verklaart voor 
een deel het succes in het familiebedrijf. 
“De bevrediging van innovatie komt wel 
uit het succesvol zijn van het verkrijgen 
van een klant. Het verkopen van een 
machine, geeft pas aan hoe succesvol wij 
zijn met innovatie. Dat is belangrijker dan 

de innovatie zelf.” Daarom vinden Bart en André het ook te gemakkelijk gezegd dat innovatie 
zich niet laat leiden. Juist omdat zij het fragiel evenwicht tussen doelmatigheid en creativiteit 
nauwlettend in de gaten houden, kan het bedrijf zo succesvol zijn.

Onderscheidend vermogen: Na twintig jaar innoveren en steeds meer aandacht te besteden 
aan de marktvraag, is het voor de Maan Group duidelijk dat zij de meeste kans op blijvende 
innovaties creëren in niche markten. “In een niche markt ligt onze toegevoegde waarde. 
Daardoor kunnen we de prijs op het juiste niveau houden, waardoor wij weer opnieuw kunnen 
innoveren. Innovatie kost geld.” Het voordeel van een niche markt is ook dat er niet op prijs, 
maar op onderscheidend vermogen wordt geconcurreerd. Daardoor kiest het familiebedrijf 
ook niet voor een R&D besteding als percentage van de omzet, maar maakt zij R&D als een 
bestanddeel van de kostprijs van ieder product. “Dat geeft de ruimte aan R&D om onafhankelijk 
te kunnen werken. Als je R&D als overhead gaat zien, dan ga je er op beknibbelen als dingen 
niet goed lopen.” 

Het kenmerkt ook de cultuur van het bedrijf dat geld verdienen geen doel op zich is. “Op korte 
termijn kunnen we natuurlijk veel meer geld verdienen door niet te investeren in innovatie. 
Als er vijf jaar geen innovatie is in het bedrijf, dan gaat de ziel uit het bedrijf. Financieel zal het 
bedrijf er nog wel zijn. Maar onze mensen lopen weg, en ook zijn wij niet meer interessant voor 
onze klanten.” 

“Innovatie is uiteindelijk 
het bestaansrecht van 
ons bedrijf.”
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De klanten komen namelijk voor het onderscheidend vermogen naar de Maan Group. De 
klanten zitten met een probleem dat opgelost moet worden. “Als je hun probleem oplost, dan 
zijn ze bereid om ons daar goed voor te betalen. Want wij besparen hen nog veel meer. Het 
verworven R&D geld kunnen we weer aanwenden voor nieuwe innovaties. Dat geeft energie 
bij jezelf, en klanten zien dat ook.” Hierdoor kan het bedrijf het onderscheidend vermogen 
blijvend waarmaken. 

Dit is overigens een zichzelf versterkend proces. André is het bedrijf niet gestart om geld te 
verdienen, maar om zijn innovatieve, creatieve ideeën op de markt te brengen. “Wij zijn er om 
te innoveren, om mensen aan je te koppelen. Dat geeft energie. Geld verdienen is leuk, maar 
daar krijg je toch geen energie van.” Hierbij maakt het voor André zeker uit dat het bedrijf een 
familiebedrijf is. “Hoe meer geld wij gaan verdienen, hoe meer wij gaan innoveren. Dat is niet 
hoe een ander bedrijf zou denken. Maar die hebben heel andere aandeelhouders.”
De kracht van het familiebedrijf: Het gegeven dat de Maan Group een echt familiebedrijf is, 
speelt volgens Bart en André zeker een rol in haar succes bij innovaties. “Als de aandeelhouders 
over winstmaximalisatie zitten te praten, dan houdt de innovatie snel op.” Daar waar veel 
bedrijven sec kijken naar een omzetpercentage ter besteding van de innovatie, geloven zij 
daar niet in. “Gelukkig stoppen wij er meer geld in. Dat mag en kan je besluiten als zelfstandig 
aandeelhouder. Wij stoppen ons geld dan ook niet in de aankoop van een ander bedrijf. Dat 
stoppen wij liever in onze eigen mensen.” 

Ook voor het personeel speelt het gegeven dat de Maan Group een familiebedrijf is, zeker een 
belangrijke rol. Zowel binding met de regio, verbintenis met de familie, als de betrokkenheid 
van de tweede generatie spelen hierbij een rol. “Naast de familie, vinden wij de regio ook 
belangrijk. Wij werken dan ook graag samen met plaatselijke leveranciers. Dat wordt ook door 
ons personeel weer gewaardeerd. Verder vinden de mensen de verbintenis met de familie 
ook fijn, zonder dat er sprake is van een sterke hiërarchie. Ook het feit dat er weer een nieuwe 
generatie is en dat er een nieuwe algemeen directeur is, is een teken voor het personeel dat 
er actief wordt gewerkt aan continuïteit. Dat geeft rust, want dat geeft hen meer baangarantie, 
plus het is een indicatie dat wij kunnen blijven investeren en innoveren.” 

Het voordeel is, dat het hart bij de familie ligt, waardoor innovatiebeslissingen en herinvesteringen 
van het resultaat gemakkelijker genomen worden. Het kan wel moeilijker worden voor 
familiebedrijven als het aandeelhoudersbezit wijd verspreid is. “Onze investeringen komen 
voort uit het hart dat wij hebben voor biobased producten. Het is wel overwogen, maar wel 
een besluit via het hart.” Het zijn juist dergelijke voorbeelden die de binding tussen personeel 
en het bedrijf versterken en die de innovatieve kracht van het familiebedrijf laten zien.

Samenwerking met andere bedrijven: Een van de grootste uitdagingen voor de Maan Group 
is het tijdig en succesvol naar de markt brengen van haar innovaties. “Wij hadden weinig 
commerciële drive. Dat is een gevaar. Dat moet je of zelf creëren of een partner zoeken.” 
In innovatie ligt de kwaliteit van de Maan Group en gaat ook het hart van de organisatie 
sneller kloppen, terwijl er minder aandacht voor de commercie is. “Vanuit ons DNA zijn wij een 
innovatie-organisatie, niet een verkooporganisatie.” 

Om toch de commerciële vruchten van de innovaties te kunnen plukken, moest een 
oplossing worden gezocht. Hiertoe is samenwerking met een ander bedrijf gezocht. “Het 
was best lastig om de mensen te overtuigen dat wij het commerciële gedeelte niet volledig 
zelfstandig konden.” Zonder zich er bewust op te richten, is de samenwerkingspartner voor 
Maan Biobased een ander familiebedrijf geworden. “Wij hebben er niet bewust naar gezocht, 
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maar blijkbaar komt hun DNA overeen met dat van ons. Niet van die snelle verkopers, maar 
realistische mensen, waarbij investeren in de gezamenlijke relatie belangrijk is.”

Ook werkt de Maan Group tijdens innovatieve projecten graag samen met potentiële klanten. 
Zo wordt continu getest of de innovaties haalbaar zijn in de markt. “Wij doen dat met contract-
innovatie. Zo worden wij gedwongen om bij innovaties te denken aan het verdienmodel. Wat 
heeft de klant er eigenlijk aan? Past het wel in de tijd? Is er draagvlak? Door de co-creatie met 
een klant peilen wij of de innovatie toegevoegde waarde heeft.” 

Growcoon: Het is niet gemakkelijk om uit de vele innovaties van de Maan Group er een te 
kiezen, om nader op in te gaan. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de Growcoon, een 100% 
afbreekbare wortelplug voor de tuinbouwsector. Het biologisch afbreekbaar materiaal van de 
Growcoon houdt het kluitje bij elkaar, wat een voordeel is bij het overpotten van stek naar 
een pot. De Growcoon wordt in bepaalde tijd en op een natuurlijke wijze geheel afgebroken 
en helpt daardoor kwekers hun verwerkings- en groeiproces optimaliseren. De ambitie van de 
Growcoon is het verdringen van de bestaande paperpots en lijmpluggen uit de pluggenmarkt. 
Dat betekent dat de Maan Group wereldwijd een grote speler kan worden binnen de agri-
pluggenmarkt.

De basis van de Growcoon bestaat uit een vraag uit de markt en de opgedane kennis uit een 
eerder mislukt innovatietraject. “Wij hadden al eens meegewerkt aan een bio-afbreekbare 
luier. Maar dat project is gestrand, waardoor het idee over een biolijm in de la was beland.” 
Toen een externe partij zich echter meldde met de vraag of er geen alternatief beschikbaar 
was voor het overpotten van stekjes, werd deze kennis van biolijm weer relevant. “De basis is 
gewoon om iets te verlijmen. Toen die vraag kwam, kwamen wij er eerst niet uit. Op zoek naar 
alternatieven, kwam de biolijm weer op. Dat idee lag al tien jaar in de la. Daar hadden wij nooit 
bij stil gestaan.” 

Een belangrijke overweging bij de ontwikkeling was wel om de Growcoon volledig biobased 
te maken. Echter, tussen het oorspronkelijk idee en het succesvol vermarkten ligt een periode 
van negen jaar. “Als we daar vanuit de zakelijkheid naar gekeken hadden, dan ben ik bang dat 
wij tussentijds waren gestopt. Daar moet de directeur niet dirigerend zijn. Maar wel bewust 
worden van het einddoel. Zonder harde deadlines. Anders kun je een potentiële innovatie 
totaal kapot managen.”

Na de ontwikkeling van het prototype, gaf de marktvraag aan dat er nog verder moest worden 
ontwikkeld. “Dat hebben wij nog eens drie jaar gedaan. Dat kost ook klauwen met geld en het 
had nog nooit wat opgebracht. Dat kan managerial natuurlijk niet, eigenlijk moet je daar acuut 
mee stoppen. Maar het was een mooie drijfveer dat mensen stelden dat je een mooi product 
hebt waar je wat mee kunt.”

De grootste uitdaging bleek echter het succesvol naar de markt brengen van het product in een 
markt waar de Maan Group nauwelijks kennis van had. “Dat is de uitdaging, van idee naar markt. 
Heb ik zelf zwaar onderschat.” Na een ongelukkige samenwerking met een eerste partner werd 

twee jaar geleden een nieuwe partner gevonden. 
“Wij hebben geleerd dat je moet samenwerken 
met een gelijkwaardige partner. De partner moet 
net zo veel belang hebben bij het succesvol naar 
de markt brengen van het nieuwe product als jij. 
Ze moeten het er niet zomaar bij doen, terwijl het 
voor jou zeer belangrijk is.” Tevens heeft de komst 
van Bart als managing director bijgedragen aan 
het succes van de marktintroductie. “Bart brengt 
toch commerciële kwaliteiten met zich mee, die 
bij mij minder ontwikkeld zijn.”

Hierdoor is het besef doorgedrongen dat de 
voeling met de markt essentieel is voor de 
toekomst van de Growcoon. “Je moet de ruimte 
hebben om de signalen uit de markt op te vangen 
en er vervolgens geduldig en verstandig mee 
aan de slag te gaan. We werken nu dus ook aan 
voelsprieten in de markt.” 

De ambities zijn groot voor de Growcoon. Nu de 
productielocatie in Raalte er staat, wordt deze zo 
opgezet dat deze in de toekomst ook uitrolbaar 
kan zijn in andere werelddelen. Als het aan André 
en Bart ligt, zijn de afbreekbare Growcoons pas 
het begin van een gehele range van biobased 
producten voor de agri-industrie. Ook hier zal de 
innovatie gemanaged moeten worden. •

Adviezen voor andere 
familiebedrijven

•  Innovatie is geen doel op zich, 
innovatie is pas succesvol als het 
op de markt is. Zoek een balans 
tussen innovatie en markt.

•  Ook al wordt het bedrijf gedreven 
door de techniek, laat dan toch 
iedereen bewust zijn dat je die 
technologie uiteindelijk op de 
markt moet zetten. De markt is 
het ultieme bestaansrecht van de 
organisatie.

•  Onderschat de gang naar de 
markt nooit en denk na over het 
moment dat iets naar de markt 
kan.

•  Heb aandeelhouders die geduldig 
zijn, die niet telkens om dividend 
zitten te schreeuwen. 

•  Creëer geduldige aandeelhouders 
door geld te investeren in nieuwe 
innovatie, in plaats van in grote 
auto’s, een groter hoofdkantoor of 
grote bonussen voor de directie. 
Maak dit dan ook zichtbaar en 
leef sober.

•  Aarzel niet om een algemeen 
directeur van buiten de familie 
aan te trekken die aan de markt 
denkt.

•  Zorg bij samenwerking met 
partners dat hun belang bij het 
succes ongeveer gelijk is aan dat 
van jouw belang.
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Strategie of noodzaak
Gezien de vele innovaties bij familiebedrijven, 
rijst de vraag wat de beweegredenen zijn van 
de innovaties. Van Wulfen (2016) signaleert 
twee verschillende manieren waarop 
bedrijven met innovatie omgaan. Bedrijven 
die willen innoveren en bedrijven die moeten 
innoveren. Van Wulfen (2016) stelt dat 
bedrijven die willen innoveren, dit vaak doen 
om meerdere redenen tegelijk, bijvoorbeeld 
om:

•  omzetgroei voort te zetten
•  een innovatieve mindset te houden
•  intern ondernemerschap te stimuleren
•  in te spelen op veranderende klant-

behoeften
•  op technologisch vlak toonaangevend te 

zijn
•  uit te breiden naar nieuwe klantgroepen, 

businessmodellen en distributiekanalen
•  te anticiperen op nieuwe overheidsregels 

en marktliberalisatie.

Op pagina 44 gaat Nyenrode docent 
Richard Jansen nader in op de response 
die een gevestigd bedrijf dient te 
formuleren op de ontwikkelingen in zijn 
markt. De hoofdvraag van zijn bijdrage 
is welke succes- en faalfactoren een rol 
spelen bij het formuleren en uitvoeren 
van een innovatiestrategie.
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De mate van verandering kan echter 
verschillen per sector. Vooral sectoren waar-
van zowel de processen als de producten te 
digitaliseren zijn, zullen meer verandering 
ervaren vergeleken met de sectoren waar 
of de processen of de producten niet of 
nauwelijks zijn te digitaliseren. 

Het is dan ook uitermate belangrijk voor 
gevestigde bedrijven die naar continuïteit 
streven om zich aan te kunnen passen aan 
deze ontwikkelingen. Innovatie speelt in 
deze aanpassing een belangrijke rol. De 
mate van verandering bepaalt dan ook het 
type innovatie. Zo heeft een bedrijf een 
keuze tussen vernieuwing van producten of 
processen maar ook de bedrijfsmodellen of 
de ketens kunnen vernieuwen en markten 

kunnen transformeren. Zonder innovatie 
zal het voor veel bedrijven lastig blijken 
om uiteindelijk zelfstandig te blijven of hun 
marktpositie te behouden. 

De dilemma’s rondom innovatie zijn binnen 
familiebedrijven niet wezenlijk anders 
dan binnen nietfamiliebedrijven. Door-
gaans bezitten bedrijven al dan niet het 
ondernemerschap om kansen te zien en te 
grijpen, zijn ze al dan niet bereid om hun 
organisatie en hun bedrijfsmodellen aan 
te passen en zijn ze al dan niet in staat om 
nieuwe producten of diensten te ontwikkelen 
die aansluiten bij de veranderende klant-
behoeften. In dit artikel staat dan ook de 
vraag centraal: welke succes- en faalfactoren 
spelen een rol bij het formuleren en uitvoeren 

Innovatie en strategie: 
succes- en faalfactoren
Door Richard Janssen

Veel sectoren ondergaan een transformatie. Deze transformatie kan een 

energie-transitie betreffen, maar ook de opkomst van financiële startups, 

eHealth, robotisering of de “smart revolutie”. De gevestigde bedrijven kunnen 

bij deze transformaties niet stil blijven zitten. Deze ontwikkelingen en onder-

liggende technologieën maken namelijk de bestaande bedrijfsmodellen over-

bodig en geven vaak de ruimte aan nieuwe spelers. Hierbij gaat het niet alleen 

over toepassingen voor business to consumer bedrijven, zoals bij Uber en 

Airbnb. Ook in de business to business context proberen nieuwe spelers de 

regie te pakken in een veranderend landschap. Denk maar aan de startups in de 

financiële sector (bijvoorbeeld Fin Tech) of aan de nieuwe business modellen 

rondom data in de landbouw (zoals Smart Farming). 

van een innovatiestrategie? Deze vraag 
wordt behandeld vanuit het perspectief van 
een gevestigd bedrijf dat een response dient 
te formuleren op de ontwikkelingen in zijn 
markt.

Gerecepteerde snelheid
Voordat we ingaan op de belangrijkste 
succes- en faalfactoren, staan we eerst stil bij 
de perceptie van snelheid en dynamiek. Veel 
managers ervaren namelijk een toename 
van de onzekerheden en van de snelheid 
van ontwikkeling. Hierbij is het goed om te 
realiseren dat ondanks deze perceptie de 
meeste (technologische) innovaties voort-
komen uit onderliggende patronen die 
al een tijd gaande zijn en die zich verder 
ontwikkelen. Een bedrijf hoeft dan ook niet 
verrast te worden door de innovaties in hun 
markt. Hiervan zijn een aantal voorbeelden 
te geven. Ledverlichting is al in de jaren 
’60 en ‘70 technisch ontwikkeld en in de 
jaren ‘90 al commercieel toegepast om 
pas omstreeks 2008 een omslagpunt te 
bereiken in de verlichtingsindustrie. Apple 
staat bekend als eerste bedrijf dat een 
tablet naar de markt bracht in 2010, terwijl 
Microsoft ongeveer negen jaar eerder het 
ook al had geprobeerd. Adyen, een nieuwe 
speler in online betalingsverkeer, kon sinds 
oprichting in 2006 een aantal jaren onder de 
radar blijven. Zo duurde het ook meer dan 
tien jaar voordat Kodak ten onder ging als 
gevolg van digitalisatie in de foto industrie 
terwijl zij de eerste waren met een digitale 
camera. 

Veel gevestigde bedrijven zullen niet als 
eerste de transformatie van hun sector in 
gang zetten door middel van het lanceren 
van een radicale innovatie. Toch hebben 
deze gevestigde bedrijven nog relatief veel 
tijd om te reageren op een nieuwe speler die 
wel als eerste in de markt komt met nieuwe 

uitvindingen. Daarbij dienen de gevestigde 
spelers wel goed om te gaan met de barrières 
die ze tegenkomen bij het uitvinden en het 
innoveren. Hieronder wordt nader ingegaan 
op die barrières vanuit het perspectief van 
succes- en faalfactoren tijdens de twee 
belangrijke fasen in een innovatiestrategie, te 
weten de fase van inventie en van innovatie. 

Inventie
Bij veel bedrijven blijken managers het vaak 
lastig te vinden om kansen te onderkennen 
en te benutten. Dit heeft vaak te maken met 
het referentiekader dat wordt gehanteerd. 
Een manager zal ruimdenkend moeten zijn, 
zodat hij de trends en ontwikkelingen in de 
markt goed kan inschatten. Toch blijkt veelal 
dat managers in een onderneming niet 
echt ruimdenkend zijn. Dit kan onder meer 
voorkomen als er binnen het bedrijf een 
sterke identiteit leeft over waar het bedrijf 
voor staat. Een goed voorbeeld hiervan was 
de telecomsector waarin partijen stellig ervan 
overtuigd waren dat zij “een netwerkbedrijf” 
waren terwijl concurrenten appjes ontwik-
kelden die alternatieven vormden voor 
sms-diensten van de telecombedrijven. Een 
combinatie van een sterke identiteit en het 
onvoldoende inleven in klantbehoeften, was 
het probleem van krantenuitgevers. Een 
aantal beschouwde de komst van Google en 
Facebook geruime tijd niet als bedreigend, 
omdat deze partijen geen content maakten 
zoals de redacties van deze uitgevers. 

Ook al blijken de managers van de gevestigde 
bedrijven wel ruimdenkend te zijn, dan nog 
blijft het lastig om trends en ontwikkeling 
goed in te schatten. Een sterke visie gericht 
op een toekomstige positie voor het bedrijf 
kan daarin helpen. Ook een goede visie op 
het potentieel van een innovatie helpt, omdat 
het in het begin van een innovatie vaak lastig 
is om het marktpotentieel vast te stellen. Hoe 
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Philips Lighting omging met de opkomst van 
led technologie is een treffend voorbeeld. 
Allereerst waren ze er vroeg bij door middel 
van een joint venture halverwege de jaren 
90. Vervolgens zagen zij de potentie van 
de led technologie waardoor ze voldoende 
middelen en focus voor de doorontwikkeling 
hadden. Dit werd gestimuleerd door een 
sterke visie op het landschap en het hebben 
van een lange adem die niet beïnvloed werd 
door korte break-even tijden. 

Een ander voorbeeld laat weer zien dat een 
referentiekader ook beïnvloed kan worden 
door doelen of beloningen. Zo had een 
grote bakkerij- en grondstoffenfabrikant 
een innovatieteam opgetuigd met daarin de 
directeuren van de belangrijkste afzetlanden 
van het concern. Zij mochten beslissen 
over de innovaties. Het resultaat bleek 
vooral tot procesinnovaties te leiden en 
nauwelijks tot productinnovaties. De reden 
hiervoor lag verscholen in het feit dat de 
productinnovaties uiteindelijk de doelen 
(en de daaraan gekoppelde beloningen) 
van deze directeuren zouden schaden 
(kannibaliseren). Al met al kunnen bedrijven 
een goede innovatiestrategie formuleren 
als zij in de fase van inventie ruimdenkend 
zijn en daarbij goed redeneren vanuit het 
oogpunt van de markt en de klantbehoeften. 
De klanten zien immers de substituten voor 
het aanbod van de gevestigde bedrijven. 

Innovatie
Een bedrijf moet zich niet in slaap laten 
sussen door de wetenschap dat techno-
logische ontwikkelingen er nog steeds een 
aantal jaren over doen om tot wasdom te 
komen. Deze tijd dient benut te worden 
om de eigen innovatiestrategie uit te rollen 
en de organisatie klaar te maken voor 
innovatie. Dat begint met kansen selecteren 
die de basis voor vernieuwing kunnen zijn. 

Het urgentiebesef van het bedrijf is daarin 
een belangrijke factor. Bedrijven met een 
groot urgentiebesef reageren adequater 
op de veranderende markt. Soms komt dit 
urgentiebesef door een visionaire leider, 
maar meestal door een crisis. Neem nu het 
voorbeeld van de Twentse Kabelfabriek, nu 
TKH Group geheten. Rond 2000 was TKH 
met name actief in de kabelsector voor 
telecombedrijven, maar door de internet 
bubbel ontstond er de urgentie die resulteerde 
in een transformatie die gebaseerd was op 
structurele innovaties. Innovaties die TKH uit 
de toelevering aan telecompartijen brachten 
en naar de markt voor parkeersystemen, 
beveiliging, infrastructuur en industriële 
productiesystemen.

Als een sterke visie en het urgentiebesef 
aanwezig zijn, dan zal een succesvolle 
innovator ook voldoende middelen moeten 
inzetten op de innovaties. In de context van 
de gevestigde bedrijven betekent dit een 
duale strategie. Immers de bedrijven die al 
een traditionele of kern business hebben, 
willen ook graag dat die kern business het 
goed zal blijven doen en zullen daar ook in 
willen investeren. Omdat bedrijven en zeker 
sectoren verschillen, is er geen algemeen 
geldende norm voor een juiste verdeling 
van de middelen tussen de strategie voor 
de kern business en de innovatiestrategie. 
Wel leren we dat een succesvol bedrijf 
de tijd en middelen niet alleen verdeelt 
over de kernactiviteiten, maar ook over 
nieuwe producten voor groeimarkten en 
innovatieprojecten voor de lange termijn. 
Voldoende middelen vrijmaken voor inno-
vatie betekent dus een balanceer act voor 
een gevestigd bedrijf. Dit balanceren is 
voor vele bedrijven vaak lastig waardoor ze 
‘stuck in the middle” geraken. Vaak betekent 
dit dat bedrijven te veel tijd en aandacht 
besteden aan de exploitatie van de kern 

“Een bedrijf moet zich niet in slaap laten sussen 
door de wetenschap dat technologische 
ontwikkelingen er nog steeds een aantal jaren 
over doen om tot wasdom te komen.”
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business of dat ze wel de juiste aandacht 
geven aan innovatie maar dit doen “vanuit de 
achteruitkijkspiegel ”. Keuzes en gewoontes 
uit het verleden bepalen dan de toekomstige 
ontwikkelingen, hetgeen volgens de experts 
in het dossier rondom de hogesnelheidstrein 
Fyra is gebeurd.

Een niet te vergeten element in de innovatie-
strategie van een bedrijf zijn de partners 
in het waardesysteem. Innovaties bij het 
ene bedrijf kunnen namelijk van grote 
invloed zijn op de processen en systemen 
van toeleveranciers en klanten. Innoveren 
betekent dan vaak dat het hele “systeem” 
verandert. Dit is het idee achter het Rondeel 
concept. Het Rondeel concept is een 
duurzame innovatie in de pluimveesector 
die volgens Wageningen Universiteit echt 
beter voor de kippen is dan andere pluim-
vee concepten. Toch is er meer nodig om 
deze uiteindelijke innovaties succesvol te 
maken. Er zijn boeren die andere stallen 
hebben, zoals stallen voor vrije uitloop. Plus 
de retail heeft verschillende eieren op een 
schap met net zo veel sterren van het ‘beter 
leven’ keurmerk als eieren uit het Rondeel 
concept. Dit speelt ook bij bijvoorbeeld Fin 
Tech bedrijven en betaalapps van banken 
die allemaal op hun manier een relatie willen 
leggen met retail partners en consumenten. 
Innovaties succesvol uitrollen betekent dus 
ook dat de partners in het waardesysteem 
moeten worden overtuigd.

Transformeren
Hierboven werd al gesteld dat innovatie 
belangrijk is voor de continuïteit van een 
onderneming, zeker in een veranderende 
wereld. Bedrijven die niet innoveren zullen 
uiteindelijk failliet gaan of worden over-
genomen. Voor de continuïteit van het 
bedrijf dient innovatie structureel op 
de management agenda te staan. Een 
interessant Nederlands voorbeeld op dit 
punt is de spectaculaire groei en daling van 
TomTom navigatiekastjes voor in auto. In 
de beginjaren van deze eeuw groeide de 
verkoop van navigatiekastjes zo hard dat alle 
verkoop records werden verbroken. Het merk 
TomTom stond synoniem voor de categorie 
navigatiekastjes. Het leverde TomTom een 
sterke reputatie op en enorm veel geld. Een 
nadeel was echter, dat alle innovaties daarna 
‘tegenvielen’. TomTom kon het succes van 
de navigatiekastjes niet evenaren. Dat is 
een mentale schaduw waar een innoverend 
bedrijf wel over heen moet stappen. Nu 
vertegenwoordigen de navigatiekastjes nog 
ongeveer de helft van de omzet, maar vanuit 
het hoogste omzetniveau enkele jaren 
geleden, is het een flinke terugval. Het laat 
nog op zich wachten welke productcategorie 
(sporthorloges, fleet management) de positie 
van de consumententak over gaat nemen.

Aan de andere kant zijn er ook innovators 
die ondertussen een innovatie-DNA hebben 
en erin slagen structureel te innoveren. Al 

is het soms met vallen en opstaan, zoals 
bij Apple dat in 1997 bijna failliet was, maar 
inmiddels heeft Apple meerdere markten 
getransformeerd. De eerder genoemde 
TKH Group is ook zo’n transformer, een 
bedrijf dat op een gegeven moment in 
staat is om synergie te creëren tussen de 
verschil lende technologische innovaties. 
Kern van hun structurele innovatiestrategie 
is een kernteam van een dertigtal mensen 
met focus op vier basistechnologieën die 
elkaar versterken. Daarmee bouwden ze 
een platform voor groei. Ook Mondelēz, een 
snackproducent, wist talloze innovaties naar 
de markt te brengen door focus en synergie. 
Door slim gebruik te maken van twee sterke 
merken Oreo (koekjes) en Milka (chocolade) 
konden ze een nieuw concept lanceren 
wat mateloos populair werd en daarmee 
groeide het marktaandeel. Dit creëerde een 
vicieuze cirkel, want meer marktaandeel 
betekende meer inkomsten wat weer aan 
marketing en productinnovaties uitgegeven 
kon worden. Een belangrijke les die hieruit 
getrokken kan worden, is dat bedrijven 
die ervaring opbouwen met het succes 
en falen van innovaties, hierdoor een 
innovatievaardigheid kunnen ontwikkelen 
waardoor zij uiteindelijk structureel aan 
innovaties kunnen werken. 

Tot slot
De strategiegoeroe Peter Drucker zei het 
al, “culture eats strategy for breakfast” en 
dit herkennen veel bedrijven die innovatie 
hoog op de agenda hebben. De in dit artikel 
beschreven succes- en faalfactoren hebben 
met name te maken met de zogenaamde 
zachte elementen van een bedrijf, niet persé 
met de harde elementen zoals middelen en 
de systemen. Uiteindelijk wordt het succes 
van structurele innovaties binnen gevestigde 
ondernemingen bepaald door de mate 

waarin het bedrijf in staat is om barrières te 
overwinnen en de mate waarin het bedrijf 
de ambities heeft om vooruit te gaan. De 
barrières zitten in oude kennis en gewoontes. 
Het zijn die bedrijven die oog hebben voor 
de latente klantbehoeften die ontstaan door 
ontwikkelingen in de eigen industrie, en die 
in staat zijn om te innoveren vanuit de kern, 
die uiteindelijk in staat zijn om zo het verschil 
te maken met opkomende nieuwe spelers. 
Met deze expertise en grondhouding kunnen 
bedrijven vele honderden jaren bestaan. Zo 
scheef De Geus al “bedrijven die heel lang 
leven, hebben oog voor menselijk kapitaal, 
zijn open minded, tolerant ten opzichte van 
veranderingen in hun omgeving en financieel 
conservatief”. Een bedrijf kan dus vele 
generaties succesvol bestaan zolang het 
zich als een lerende organisatie ontwikkelt 
met innovatie in het DNA. 

Richard Jansen is associate professor 
strategie op Nyenrode Business 
Universiteit en specialiseert zich in 
business- en markttransformatie.

“Culture eats strategy for breakfast en dit 
herkennen veel bedrijven die innovatie 
hoog op de agenda hebben.”
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Nee

Andere bedrijven innoveren echter uit 
noodzaak. Omdat zij worden geconfronteerd 
met externe omstandigheden, zoals techno-
logische ontwikkelingen of veranderingen 
in klantbehoeften kunnen zij niet anders 
dan te innoveren. Uit Tabel 3 blijkt dat veel 
familiebedrijven zich gedwongen voelen om 
te innoveren door externe ontwikkelingen. 
Voor bijna alle bedrijven (91,6 procent) 
geldt dat veranderingen in klantbehoeften 
innovatie essentieel maakt, maar drie 
kwart van de bedrijven stelt tevens dat 
technologische veranderingen, streven naar 
duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen 
een belangrijke aanleiding zijn. 

Opvallend is dat ook bijna alle familie-
bedrijven (94,7 procent) die de laatste 
drie jaar geen nieuw product op de markt 
hebben gebracht, aangeven dat innovatie 
voor hun bedrijf essentieel is vanwege 
externe ontwikkelingen. Ook voor deze 
groep familiebedrijven zijn de veranderingen 
in klantbehoeften een belangrijke reden 
tot innovatie. Maar er zijn duidelijk signi-
ficante verschillen met de groep familie
bedrijven die wel onlangs een nieuw 
product hebben gelanceerd. Zo stellen de 

innoverende familiebedrijven significant 
vaker (91, 6 procent) dat de veranderingen in 
klantbehoeften hen aanzetten tot innovatie 
dan de niet-innoverende familiebedrijven 
(73,4 procent). Deze significante verschillen 
komen ook naar voren voor technologische 
ontwikkelingen en de introductie van nieuwe 
verdienmodellen. Dus ondanks dat ook 
bijna alle niet-innoverende familiebedrijven 
aangeven dat zij door externe ontwikkelingen 
zich nu gedwongen voelen om te innoveren, 
geven zij beduidend minder vaak aan 
dat veranderingen in klantbehoeften, 
techno logische ontwikkelingen en nieuwe 
verdienmodellen voor hen aanleiding zijn 
om te innoveren.

Uit Tabel 3 komt duidelijk naar voren dat 
veranderingen in klantbehoeften voor 
familie bedrijven de belangrijkste externe 
ontwik keling zijn om te innoveren. Het 
is derhalve opvallend en zorgelijk dat 
meer dan een kwart (27,9 procent) van de 
familie  bedrijven aangeeft dat bij innovaties 
onvoldoende aandacht wordt besteed aan 
de daad werkelijk marktvraag. Bij de kleinere 
familiebedrijven tot 100 werknemers is de 
aandacht voor de daadwerkelijke marktvraag 

Externe ontwikkeling Innoverende 

familiebedrijven 

Niet-innoverende 

familiebedrijven 

Veranderingen in klantbehoeften** 91,6% 73,4%

Technologische ontwikkelingen** 78,7% 53,2%

Duurzaamheid 76,1% 70,2%

Nieuwe verdienmodellen** 74,8% 51,1%

Digitalisering 46,5% 60,6%

Sociale media 37,4% 42,6%

Globalisering 35,5% 29,8%

Robotisering 23,9% 16,0%

Tabel 3: Externe ontwikkelingen als reden voor familiebedrijven om te innoveren

** betekent dat er significante verschillen zijn tussen innoverende familiebedrijven en nietinnoverende familiebedrijven.

bij innovaties significant minder dan bij de 
grotere familiebedrijven (zie ook Figuur 6).

Figuur 6: Voldoende aandacht voor 
daadwerkelijke marktvraag bij 
innovaties?

Naast dat innovatie voor veel familiebedrijven 
een noodzaak is om te overleven, is het 
voor veel bedrijven ook een strategische 
keuze om innovaties te stimuleren. Bijna 
de helft (42,9 procent) van de innoverende 
familie bedrijven geeft aan dat de bedrijfs-
strategie is gericht op het als eerste op de 
markt komen met nieuwe producten (zie ook 
Tabel 4). Meer dan helft (55,8 procent) van 
de innoverende familiebedrijven geeft ook 
aan dat deze strategie succesvol is, daar zij 
er veelal in slagen om één van de eersten te 
zijn met het vermarkten van de innovatieve 
producten of diensten.

Slechts 5,8 procent van de innoverende 
familiebedrijven volgt de strategie om te 
wachten totdat de concurrentie succesvol 
is met nieuwe producten of diensten. 
Bovendien stelt ruim drie kwart (76,1 procent) 

van de directeuren van de innoverende 
familiebedrijven dat hun bedrijf beter in 
staat is dan de concurrenten om producten 
of diensten te ontwikkelen die voorzien in 
de behoeften van hun klanten. Ook vindt 
een grote meerderheid (70,1 procent) van 
deze bedrijven zichzelf effectiever dan de 
concurrentie in het omzetten van bestaande 
ideeën in verbeterde producten of diensten. 

In Tabel 4 staan ook de onderzoeksresultaten 
vermeld van de familiebedrijven die de 
laatste drie jaar geen nieuwe producten 
of diensten op de markt hebben gebracht. 
Conform verwachting scoren deze bedrijven 
op bijna alle stellingen significant lager. 
Hun strategie is bijvoorbeeld veel minder 
(22,3 procent versus 42,9 procent) gericht 
op het als eerste introduceren van nieuwe 
producten op de markt dan de innoverende 
familie bedrijven. Een (gedeeltelijke) ve r-
klaring hiervoor kan worden gevonden in 
de branche waarin zij opereren. Net minder 
dan de helft (44,7 procent) van de niet-
inno verende familiebedrijven opereert in 
een branche waar voortdurend innovaties 
uitkomen, vergeleken met meer dan de 
helft (57,4 procent) van de innoverende 
familiebedrijven die in branches opereren 
waar wel voortdurend innovaties uitkomen. 
Het is belangrijk om te vermelden dat ook 
op deze strategische overwegingen geen 
significante verschillen zijn gevonden tussen 
familiebedrijven en niet-familiebedrijven. 
Ook zijn er geen verschillen tussen grotere 
(meer dan 100 werknemers) en kleinere 
familiebedrijven (van 25 tot 100 werk-
nemers), behalve bij één stelling. Grotere 
familie bedrijven (80,9 procent) blijken 
namelijk significant effectiever dan 
kleinere familiebedrijven (61,3 procent) in 
het omzetten van bestaande ideeën in 
verbeterde producten of diensten. 
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Capaciteiten en middelen
Naast de strategische intenties van een 
bedrijf, zal er bij innovaties ook rekening 
moeten worden gehouden of het bedrijf wel 
de capaciteiten en middelen in huis heeft. 
Goede voornemens tot innovatie kunnen 
onder meer teniet worden gedaan door een 
gebrek aan middelen, zoals de beschikbare 
kennis, talentvolle medewerkers en financiële 
middelen. Zoals uit Figuur 7 blijkt, zijn de 
directeuren van familiebedrijven hoofdzakelijk 
positief over de beschikbare middelen in 

hun bedrijf. De grootste beperkende factor 
tot innovatie is de beschikbaarheid van 
talentvolle mede werkers. Zo geeft een zesde 
(16,5 procent) van alle familiebedrijven aan 
dat zij onvoldoende talentvolle medewerkers 
hebben om te innoveren. Verder geeft 12,0 
procent van alle familiebedrijven aan dat 
zij onvoldoende kennis in huis hebben om 
te innoveren, en 7,2 procent stelt dat zij 
onvoldoende financiële middelen hebben 
voor innovatie.

Innovatie en strategie
Innoverende  

familiebedrijven
Niet-innoverende 
familiebedrijven

(Zeer)  
hoge  
mate

 Niet  
of 

nauwelijks
Ge- 

middelde

(Zeer)  
hoge 
mate

 Niet  
of 

nauwelijks
Ge- 

middelde

Bedrijf is beter in staat dan 
concurrenten om producten/
diensten te ontwikkelen die voorzien 
in de behoeften van klanten.**

76,1% 7,7% 2,16 56,4% 20,2% 2,56

Bedrijf is effectiever dan 
concurrenten in het omzetten van 
bestaande ideeën in verbeterde 
producten/diensten.

70,1% 9,1% 2,23 59,6% 10,6% 2,39

Klanten beschouwen bedrijf 
vergeleken met concurrenten als 
innovatiever.**

73,5% 11,0% 2,26 56,0% 12,1% 2,49

Bedrijf is veelal één van de eersten 
met het vermarkten van innovatieve 
producten/diensten.**

55,8% 18,8% 2,57 31,9% 45,7% 3,14

In de branche van het bedrijf komen 
voortdurend innovaties uit.**

57,4% 26,5% 2,60 44,7% 39,4% 2,95

Bedrijfsstrategie is gericht op het 
als eerste op de markt komen met 
nieuwe producten/diensten.**

42,9% 37,0% 2,86 22,3% 53,2% 3,35

Bedrijfsstrategie is gericht op het 
wachten totdat de concurrentie 
succes vol is met nieuwe producten/
diensten.

5,8% 85,8% 4,07 5,3% 85,1% 3,96

** betekent dat er significante verschillen zijn tussen innoverende familiebedrijven en nietinnoverende familiebedrijven.
Berekening van het gemiddelde ontstaat door waardes toe te kennen aan de meningen van de deelnemende directeuren, 
waarbij 1= geheel eens en 5= geheel oneens. 

Tabel 4: Stellingen betreffende innovatie en strategie

Financiën
Als er echter dieper wordt ingegaan op de 
financiën van de familiebedrijven, dan blijkt 
toch dat het gevoerde financiële beleid voor 
een aanzienlijk gedeelte van de familie-
bedrijven een beperkende factor is in zijn 
innovatie drang. Allereerst valt op uit Figuur 

8 dat ruim twee derde (67,1 procent) van alle 
directeuren van familiebedrijven stelt dat 
hun bedrijf een conservatief financieel beleid 
voert. Een gegeven dat overigens past bij de 
beeldvorming over de Nederlandse familie-
bedrijven.

Figuur 7: Heeft familiebedrijf voldoende middelen om te innoveren?

Figuur 8: Financiën en innovatie bij familiebedrijven

Talentvolle medewerkers

Financiële middelen

Voldoende kennis

Geheel eens

Eens

Neutraal

Oneens

Geheel oneens

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8,8 53,0 21,7 16,1 0,4

14,1 67,7 10,9 5,6
1,2

8,0 59,0 21,0 12,0

Gebruik van subsidies 
voor innovatie

Bedrijf innovatiever 
indien meer financiële 

middelen

Bedrijf voert conservatief 
financieel beleid

Geheel eens

Eens

Neutraal

Oneens

Geheel oneens

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7,3 40,7 8,9 38,2 4,9

5,6 26,6 12,1 50,8 4,8

5,3 61,8 13,0 17,9 2,0
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Figuur 11: Voldoende financiële middelen voor innovaties bij familiebedrijven waar 
minimaal 75 procent van het familievermogen vastzit in het bedrijf

Opvallender en misschien wel zorg-
wekkender is dat bijna een derde 
(32,2 procent) vindt dat hun familiebedrijf 
innovatiever zou zijn als ze meer financiële 
middelen ter beschikking zouden hebben. 
Hier bekruipt ons al het gevoel dat 
Nederlandse familiebedrijven kansen laten 
liggen, te meer als ook de resultaten zoals die 
in Figuur 9 staan gepresenteerd erbij worden 
betrokken. Er bestaan namelijk significante 
verschillen tussen de innoverende familie-
bedrijven en de familiebedrijven die de 
laatste drie jaar geen product of dienst op 
de markt hebben geïntroduceerd. Meer 
dan drie kwart (77,7 procent) van de niet-
innoverende familiebedrijven geeft aan 
dat zij een conservatief financieel beleid 
voert, vergeleken met 60,5 procent van 
de innoverende familiebedrijven. Zonder 
te willen pleiten voor een financieel 
regime dat niet past bij de Nederlandse 
familiebedrijven, zullen de familiebedrijven 
toch moeten overwegen of zij meer 
financiële middelen kunnen alloceren ten 
behoeve van succesvolle introducties van 
nieuwe producten of diensten. Anders lopen 
zij kansen op innovatie mis.

Bovendien is het interessant om na te gaan of 
de mate waarin het familievermogen vastzit 
in het bedrijf van invloed is op de innovaties 
van het familiebedrijf. Uit Figuur 10 blijkt 
dat bij een derde van alle familiebedrijven 
bijna het gehele familievermogen van de 
eigenaren vastzit in het familiebedrijf, en bij 
de helft van alle familiebedrijven ligt minimaal 
75 procent van het familievermogen van de 
eigenaren vast in het bedrijf. 
 
Dit is op zich al een interessant resultaat. 
Maar het wordt zorgwekkend als dit 
ook invloed heeft op het innovatieve 
vermogen van het familiebedrijf. Uit het 
onderzoek blijkt dat 11,6 procent van alle 
familiebedrijven waar minimaal 75 procent 
van het familievermogen vastzit in het bedrijf, 
over onvoldoende financiële middelen 
beschikt om te innoveren (zie Figuur 11). 
Dit geldt slechts voor 3,4 procent van de 
familiebedrijven waar minder dan 75 procent 
van het familievermogen vastzit in het 
bedrijf. Een significant verschil, dat aantoont 
dat als (bijna) al het familievermogen vastzit 
in het familiebedrijf dit van invloed is op het 
innovatieve vermogen van het bedrijf omdat 

Figuur 9: Het bedrijf voert een conservatief financieel beleid?

er onvoldoende financiële middelen kunnen 
zijn voor de benodigde investeringen in 
innovatie.

Subsidies en andere stimuleringsmaatregelen 
creëren de mogelijkheid om meer financiële 
middelen aan te wenden voor innovaties. 
Bijna de helft (48,0 procent) van de familie-
bedrijven maakt gebruik van subsidies 
en andere stimuleringsmaatregelen voor 
innovaties. Het zou voor de andere helft 
van de familiebedrijven raadzaam zijn om 

het gebruik van subsidies voor innovaties 
te overwegen. Op deze manier komen 
meer financiële middelen voor innovaties 
beschikbaar zonder dat het streven naar 
een conservatief financieel beleid wordt 
ondermijnd.

Samenwerking
Een gebrek aan talentvolle medewerkers 
of aan kennis (zie ook Figuur 7) kan onder 
meer worden gecompenseerd door samen-
werking met externe partijen aan te gaan 

Figuur 10: Percentage van het familievermogen van eigenaar/eigenaren dat vastzit 
in het familiebedrijf 
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of door gebruik te maken van het netwerk 
en de kennis van een Raad van Advies 
of Raad van Commissarissen. Het valt op 
dat de innoverende familiebedrijven zeer 
veel samenwerken met externe partijen 
op het gebied van innovatie (zie ook Tabel 
5). Vooral binnen de keten wordt veel 
samengewerkt, zowel met klanten (83,9 
procent) als met leveranciers (80,6 procent), 
waarbij de niet-innoverende familiebedrijven 
significant minder samenwerking zoeken 
met hun klanten (41,5 procent). Misschien 
nog wel opvallender is het hoge percentage 
van innoverende familiebedrijven dat 
samen werkt met universiteiten of hoge-
scholen (45,2 procent) en/of met de over-
heid of publieke onderzoeksinstellingen 
(24,5 procent). Door deze samenwerking 
kan kennis en expertise worden verkregen, 
wat voor veel (familie)bedrijven lastig is om 
zelfstandig op te bouwen. De familiebedrijven 
die de laatste drie jaar geen product of dienst 
op de markt hebben gebracht, werken veel 
minder samen met deze kennisinstellingen. 

Naast het zoeken van samenwerking met 
externe partijen zijn er uiteraard andere 
manieren om externe kennis op te doen op 

het gebied van innovatie. Uit Figuur 12 blijkt 
dat innoverende familiebedrijven significant 
vaker (16,8 procent) een joint venture 
met een ander bedrijf zijn aangegaan 
dan niet-innoverende familiebedrijven 
(5,0 procent). Tevens geldt dat de 
innoverende familiebedrijven significant 
vaker (17,3 procent) een ander bedrijf hebben 
aan  gekocht dan de niet-innoverende 
familie  bedrijven (8,3 procent). Naast de 
samen werking met externen verkrijgen de 
innoverende familiebedrijven dus ook vaker 
externe kennis door aankoop van bedrijven 
of door joint ventures.

Op pagina 58 vindt u een goed voor-
beeld van een familie bedrijf dat veel-
vuldig gebruik maakt van de kennis 
en adviezen van externe partijen, 
Van der Plas Sprouts in Broek op 
Langedijk.

Externe partij Innoverende 

familiebedrijven 

Niet-innoverende 

familiebedrijven 

Klanten** 83,9% 41,5%

Leveranciers 80,6% 68,3%

Adviseurs 52,9% 56,7%

Universiteiten of hogescholen** 45,2% 23,3%

Overheid of publieke onderzoeksinstellingen** 24,5% 6,4%

Concurrenten 18,1% 11,7%

Private R&D instellingen 12,9% 13,3%

Tabel 5: Samenwerking met externe partijen op het gebied van innovatie

** betekent dat er significante verschillen zijn tussen innoverende familiebedrijven en nietinnoverende familiebedrijven.
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Van der Plas Sprouts
Een gesprek met Eva van der Plas (algemeen directeur) 
en haar vader Theo van der Plas (voormalig directeur)

Ondernemerschap zit de familie Van der Plas in het bloed. De overgrootvader 

van de huidige directeur Eva van der Plas, is vroeger begonnen met een 

timmerbedrijf. “Mijn opa heeft samen met zijn broer dit timmerbedrijf 

overgenomen. Omdat mijn opa echter een hekel had aan de kou, zijn zij later 

een eigen champignonkwekerij gestart.” In die tijd was er nog minder kennis van 

de oorzaken van ziektes bij de champignonkweek en er startte een tienjarige 

periode van vallen en opstaan. Het nadeel van de champignonmarkt was ook 

dat er al snel veel concurrentie in was. “Zij leverden in die tijd in Amsterdam aan 

veel Chinezen, en de Chinese klanten vroegen om taugé. Omdat mijn oom in 

Indonesië had gewoond, wist hij wat taugé was. Dat zijn zij toen gaan proberen.”

Ondanks vele tegenslagen zijn de broers aan het eind van de jaren ’60 gegroeid tot de 
grootste taugé-kweker in Nederland. Het was de broers echter niet gegund om van het succes 
te genieten. Theo vertelt: “Juist toen de concurrentie kwam opzetten, werd mijn oom ziek. Er 
werd hierdoor te weinig aandacht aan het bedrijf besteed en uiteindelijk is hij veel te vroeg 
overleden. Eigenlijk wilde ik nooit het familiebedrijf in, maar 
mijn moeder heeft mij in 1979 gevraagd of ik wilde helpen.” 
Theo werkte toen nog bij een sloopbedrijf, en heeft de 
eerste acht jaren nog met zijn vader samengewerkt, totdat 
hij zijn vader uitkocht en zelfstandig verder is gegaan.

In 1987 meldde een grote retailer zich bij Theo met het verzoek of het bedrijf ook alfalfa 
kon telen. “Dat hebben wij een jaar geprobeerd, en in het begin viel dat erg tegen. Het 
kostte mij meer dan het opleverde. Maar toen wij dat proces onder de knie kregen, zijn wij 
langzaam naar meer kiemgroenten gaan uitbreiden.” Kiemgroenten zijn jonge, net ontkiemde 
plantjes. Vanwege het feit dat ze in een vroeg stadium geoogst worden, bevatten ze een 
hoge concentratie vitaminen, mineralen, enzymen en proteïnen. Alle kiemgroenten worden in 
het familiebedrijf gekweekt in een hydrocultuur, in warme geconditioneerde ruimtes. Nergens 

Casus

Van der Plas Sprouts
te Broek op Langedijk
Opgericht: 1959
Aantal werknemers: circa 100

“Innovatie is 
geen uitvinden.”
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in het teeltproces wordt grond gebruikt, alleen maar water en warmte. Het gemiddelde 
groeiproces van kiemgroenten ligt tussen de vijf à tien dagen, waardoor er 365 dagen in een 
jaar dagelijks vers wordt geoogst. Inmiddels zijn er al 23 verschillende soorten kiemgroenten 
in het assortiment en is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de grootste producenten 
van kiemgroenten in Europa en trendsetter op dat gebied. De kiemen worden voor een groot 
deel door Van der Plas Sprouts verpakt en vervolgens gedistribueerd door heel Nederland en 
het buitenland. 

Het familiebedrijf is zelf heel voorzichtig met gezondheidsclaims, omdat dit nog goed 
onderzocht moet worden en daar zeer grote budgetten mee zijn gemoeid. Echter, Theo 
stelt: “Als je kiemen vergelijkt met de volwassen groente, dan zijn de stoffen voor mensen 
makkelijker opneembaar als de zaden gekiemd zijn. Dit komt door de dunne celwand van de 
kiemgroenten. In de literatuur lees je wel dat iedereen iedere dag broccoli zou moeten eten, 
vanwege de antioxidanten. Je hebt hiervoor maar 10 gram broccolikiemen nodig vergeleken 
met 300 gram gekookte broccoli.” 

Ondanks de vele voordelen van het eten van kiemgroenten, levert het kweken en verkopen 
van een versproduct ook risico’s op. Het bedrijft heeft een grote crisis doorgemaakt in 2011 
toen in Duitsland een E-coli bacterie leidde tot onrust. “In Duitsland zijn veel mensen ziek 
geworden door besmetting met de bacterie. Sommigen zijn zelfs overleden; een groot 
onderzoek is toen verricht en het kwam iedere dag op het Journaal. Eerst dacht men dat 
komkommers de oorzaak waren, daarna sla en vlees. Uiteindelijk hadden ze een link met 
taugé gevonden, ook al is dat nooit bewezen. Maar door alle publiciteit ging onze omzet in één 
dag wel van 100 procent naar 10 procent.” 

Voor Van der Plas Sprouts heeft deze crisis uiteindelijk drie jaar geduurd, mede omdat er 
in de plaatselijke pers stond dat het familiebedrijf failliet was. “Dat doet enorm veel met de 
medewerkers. Plus, de bank belde gelijk de dag erop, ook al heeft deze, na onze uitleg, zich 
erg loyaal getoond.” Daarnaast heeft de familie jaren keihard gewerkt, eigen geld in het bedrijf 
geïnvesteerd en kreeg het bedrijf grote steun 
van familiebedrijven uit de regio, maar ook zelfs 
internationaal. “De eerste dag dat het in de krant 
stond, zijn meerdere families met familiebedrijven 
langsgekomen met het aanbod om ons te helpen. 
En met de Kerst hadden wij geld tekort. Toen belde 
een van onze Italiaanse leveranciers of hij met zijn 
familiebedrijf kon helpen. Dan heb je goede relaties 
en daar zijn wij dankbaar voor.” Het bedrijf en de familie zijn sterker uit de crisis gekomen, en 
gezamenlijk hebben zij wel geleerd dat een al te grote afhankelijkheid van één product of 
productgroep onwenselijk is. Dat is uiteindelijk een van de drijfveren geworden om continu te 
blijven innoveren. 

De familie in het bedrijf
Vader Theo van der Plas werd al op zijn 21ste door zijn moeder gevraagd om in het familiebedrijf 
te gaan werken. Wellicht omdat hij toen met gepaste tegenzin in het bedrijf is gaan werken, 
wilden Theo en zijn vrouw dat de eventuele overdracht naar de kinderen goed was geregeld. 
“In eerste instantie was het heel gemakkelijk. Geen van onze drie kinderen wilde in het bedrijf, 
en een bedrijf is ook gemakkelijker te verkopen zonder kinderen in het bedrijf. Iedereen roept 
altijd dat het zo fantastisch is om het bedrijf aan je kinderen over te dragen. Maar verkopen is 
gemakkelijker en je houdt er ook meer geld en minder zorgen aan over.” 

“Zolang we er in 
geloven, blijven we  

er in investeren.”
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Toch is het uiteindelijk anders gelopen, naar volle tevredenheid van iedereen. Deze 
tevredenheid met het proces komt onder meer omdat de familie zich vroegtijdig heeft laten 
bijstaan door een ervaren familiebedrijven-adviseur en omdat de familie open staat voor de 
adviezen van het externe bestuurslid van het Stichting Administratiekantoor. “In onze Stak zit 
een externe van een ander familiebedrijf. Hij spreekt onze taal en heeft bijna alles waar wij hier 
tegenaanlopen al een keer meegemaakt.” Met behulp van de externe adviezen is er met de 
kinderen afgesproken dat, toen zij toch interesse gingen tonen in het familiebedrijf, zij eerst 
maar twee jaar stage moesten lopen. “Ik heb gezegd dat wij alleen verder gingen met onze 
kinderen als zij het leuk vonden. Zo niet, dan konden ze gewoon ergens anders gaan werken.”

Dit gold dus ook voor de huidige directeur, Eva van der Plas. “Tot mijn 20ste wilde ik absoluut 
niet in het bedrijf. Ik deed commerciële economie via de Johan Cruijff Academie, en was altijd 
te vinden op het handbalveld. Maar toen ik daar op uitgekeken raakte, ben ik bij een bevriend 

groentebedrijf gaan werken. Dat vond ik zo leuk, 
want er gebeurde elke dag weer iets. Daardoor 
ben ik met andere ogen naar het eigen bedrijf 
kijken. En omdat wij zo iets unieks, iets moois 
maken, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in 
ons eigen bedrijf.“ Uiteindelijk is Eva in 2009 in 
het familiebedrijf komen werken, en is zij sinds 
januari 2017 algemeen directeur. Haar oudste 

broer Pepijn werkt al sinds 2005 in het eigen bedrijf en is als directeur verantwoordelijk voor 
de commercie. Haar jongste broer Sven is op zijn 23ste bij het bedrijf betrokken en doet 
momenteel de teelt. “Het is toch opmerkelijk. Geen van onze drie kinderen wilde dus in eerste 
instantie in het bedrijf, maar nu werken ze er alle drie.” 

Broer Sven heeft tevens samen met zijn vader en het externe lid zitting genomen in het bestuur 
van de Stak. Volgens zijn vader Theo gaat dat prima. “Als bestuur beslissen wij uiteindelijk over 
alle financiën. Sven is ook de zuinigste.” Ook zijn zus Eva is enthousiast. “Wij leggen als directie 
verantwoording af aan de Stak. Het is goed dat anderen naar onze begrotingen en plannen 
kijken. Wij zien de Stak als een sparringpartner, waar wij ook mee kunnen overleggen over de 
problemen waar wij tegenaan lopen.” Verder maakt de directie graag gebruik van het netwerk 
en de contacten van het externe bestuurslid.

De openheid naar externen heeft zich ook vertaald in het opvolgingsproces. Ook hier maakt 
de familie dankbaar gebruik van externen. “Wij laten ons begeleiden door een gerenommeerd 
kantoor voor familiebedrijf advies. Wij spreken er veel over en zo houden wij de onderlinge 
relatie goed. Over het proces hebben wij 2,5 jaar gedaan. Ook nu nog hebben wij met zijn 
drieën overleg, af en toe bijgestaan door de adviseur.” 

Innovatie
Er zijn vele manieren om tot innovatie te komen. Bij Van der Plas Sprouts kan een belangrijk 
deel van het innovatieve vermogen worden verklaard door het opdoen van vele indrukken en 
ideeën uit internationale reizen, het voeren van vele gesprekken met mensen uit het netwerk 

en het voortdurend versimpelen van processen. Vader Theo was en is nog altijd de grote 
inspirator achter de innovaties. “Ik heb geen grote wetenschappelijke carrière achter de rug, 
maar wel altijd geleerd dat je je ogen en oren open moet houden. Ik reis veel en dan kom ik 
veel ideeën tegen. Dan zie je in een klein schuurtje in Vietnam dat mensen de zaken anders 
doen. Daar wil ik dan mee spreken om te horen wat ze daar eten en hoe ze het verbouwen.”

“Innovatie komt voor 
een groot gedeelte 
uit ons netwerk.”



64 65

Ook op beurzen doet Theo veel contacten op en deze mensen in zijn netwerk dragen dan weer 
nieuwe ideeën aan. “Innovatie komt voor een groot gedeelte uit ons netwerk. Als ze iets leuk 
zien dan sturen ze een fotootje of bellen ze met de vraag of zoiets niet handig kan zijn voor de 
kiemgroenten. Vaak heb ik geen achtergrond en kennis van die ideeën. Maar dan ga je er over 
nadenken, en veel lezen en googelen. Vervolgens ga ik nog meer literatuur lezen.” Juist door 
de vele indrukken op te doen en vervolgens de toepassing te zoeken voor de verschillende 
teeltmethodes is Van der Plas Sprouts in staat geweest om tot de vele innovaties te komen. 
“Daarna heb je vooral tijd, geduld en veel geld nodig. Maar vooral geduld en kunnen omgaan 
met tegenslagen.”

Na het opdoen van indrukken en ideeën is het versimpelen van de processen de volgende 
stap van het innovatieproces. De eerste stap hierin zijn de onderlinge gesprekken binnen het 
bedrijf. “We zetten kort iets op papier en gaan de ideeën dan bepraten en elkaar onderling 
inspireren. Onze kracht is dat wij onze innovaties zo eenvoudig mogelijk doen. Hoe kunnen 
we de processen zo vereenvoudigen dat iedereen het snapt.” 

Het versimpelen van de processen betekent echter niet dat alle innovaties soepel verlopen. 
Tekenend is de totstandkoming van de succesvolle teelt van rode bieten kiemen. “Wij hebben 
er veel over gelezen en veel over gepraat, maar we kregen het maar niet voor elkaar. Totdat 
iemand een keer per ongeluk een fout maakte in het proces. Met een fantastisch resultaat! 
Dat proces hebben wij toen vervolmaakt en sindsdien loopt het goed.” 

Wat is innovatie? Voor het familiebedrijf is elke stap in de ontwikkeling een nieuwe innovatie. 
Dat geldt zowel voor de productinnovaties als de procesinnovaties. “Van het ontwikkelen van 
een nieuwe kiem, tot het biologisch optimaliseren van het gehele proces tot het versimpelen 
van de gehele lijn.” Uiteindelijk gaat het erom om bestaande kennis om te zetten in iets 
wat toepasbaar is voor het eigen product. “Wij zijn geen uitvinders. Uitvinden is iets anders. 
Innovatie is toch vaak een verbetering van processen en het toepassen van bestaande kennis 
voor je eigen bedrijf.” 

Maar innovatie kan voor Van der Plas Sprouts ook betekenen dat nieuwe markten met 
bestaande producten worden veroverd. “Innovatie is voor ons nu ook belangrijk om meer 
voet aan de grond te krijgen in het buitenland. Daar moeten wij goed bekijken hoe wij die 
markten gaan aanpakken. Dat kan met dezelfde strategie als in Nederland zijn, maar het is 
ook goed mogelijk dat wij kiezen voor samenwerking. Voor ons is scoren in het buitenland 
weer vernieuwend.”

Ook ziet Van der Plas Sprouts nog ruimte tot innovatie door zich naar de huidige markt 
duidelijker als familiebedrijf te profileren. “Wij willen nog veel meer doen om de markt 
te bereiken, zoals met bloggers en eigen filmpjes. Ook dit is innovatie voor ons. Wij willen 
hierbij nadrukkelijk uitgaan van onze familiewaarden, zoals betrouwbaarheid, betaalbaarheid, 
transparantie en voedselveiligheid. Want het zal toch mooi zijn als alle consumenten voor een 
redelijke prijs zulke rijke voeding zouden kunnen kopen.”

Het innovatieproces. Eva trapt direct duidelijk af: “Pappa mag niet alles meer! Sinds de kinderen 
de leiding overgenomen hebben, mag hij niet te veel cowboyen.” Vervolgens verduidelijkt zij 
haar stelling. In de beginjaren was het bedrijf namelijk veel kleiner en overzichtelijker. Als 
Theo in die tijd een idee had, dan ging hij aan de slag. Hij maakte een proefopstelling en 
ging net zo lang door totdat er resultaat uitkwam. “Nu is het anders, wij zijn met ons vieren 
verantwoordelijk voor innovatie. Dat betekent veel overleggen in een aparte familiekamer. 
Vaak zitten wij rustig een broodje te eten, en dan worden er balletjes opgegooid. Niet te 
officieel, maar wel om te testen of iedereen erachter staat. We moeten het namelijk wel met 
zijn allen doen.” 
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Vaak is Theo nog wel de inspirator van de innovatiegesprekken. “Mijn taak is nu om iedereen 
erbij te betrekken en ervoor te zorgen dat de kinderen dit in de toekomst zelf overnemen.” 
Theo geeft aan dat dit niet altijd even gemakkelijk is, zeker vergeleken met vroeger. “Innovatie 
is ook emotie. Zeker als ik met een idee kom en de rest van de familie ziet het niet zitten. Dan 
ga ik met een dip naar huis, want voor mij gaat het dan niet snel genoeg. Maar ja, dan moet ik 
het de week erna nog maar een keer uitleggen. Mijn kinderen remmen mij nu af, en uiteindelijk 
zorgt dat voor een goede balans.” 

Ondanks de vertraging van de processen stellen beiden dat het familieoverleg een grote 
toegevoegde waarde heeft. “Wij hebben onze familiewaarden geformuleerd en die spelen nu 
een belangrijke rol voor de richting waarin het bedrijf gaat. Zo gebruiken wij geen toevoegingen 
en geen voedingsstoffen.” Ook stellen zij dat alle innovaties die zij hebben doorgevoerd bijna 
onmogelijk gerealiseerd hadden kunnen worden in een niet-familiebedrijf. “Soms duurt het 
drie tot vier jaar voordat de innovatie echt lukt. Dat heeft ongelooflijk veel geld gekost. Dat 
had bij een niet-familiebedrijf nooit gekund, die hadden er niet in geloofd en de stekker 
eruit getrokken.” Dit betekent niet dat financiën geen onderwerp van discussie zijn bij het 
familiebedrijf. “Innovatie duurt heel lang. Maar ook de discussie voordat een groep mensen 
daar geld aan wil besteden. Dat is goed, want dat geeft een balans in de besluitvorming.” 

Overigens heeft het familiebedrijf niet een vastgesteld innovatiebudget. “Op die manier werkt 
het niet, want dan bezuinig je de innovatie kapot. Ook al verdienen wij niets met een innovatie 
zoals bijvoorbeeld een nieuw product, zolang we er in geloven, blijven we er in investeren. Wel 
vinden wij het belangrijk dat in het achterhoofd een plan zit met een potentiële markt, waar 
wij allen in geloven.”

Samenwerking met andere familiebedrijven: Zowel Eva als Theo herkennen zich in het beeld 
dat ook zij graag samenwerken met andere familiebedrijven. “Eerst hebben wij ons dat niet zo 
gerealiseerd en dachten wij misschien dat het toevallig was. Maar als je er over nadenkt, dan 
herken je in de waarden van de mensen waar wij mee samenwerken, ook weer onze waarden. 
Dat is niet toevallig, want het geeft een natuurlijke klik. Uiteindelijk bouw je zo langdurige 
relaties op en uit die banden komen ook weer innovaties. Want dan hebben zij weer wat 
gehoord en dan bellen zij ons, of het niet wat voor ons kan zijn.”

Volgens Eva hebben de vele samenwerkingsverbanden met familiebedrijven ook te maken 
met het karakter van haar vader. “Theo is erg open en is ook heel eerlijk over de fouten die wij 
maken. Zo creëer je vertrouwen en zie je dat andere bedrijven met je willen samenwerken. Dat 
ze kijken hoe je elkaar kunt helpen.”

Deze samenwerking en wederzijdse advisering komt nu ook goed van pas bij de overdracht 
van vader naar de drie kinderen. “Naast gesprekken met onze adviseurs, zoeken wij ook 
gelijkgestemden op. Veel andere kinderen in familiebedrijven worstelen met dezelfde situaties. 
Dan is het goed om er open over te praten. Ook al duurt het hier in West-Friesland soms wel wat 
langer om het vertrouwen en die openheid te krijgen.” 

Teeltmethodes: Het is overduidelijk dat het 
familiebedrijf op allerlei verschillende manieren 
vormgeeft aan innovaties. Wellicht het meest 
opmerkelijk zijn wel de teeltmethodes van de 
kiemgroenten. Het is dan ook niet verbazingwekkend 
dat de familie zeer voorzichtig is in het delen van 
informatie over deze teeltmethodes. Hierdoor is het 
mogelijk dat er nu nieuwe trends in de algemene 
teeltmarkt ontstaan, die voor Van der Plas Sprouts 
al jaren vanzelfsprekend zijn. “Er wordt in Nederland 
nu veel gesproken over meerlagenteelt. Dat is voor 
ons al lang niet nieuw, dat doen wij al vijftien jaar.” 

Net als met de andere innovaties wordt de familie 
geïnspireerd door kennis van anderen. “Hoe wij 
toen al op dat idee kwamen? Door heel veel te 
lezen en te praten met andere mensen. Dan lees 
je hoe zo’n zaak groeit in het productieland. Dan 
moet je goed nadenken waar dat vandaan komt, 
over welke breedtegraad het gaat en hoe het daar 
groeit in de natuur. Dan is het de uitdaging om dit 
hier zo goed mogelijk na te bootsen. Maar wel zo 
simpel mogelijk.”

Lopend langs de productie van de verschillende 
kiemgroenten zie je allerlei verschillende teelt-
methodes voor de verschillende kiemen. “Dat 
is het geheim van de smid. Wij willen continu de 
efficiëntie in de teeltmethodes verbeteren. In de 
wereld begrijpen zelfs onze collega’s niet hoe wij 
op zo weinig vierkante meters kunnen telen. Maar 
als je er goed over nadenkt, is het echt vrij simpel.” •

Adviezen voor andere 
familiebedrijven

•  Wees niet bang om fouten te 
maken. Als je alle fouten van 
ons bij elkaar optelt, dan heeft 
dat miljoenen gekost. En toch 
bestaan en groeien wij nog.

•  Blijf net zolang doorgaan met 
een innovatie totdat je er zelf 
echt niet meer in gelooft.

•  Neem de tijd om alles goed uit 
te leggen aan de mensen. Dat is 
de manier om het vertrouwen te 
krijgen en iedereen uiteindelijk 
mee te krijgen. 

•  Wees veel bezig met de strategie. 
•  Probeer om goed samen te 

werken met de bedrijven om je 
heen. Als de families goed samen 
kunnen werken, dan ontstaat 
er een win-win situatie voor de 
familiebedrijven.

•  Heb geduld met innovaties en 
leer om te gaan met tegenslagen.

•  Laat het opvolgingsproces 
gestruc tureerd begeleiden door 
een expert. Je kunt nooit genoeg 
tijd besteden aan familieoverleg. 

•  Wees niet te beroerd om de winst 
te delen en wees niet bang om 
wat uit te geven. Het gaat toch 
om de langere termijn.

•  Gun elkaar het succes, ook niet-
financieel. 

•  Praat veel met mensen en deel 
je kennis. Uiteindelijk krijg je ook 
kennis terug.
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Figuur 12: Externe kennis op gebied van 
innovatie opgedaan door koop van of 
joint venture met ander bedrijf

Ten slotte geven de bedrijven aan dat zij ook 
nog externe kennis betreffende innovatie 
opdoen door het eigen personeel hiertoe 
op te laten leiden of door nieuw personeel 
te werven. 

Raden van Advies of Commissarissen
Ook een Raad van Advies of een Raad van 
Commissarissen kan een bedrijf onder-
steunen op het terrein van innovatie. Naast 
de nodigde kennis en ervaring, kunnen 
de leden van een Raad hun netwerk 
inzetten om samenwerkingen tot stand te 
brengen. Ook kan een Raad het onderwerp 
innovatie veelvuldig op de agenda zetten, 
waardoor zij het management stimuleert 
om actief na te denken over innovatie. 
Uit eerder onderzoek van Nyenrode naar 
goed bestuur bij familiebedrijven (Flören 
en anderen, 2013) blijkt dat familiebedrijven 
veel minder vaak een Raad van Advies of 
Raad van Commissarissen hebben dan 
niet-familiebedrijven. Op dit gebied kunnen 

familiebedrijven nog leren van niet-familie-
bedrijven, die veel meer open staan voor 
adviezen van externe deskundigen.

Ook uit het huidige onderzoek blijkt dat niet-
familiebedrijven vaker een Raad hebben 
dan familiebedrijven (31,9 procent versus 
24,6 procent). Voorts blijkt uit de resultaten 
dat het aantal leden van een Raad bij 
familiebedrijven significant lager ligt dan bij 
niet-familiebedrijven. Zo bestaat het aantal 
leden van een Raad van Advies of Raad van 
Commissarissen bij familiebedrijf gemiddeld 
uit 3,13 leden, terwijl de Raad bij niet-
familiebedrijven gemiddeld uit 4,55 leden 
bestaat. 

Figuur 13: Meer innovatieve bedrijven 
hebben een Raad van Commissarissen 
of Raad van Advies 

Een opmerkelijk en ook belangwekkend 
resultaat is dat bedrijven die een Raad 
hebben significant innovatiever zijn. Het 
blijkt dat bedrijven die de laatste drie jaar 
een product of dienst naar de markt hebben 
gebracht veel vaker een Raad van Advies of 

Raad van Commissarissen hebben, dan de 
niet-innovatieve bedrijven (zie ook Figuur 
13). Dit resultaat geldt voor alle Nederlandse 
bedrijven, en de resultaten geven ook 
een indicatie dat dit voor familiebedrijven 
specifiek geldt. Vanwege het beperkte aantal 
familie bedrijven met een Raad kunnen 
hierover geen statistisch betrouwbare 
uitspraken worden gedaan. Als echter 
specifiek wordt gekeken naar familiebedrijven 
met minimaal 100 werknemers dan komt 
hetzelfde significante verschil weer naar 
voren (zie Figuur 14). Dus ook voor de grote 
familiebedrijven geldt dat familiebedrijven 
met een Raad vaker innovatief zijn dan die 
zonder Raad.

Figuur 14: Meer innoverende grote 
familiebedrijven hebben een Raad van 
Commissarissen of Raad van Advies

De vraag is natuurlijk wat het verband is 
tussen het al dan niet hebben van een Raad 
van Commissarissen of een Raad van Advies 
en het innovatief vermogen van een bedrijf. 
Zoals eerder aangegeven is een mogelijke 
verklaring dat het bedrijf meer gebruik 

maakt van de adviezen en netwerken 
van de leden van de Raad waardoor een 
voorsprong kan worden behaald. Uit het 
eerder aangehaalde onderzoek bleek dat 
familiebedrijven die geen Raad hebben 
als reden aangaven dat zij geen behoefte 
hadden aan ‘pottenkijkers’, wat het open en 
daardoor mogelijk innovatieve karakter van 
een bedrijf zou kunnen beperken. Het kan 
echter ook zo zijn dat innovatieve bedrijven 
vaker samenwerken met andere bedrijven en 
meer externe contacten opdoen, waardoor 
zij juist eerder bereid zijn om open te staan 
voor de adviezen en kritieken van leden 
van een Raad. In ieder geval is er een sterk 
significant verband tussen de aanwezigheid 
van een Raad van Advies of Raad van 
Commissarissen en het innovatieve karakter 
van een bedrijf.

Figuur 15: Mate waarin innovatie 
een belangrijk onderwerp is in de 
vergadering met de Raad

Een andere verklaring kan zijn dat leden 
van een Raad veel belang hechten aan het 
innovatieve vermogen van een bedrijf. Van 
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de familiebedrijven met een Raad geeft ruim 
twee derde (67,2 procent) van de directeuren 
aan dat innovatie een belangrijk onderwerp 
op de agenda van de Raad is, terwijl slechts 
bij 8,2 procent van de familiebedrijven 
met Raad innovatie als een onbelangrijk 
onderwerp wordt gezien (zie Figuur 15). 
Dit onderstreept het belang dat leden van 
een Raad hechten aan innovatie en kan 
verklaren waarom bedrijven met een Raad 
innovatiever zijn dan bedrijven zonder een 
Raad. 

Beeldvorming 
Eerder is al gerefereerd aan het behoudende 
imago van familiebedrijven. Door het lang 
vasthouden aan traditionele producten 
en diensten en het langdurig aanblijven 
van de directeur-eigenaar zouden de 
familiebedrijven het risico lopen om weinig 
innovatief te zijn. Dit imago heeft lang aan 
familiebedrijven gekleefd en als wij de mythen 
mogen geloven dan zijn familiebedrijven 
weinig innovatief. Uit dit onderzoek blijkt 
echter dat er nauwelijks bedrijfsmatige 

verschillen zijn op het innovatieve vlak 
tussen familiebedrijven en niet-familie-
bedrijven. Daarom is het interessant om 
te verkennen hoe de directeuren uit het 
Nederlands bedrijfsleven denken over de 
innovativiteit van verschillende bedrijfstypen. 
De directeuren is gevraagd om aan te 
geven welke van de volgende bedrijfstypen 
zij het meest innovatief vinden, te weten 
beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, 
niet-familiebedrijven en start-ups. Nu sluiten 
deze bedrijfstypen elkaar niet geheel uit, 
maar uit eerdere interviews is naar voren 
gekomen dat directeuren zeer goed deze 
bedrijfstypen kunnen onderscheiden.

In Figuur 16 blijkt dat de meerderheid van alle 
directeuren (67,9 procent) een start-up als 
het meest innovatieve bedrijfstype zien. Dat 
gegeven is op zich niet erg verrassend. Des 
te opmerkelijker is het echter dat directeuren 
van zowel familiebedrijven als directeuren 
van niet-familiebedrijven aangeven dat 
familiebedrijven innovatiever zijn dan 
niet-familiebedrijven en beursgenoteerde 

Figuur 16: Rangschikking van meest innovatieve bedrijfstype volgens  
directeuren van

bedrijven. Ruim een vijfde (22,1 procent) van 
alle directeuren van Nederlands bedrijven 
geeft aan dat zij het familiebedrijf het meest 
innovatieve bedrijfstype achten. Dat dit 
percentage oploopt als alleen de directeuren 
van familiebedrijven worden bekeken, is 
misschien niet vreemd. Wel is het interessant 
dat zelfs als alleen aan de directeuren van 
niet-familiebedrijven wordt gevraagd welk 
bedrijfstype het meest innovatief is, dat ook 
zij het familiebedrijf als tweede na de start-
ups maar voor andere bedrijfstypes plaatsen.
 
Een van de verklaringen die de directeuren 
van de Nederlandse bedrijven geven voor het 
succes van de innovatie bij familiebedrijven 
is het gebruik van eigen middelen. Bijna 
drie kwart (71,8 procent) van alle directeuren 
vindt dat familiebedrijven efficiënter zijn 
met hun investeringen dan niet-familie-
bedrijven, doordat zij investeren met eigen 
geld (zie ook Figuur 17). Dit resultaat onder-
bouwt de eerdere conclusie van Vat en 
anderen die stellen dat familiebedrijven per 
geïnvesteerde euro meer patenten vast-
leggen dan grote niet-familiebedrijven (Vat 
en anderen, 2016). Familiebedrijven zijn 
misschien dan voorzichtig met het uitgeven 
van hun eigen geld, maar als zij het doen, 
blijken zij efficiënter te zijn hetgeen kan 
leiden tot succesvolle innovaties en dus ook 
eventueel tot meer patenten.

Eigenaren en innovatie
De resultaten tot nu toe geven aan dat 
er niet veel verschillen bestaan tussen 
familiebedrijven en niet-familiebedrijven op 
het terrein van innovatie. Familiebedrijven 
moeten net als alle andere bedrijven 
concurreren op een markt, waar zij moeten 
omgaan met veranderende klantbehoeften 
en (technologische) ontwikkelingen. Dat 
stemt op zich positief en ondermijnt ook de 
beeld vorming dat de Nederlandse famili-

bedrijven niet innovatief zijn. Sterker nog, 
directeuren van alle bedrijven schatten 
familiebedrijven na de start-ups in als het 
meest innovatieve bedrijfstype. Zij moeten 
dagelijks concurreren op de markt en 
bemerken dus dat de familiebedrijven in hun 
markt innovatief zijn en niet voldoen aan 
de mythe van ingeslapen, niet-innovatieve 
bedrijven. 

Als de familiebedrijven namelijk zouden 
voldoen aan de mythes van traditioneel 
en behoudend dan zouden vele hun 
bestaansrecht in de markt verliezen of 
al hebben verloren. Net zoals de eerder 
gerefereerde Belgische cijfers van Graydon 
zouden doen vermoeden. 

Waar in de behandeling van de onder-
zoeksresultaten echter tot nu toe nog niet op 
is ingegaan, is de eigendom en de eigenaren 
van familiebedrijven. Juist op dit vlak onder-
scheiden familiebedrijven zich van niet-

Figuur 17: Familiebedrijven efficiënter 
met hun investering doordat zij 
investeren met eigen geld



72 73

44,5

33,5

9,0

6,9
6,1

1 2 3 4 5 of meer

familiebedrijven. De belangrijkste verschillen 
tussen de eigenaren van familiebedrijven 
vergeleken met de eigenaren van niet-
familiebedrijven zijn:

•  De groep aandeelhouders is veel kleiner
•  Er bestaan familieverbanden tussen de 

eigenaren
•  De eigenaren houden hun aandelen 

langer aan 
•  De eigenaren zijn vaker werkzaam in het 

bedrijf 
•  De eigenaren zitten vaker in toezicht-

houdende functies van het bedrijf
•  De eigenaren zijn eerder bereid om af te 

zien van dividendbetalingen.

Dat de eigenaren een grote invloed kunnen 
hebben op het bedrijf en met name op de 
lange termijn strategie spreekt bijna vanzelf. 
De afstand tussen eigenaren en een bedrijf 
is vooral bij familiebedrijven relatief klein 
vanwege het beperkte aantal eigenaren. Uit 
Figuur 18 blijkt dat meer dan drie kwart (78,0 
procent) van de familiebedrijven maximaal 
twee eigenaren heeft en dat slechts 6,1 
procent meer dan vier eigenaren heeft. Dit 
aantal eigenaren verschilt significant met het 
aantal eigenaren van niet-familiebedrijven. 
Bijna een kwart (21,1 procent) van alle 
niet-familiebedrijven heeft meer dan vier 
eigenaren, terwijl 9,8 procent er minimaal 
tien heeft. Het is interessant om te bezien 
of de grote verschillen in eigenaren tussen 
familie bedrijven en niet-familiebedrijven 
invloed hebben op de innovatie van deze 
bedrijven.
 
Steun voor innovatie
De eigenaren van familiebedrijven steunen 
het innovatiebeleid volledig en signi ficant 
meer dan de eigenaren van niet-familie-
bedrijven (zie ook Tabel 6). Dat wil niet zeggen 

dat eigenaren van niet-familiebedrijven 
het innovatie beleid niet steunen. Echter, 
meer directeuren (95,2 procent versus 
88,8 procent) van familiebedrijven zijn ervan 
overtuigd dat de eigenaren hun investeringen 
in innovaties steunen dan directeuren van 
niet-familie bedrijven. Ook stellen de familie-
bedrijf-directeuren vaker (87,4 procent 
versus 80,5 procent) dat hun eigenaren 
dezelfde visie hebben over het belang van 
innovatie voor het bedrijf dan de directeuren 
van niet-familiebedrijven. Dezelfde signi-
ficante verschillen worden gevonden voor 
de mate waarin eigenaren open staan voor 
veranderingen. Deze volwaardige steun 
van de eigenaren van familiebedrijven zal 
de directie van familiebedrijven helpen met 
haar daadkracht en investeringen voor hun 
innovatiebeleid.

Figuur 18: Aantal eigenaren in het 
familiebedrijf 

Lange financiële adem
Naast steun voor het innovatiebeleid voegen 
de eigenaren dan ook de daad bij het woord 
door de financiële middelen beschikbaar te 
stellen en geduld te tonen. Ook op dit gebied 
blijken familiebedrijven significant af te 
wijken van niet-familiebedrijven. Zoals Figuur 
19 aantoont, is ruim drie kwart (78,9 procent) 
van de eigenaren van familiebedrijven bereid 
om van dividend af te zien om de innovatie 
te stimuleren, terwijl dit percentage bij niet-
familiebedrijven veel lager (59,8 procent) ligt. 

Sterker nog, veel meer eigenaren van familie-
bedrijven (65,4 procent) zijn ook bereid om 
een jaar negatieve resultaten te accepteren 
als dat de innovatie stimuleert (zie ook Figuur 
20). Ook hier geven de eigenaren van niet-
familiebedrijven veel minder armslag aan de 
directie om innovatie te stimuleren. Slechts 
bij twee vijfde (40,3 procent) van de niet-
familiebedrijven accepteren de eigenaren 
een jaar negatieve resultaten. Opvallend is 
hier verder dat er geen verschillen bestaan 

Innovatie en strategie Familiebedrijven Niet-familiebedrijven

(Geheel) 

eens

 (Geheel) 

oneens

Ge- 

middelde

(Geheel) 

eens

 (Geheel) 

oneens

Ge- 

middelde

Onze eigenaren steunen onze 

investeringen in innovaties.**

95,2% 0,8% 1,61 88,8% 0,7% 1,81

Onze eigenaren staan open voor 

veranderingen.**

94,4% 0,8% 1,67 90,4% 3,7% 1,87

Onze eigenaren delen dezelfde visie 

over het belang van innovatie voor 

het bedrijf.**

87,4% 4,9% 1,90 80,5% 12,0% 2,11

Onze eigenaren zijn bereid om af te 

zien van dividend als dat de innovatie 

stimuleert.**

78,9% 8,3% 2,14 59,8% 16,5% 2,46

Onze eigenaren zijn bereid om 

een jaar negatieve resultaten te 

accepteren als dat de innovatie 

stimuleert.**

65,4% 21,8% 2,46 40,3% 38,8% 3,01

Onze eigenaren zullen hun 

investeringen minder snel op de 

korte termijn beoordelen.**

77,3% 13,8% 2,23 60,2% 23,2% 2,60

** betekent dat er significante verschillen zijn tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven.

Berekening van het gemiddelde ontstaat door waardes toe te kennen aan de meningen van de deelnemende directeuren, 

waarbij 1= geheel eens en 5= geheel oneens. 

Tabel 6: Belang van steun eigenaren voor innovatie
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Familiebedrijven

Niet-familiebedrijven

Geheel eens

Eens

Neutraal

Oneens

Geheel oneens

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16,9 62,0 12,8 7,0 1,2

11,8 48,0 23,6 15,7 0,8
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tussen de innovatieve en niet-innovatieve 
familiebedrijven op het financiële vlak. Bij 
beide typen is de bereidheid van eigenaren 
om het bedrijf te steunen gelijk. Dit toont aan 
dat het daadwerkelijk om een verschil tussen 
familiebedrijven en niet-familiebedrijven gaat, 
waarvan de directie van een familiebedrijf 
gebruik kan maken ter stimulering van 
het innovatiebeleid. Deze kracht van het 
familiebedrijf wordt nog eens extra bevestigd 
doordat de eigenaren bij ruim drie kwart 
(77,3 procent) van de familiebedrijven hun 
investeringen significant minder snel op de 
korte termijn zullen beoordelen, vergeleken 
met het percentage van 60,2 bij niet-
familiebedrijven (zie ook Tabel 6).

Op pagina 76 vindt u een goed voor-
beeld van een familiebedrijf met 
veel steun van de eigenaren om te 
investeren in research & development, 
Coroos uit Geldermalsen.

Figuur 19: Bereidheid van eigenaren om van dividend af te zien om innovatie te 
stimuleren
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Coroos
Een gesprek met Herman Holtus (Algemeen Directeur) 
en Dies Oostrom (Directeur kwaliteit- en innovatie)

Coroos is opgericht in 1957 door Cor Oostrom senior en richt zich momenteel op 

het verduurzamen van fruit, groenten en peulvruchten. Het ondernemerschap 

had Cor Oostrom van huis uit al meegekregen. Dies stelt, “De vader van mijn 

opa had tijdens de Tweede Wereldoorlog groentewinkels in Utrecht. Na 

de bevrijding richtte hij een bedrijfje op genaamd ’Panklaar’. Het bedrijfje 

was een succes en met het verdiende geld kocht de famillie de jamfabriek 

Bleieveld in Geldermalsen. Dit bedrijf werd omgedoopt tot Veluco: Veluwse 

conservenfabriek.” 

“Mijn opa en zijn vader bleken twee kapiteins op één schip, waarna mijn opa Cor met geld van 
een oom in Kapelle in Zeeland voor zichzelf is begonnen met het verduurzamen van zachtfruit, 
zoals aardbeien, frambozen en bramen.” Cor zocht hiervoor bewust een grondstoffenlocatie 
en in Kapelle was een fruitveiling gevestigd. Overigens net zoals zijn vader had gedaan met de 
vestiging in Geldermalsen. In die tijd was er erg veel aanvoer van zachtfruit. Het inblikken was 
in het begin nog allemaal handarbeid.

De jaren ‘60 kenmerken zich door veranderende klantbehoeften, iets waar Coroos volop 
op inspringt. “In die tijd kregen de klanten steeds meer behoefte aan gemak. Het leek wel 
of iedereen van alles in blik wilde stoppen. Het was daardoor een snelgroeiende business.” 
De eerste productielocatie wordt in 1960 op eigen grond gebouwd, wat de start van de 
grootschalige verduurzaming van verse groenten en fruit inluidt.

Daarna zijn de innovaties bij Coroos zich blijven opvolgen. In de jaren ‘70 introduceert het 
familiebedrijf de glazen pot als nieuwe consumentenverpakking. Ook de productieprocessen 
worden aangepast door onder meer een nieuwe sterilisatietoren te plaatsen en een voor 
die tijd in Nederland unieke eigen waterzuiveringssysteem te creëren. Ook gaat het bedrijf 
sterk internationaliseren en wordt Coroos een toonaangevend Europees producent. “Toen 
zijn wij ons assortiment ook gaan verbreden. Naast fruit zijn er ook groente en peulvruchten 
bijgekomen.”

Casus

Coroos
te Geldermalsen en Kapelle
Opgericht: 1957
Aantal werknemers: 350 fte (700 in het seizoen)
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Lastig binnen de familie was wel dat Veluco, het bedrijf van de vader van de Cor, steeds meer 
in de problemen kwam. “Uiteindelijk heeft mijn opa de failliete boedel van het oorspronkelijke 
Veluco overgenomen,” zegt Dies, de kleinzoon van Cor. In deze voor de familie ongetwijfeld 
moeilijke periode, verkreeg Coroos zo een tweede locatie waarin volop is geïnvesteerd. “Nu 

staat alleen het oorspronkelijke waterpomphuis, waarmee wij ons bronwater oppompen, nog 
overeind. Dat wordt nog daadwerkelijk gebruikt. De rest is gerenoveerd.”

Steeds meer speelt Coroos met product- en verpakkingsontwikkeling in op het veranderende 
consumptiegedrag, zoals het groeiende aantal eetmomenten en de toename van kleinere 
huishoudens. Bij haar Europese partners worden appelmoes in cups en fruitsnacks in pouches 
geïntroduceerd. In Nederland worden nieuwe merken gecreëerd zoals Appelmoesjes, Fruit to 
Go en Slurpfruit waarmee slim wordt ingespeeld op het veranderende consumentengedrag.

De familie in het bedrijf
Dies Oostrom die als directeur kwaliteit en innovatie in het familiebedrijf werkt, is een telg 
uit de derde generatie van een grote familie. “Mijn opa Cor had elf kinderen, tien zonen en 
een dochter. Allemaal hebben zij wel in het familiebedrijf gewerkt, sommigen al vanaf hun 
13e. Toen heeft mijn opa de vraag gesteld: ‘Wie wil er echt in het bedrijf?’, waarop zes broers 
hebben gesteld dat zij door wilden.” Zo ontstond een familiebedrijf met zes eigenaren in de 
tweede generatie. Alleen de vader van Dies, George, is nog actief in het bedrijf, als technisch 
directeur. 

In 2011 is Herman Holtus tot de directie toegetreden. Tot die tijd werd Coroos geleid door de 
broers Cok en George Oostrom. “Mijn vader George was verantwoordelijk voor de fabrieken 
en de operatie en mijn oom Cok was 20 jaar lang algemeen directeur en commercieel 
verantwoordelijk. Zij liepen al heel lang in het bedrijf rond en waren in staat om de benodigde 
informatie in het bedrijf te verzamelen en vervolgens zelf alle besluiten te nemen. Cruciaal 
voor het succes was dat vier van hun broers op sleutelposities binnen het bedrijf werkzaam 
waren: Joop (verkoop), Jan (productie), Rob 
(logistiek) en Ruud (financiën).” Toen Herman 
de algemene leiding van Cok overnam, was 
er dan ook geen managementteam. Herman 
kwam uit een heel andere zakelijke wereld en 
stond voor de uitdaging om als eerste niet-
familielid de leiding van de daadkrachtige 
broers over te nemen. “Het was echt knap van 
de broers dat zij heel bewust iemand hebben 
gezocht met heel andere kwaliteiten. Het is 
ook zeer te prijzen dat zij de ruimte voor veranderingen hebben gegeven.” Herman is direct 
begonnen met het opzetten van overlegstructuren met een operationeel team. “Ik geloof 
heilig in samenwerking binnen teams. We moeten het samen doen, en daarom heb ik bewust 
een operationeel team geformeerd. Daarna zijn wij gaan bouwen aan een core team, eigenlijk 
een soort directieteam.” 

De zes broers uit de tweede generatie die het familiebedrijf oorspronkelijk hebben voortgezet, 
hebben bij elkaar 21 kinderen. “In 2006 heeft er een overgangstransactie van eigenaarschap 
plaatsgevonden naar de kinderen van de broers die op dat moment nog in het bedrijf zaten.” 
Nu zitten we in een fase van overdracht van bestuur van de tweede naar de derde generatie. 

“Innovatie is een 
verbetering van jezelf 

en verbetering van 
processen.”
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“De eigendom van ons bedrijf ligt momenteel bij vijf broers van de tweede en 16 neven en 
nichten van de derde generatie van wie er vijf werkzaam zijn in het bedrijf. Het centrale bestuur 
van de aandeelhouders wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers van de familiestaken die 
zijn verenigd in een centrale STAK.” In 2016 is Dies ook toegetreden tot het directieteam.

Ondertussen zijn de eerste jaren van Herman niet alleen maar gemakkelijke jaren geweest. 
“Na een goede start ontstond er een enorme prijzenslag in de groenten.” Dit resulteerde 
in een substantiële omzet en margedaling bij Coroos. “Dat waren zware tijden, waarin wij 
personeelskosten moesten besparen en slim moesten budgetteren. Wij hebben toen een 
‘Back to the Future’ programma opgezet, waarbij de kosten naar beneden moesten komen.”

Innovatie
Bij een conservenfabriek waar veelal commodity producten als fruit en peulvruchten in blik 
of glas worden verpakt, zou je in eerste instantie niet al te veel innovaties meer verwachten. 
Echter, Coroos heeft op tijd de veranderende eetgewoontes van de klanten ingezien en haar 
Research & Development is op sommige terreinen toonaangevend. Het is dan ook interessant 
om nader in te gaan op de transitie van kostprijsleiderschap in een commodity markt naar het 
kennisleiderschap in een ‘specialty’ markt.

“Vroeger was inblikken de innovatie, want je voegde gemak en houdbaarheid toe.” Een 
belangrijke succesfactor voor Coroos zijn de private labels. “Het verhaal in de familie is dat 

wij niet succesvol kunnen zijn in het creëren van 
eigen merken. Daarom is indertijd een ‘me too’ 
strategie gekozen, waarin wij ons gericht hebben 
op de groei van de huismerken. Dat is één van de 
fundamenten van ons bedrijf.” Met huismerken is 
Coroos gegroeid, maar deze strategie noopt wel tot 
absoluut kostleiderschap. Hiervoor waren continu 
investeringen in machines nodig om steeds weer 
slimmer en goedkoper te kunnen produceren. “Dat 
was ons beleid voor innovatie tot vijf jaar geleden. 

Wij waren challenger van de A-merken. We namen een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als de 
A-merken en dat maakten wij goedkoper.”

“De familie had het besef dat als je de fabrieken up-to-date hebt, dat je dan kostprijsleider kunt 
blijven.” Naast het continu investeren in de beste technieken, werd de innovatie ook gevoed 
door het werken op internationale markten. “In het buitenland kwamen wij in aanraking met 
andere markten en andere A-merken.” Deze retailers in het buitenland waren de aanzet voor 
de innovatie; zij hadden specifieke vragen en wensen. “Wij keken goed naar de tendensen. We 
kopieerden onder andere de verpakkingen van Franse pioniers, mede omdat de retailers dan 
bijvoorbeeld vroegen: ‘Waarom doe je geen appelmoes in andere verpakkingen?’ Dat konden 
wij met een betere technologie voor een lagere prijs leveren.”

Deze kopieerstrategie in onder meer Frankrijk heeft een impuls gegeven op de Nederlandse 
markt. “Wat wij buiten leerden, gingen we in Nederland aanbieden. Zo worden wij in Nederland 
door de retailer beschouwd als een aanbieder van innovatieve concepten. Het bedenken 
van de cupjes en zakjes gebeurde hier niet. Maar dat is zo succesvol geworden, dat wij daar 

“Wij doen geen 
innovaties die niet 
relevant zijn voor 
de klant.”
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category leader in zijn geworden. Coroos heeft een verschuiving gemaakt van Private Label 
producten aan de onderkant van de markt naar Private label producten aan de bovenkant van 
de markt tot aan de introductie van eigen merken. Coroos is nu marktleider in verschillende 
categorieën als knijpzakjes of cupjes fruitpuree in Nederland onder het paraplu merk Servero 
met de brands Slurpfruit, Fruit to Go en Appelmoesjes. Dit alles is gedreven vanuit innovatie 
om kwalitatief de beste producten in de markt te kunnen leveren.

“Vroeger konden wij het hier niet over merken hebben, gezien eerdere ervaringen van de 
familie. Eigen merken waren taboe binnen het bedrijf, maar nu hebben wij we verschillende 
succesvolle artikelen onder het merk Servero Appelmoesjes, Fruit to Go en Slurpfruit.” 

Bij de innovaties staat de klant continu centraal. “Wij doen geen innovaties die niet relevant 
zijn voor de klant. Relevant is winnen op smaak, gemak en gezondheid, waarbij smaak het 
allerbelangrijkste is. Uiteindelijk moet het in de supermarkt verkocht kunnen worden.” Hiertoe 
worden door Coroos prototypes geleverd om te testen voor de consument. Pas als zij het 
relevant vinden, wordt de productie opgeschaald. Het kan echter zijn dat de consument de 
innovatie nog niet kan volgen. “Dan moet je een stapje terug doen, en goed luisteren. Maar als 
je iets beter kunt maken, dan moet je het niet laten.”

Naast innovaties in verpakkingen is het familiebedrijf zich ook steeds meer gaan richten op 
productinnovatie. “Die innovaties zijn begonnen doordat een aantal van onze producten 
niet lekker genoeg smaken in een potje of blik.” De innovatiekracht van Coroos is inmiddels 
zo gespecialiseerd ontwikkeld, dat het bedrijf grote internationale partners aan zich weet 
te binden. Een voorbeeld is Tropicana van Pepsico, een wereldmerk van een internationaal 
topbedrijf. “Wij hebben altijd achter de voorlopers aangelopen. Maar nu liggen wij met 
onze spoonable fruit zelfs ver voor op de markt. Pepsico zag een verschuiving in de markt 
aankomen vanuit juices naar spoonable fruits, omdat daar veel minder suiker in aanwezig is. 
Voor een groot bedrijf als Tropicana was dat lastig om zelf te realiseren, terwijl wij letterlijk 
vanuit de keuken aan het innoveren waren. Ons innovatievermogen maakt ons daardoor ook 
een interessante partner voor grote internationale partijen.

De innovatieve ambities van Coroos reiken nog verder. “We streven naar beter, lekkerder en 
gemakkelijker groente en fruit voor mensen, altijd met een verlengde houdbaarheid. Daarvoor 
moeten wij onze kennis van steriliseren en pasteuriseren blijven uitbouwen. Uiteindelijk gaan 
wij voor de gouden standaard van een product. Ieder product gaat zijn jasje krijgen dat hem 
past. Voor bruine bonen is er geen beter jasje dan in glas, wortels passen in het versvak, en 
ander groente en fruit krijgen misschien nog weer nieuwere jasjes. Innovatie is de motor van 
onze toekomst.” 

Organisatie: De uitdaging voor Coroos is om naast het in stand houden van de markt van 
conserveren van groente en fruit, voldoende flexibel en creatief te blijven om de grote 
internationale partners en retailers te blijven prikkelen met innovaties. “Innovatie is een 
verbetering van jezelf en verbetering van processen. Wij sturen daar sterk op en geven mensen 
volop de ruimte.” Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop tijdens en na de crisis is omgegaan 
met de innovatiebudgetten. “Door de crisis zijn wij gedwongen om sterk op de kosten te gaan 
bezuinigen, maar gelijktijdig hebben wij de investeringen in innovatie verhoogd. Wij hebben 
het rücksichtslos uit elkaar getrokken.” Zo heeft Coroos juist in moeilijke tijden het budget van 
innovatie veiliggesteld, waarbij het bedrijf wel trouw is gebleven aan haar cultuur door ook 
blijvend te investeren in de beste technologieën. “Als er een vervangingsinvestering nodig 
is, dan kiezen wij voor een nieuwe technologie. Dan is 50 procent van de investering een 
vervangingsinvestering, de andere 50 procent is toegevoegde waarde.”
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Tevens heeft Herman Holtus de organisatie flink aangepast waardoor innovaties de ruimte 
krijgen om ontwikkeld te worden, terwijl gelijktijdig volop aan de markt wordt gedacht. “Wij 
hebben een stuurgroep innovatie opgezet, die los staat van de R&D mensen. Bestond een 
vergelijkbare stuurgroep vroeger alleen uit technici en productiemensen, nu is deze aangevuld 
met mensen vanuit marketing, sales en inkoop. Als het R&D team in de voorafgaande 
technologische fase een goedgekeurd product aanlevert, dan gaat het multi-disciplinaire 
innovatieteam de marktgang realiseren.” De grote winst is dat de R&D mensen de ruimte 
hebben om te vernieuwen, terwijl het bedrijf Coroos veel dichter bij de consument is komen 
te staan. “Nu kletsen wij veel meer met de consumenten, iets waar de technici echt geen lol 
aan beleefden.”

De kracht van het familiebedrijf: Herman en Dies zijn er beiden van overtuigd dat de 
innovaties die in hun bedrijf plaatsvonden, niet hadden kunnen worden gerealiseerd in een 
niet-familiebedrijf. “In een corporate was alles allang weggesaneerd. Wij hebben mislukte 
innovaties gehad en toch blijvend veel uitgegeven aan die innovaties. Onze aandeelhouders 
hebben vertrouwen getoond en geduld gehad. In een niet-familiebedrijf was dat waarschijnlijk 
niet gebeurd.”

De kracht van innovatie is dat bij Dies de technologische kennis zit met een beetje gevoel voor 
marktrelevantie, terwijl bij Herman heel veel gevoel voor de markt zit met een openstaand oor 
voor de kracht van de techniek. Samen maken zij de koppeling naar consumentenrelevantie 

en naar de markt. Zij sturen dan ook samen 
de innovatie aan. “Dies kan heel goed 
dromen. Maar het vervelende van dromen is 
dat zij vaak bedrog zijn. Daarom praten wij 
veel, als je allebei hetzelfde ziet, dan klopt 
het vaak. Zo creëren wij in onze gesprekken 
het onderbuikgevoel van de expert.” Dies 
met zijn kennis, en Herman kan heel erg naar 

voren kijken in de markt. “Wij maken zo gebruik van de combinatie van de enorme vrijheid van 
het familiebedrijf en daarnaast de enorme frisse blik van buiten naar binnen.”

Pasteuriseren: Een van de belangrijkste procesinnovaties van Coroos is gerealiseerd door 
de dromen en ambities van het R&D team. Een belangrijk aspect van conserveren, is het 
verlengen van de houdbaarheid van het product. Deze verduurzaming kan op allerlei manieren, 
zoals drogen, invriezen, conserveringsmiddelen toevoegen of pasteuriseren. “De veranderde 
wijze van pasteuriseren, is een van onze grootste innovaties. Doel van pasteuriseren is om 
het product langer houdbaar te maken. Het onbedoelde effect is dat je alles gedurende 
20 minuten gaar kookt. Door het overkoken, ging de smaak eruit.” 

De droom van Dies en zijn team was om het 
proces te versnellen en hierdoor de smaak te 
behouden. “Wij hebben gekeken naar andere 
technieken en deze op een aangepaste manier 
toegepast in ons pasteurisatieproces. Door gebruik 
te maken van deze nieuwe milde pasteurisatie 
technieken hebben we onze pasteurisatietijd met 
90% kunnen verkorten waardoor smaak, kleur 
en vitaminen beter behouden blijven.” Naast het 
smaakbehoud is het voor buitenstaanders nog 
opmerkelijker dat Coroos het pasteurisatieproces 
heeft kunnen terugbrengen van 20 minuten naar 
30 seconden. •

Adviezen voor andere 
familiebedrijven

•  Creëer mentale ruimte voor 
innovatie. Innovatie is een heel 
kwets baar proces, waarbij je 
mensen vraagt om hun kop uit 
te steken. Daarvoor is onvoor-
waardelijke steun vanuit de 
top essentieel. Je kunt niet van 
iemand verwachten, om die 
vuur  linie in te stappen als hij 
zich niet veilig waant. 

•  Innovatie moet door de top 
gedragen worden en de verant-
woordelijkheid zijn van de 
algemeen directeur. Als die het 
niet steunt en ruimte geeft, dan 
wordt het moeilijk.

•  Manage innovatie niet dood. 
Je kunt ieder innovatief project 
onbedoeld frustreren.

•  Durf te dromen. Als je geen 
mensen hebt die durven te 
dromen dan blijf je in het hier en 
nu.

•  Haal de operationele zaken weg 
van het bordje van de dromers. 

•  Vergeet niet te scoren. Je krijgt 
pas het podium als er wat te 
verdienen valt. 

•  Zorg voor relevantie in de markt. 
Houd die continu in het oog, 
want innoveren is geen doel op 
zich.

•  Zorg dat je de juiste mensen 
hebt. Mensen die kunnen dromen 
maar die deze dromen ook 
kunnen verwezenlijken.

“In de organisatie heb 
je rebellen nodig, met 
back-up van de baas.”
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Belang behoud autonomie
Zoals al eerder gesteld in dit rapport, kan 
de innovatie worden gestimuleerd door het 
verkrijgen van externe kennis. Hiertoe kan 
een samenwerking met andere bedrijven 
worden aangegaan, waarbij onder meer 
gedacht kan worden aan een joint venture. 
Ook is het mogelijk dat financiële middelen 
kunnen worden vrijgemaakt door een 
(gedeeltelijke) verkoop van de eigendom van 
het eigen bedrijf. Het verhaal gaat echter dat 
veel familiebedrijven zich kenmerken door 
terughoudend te zijn in de vervreemding 
van een gedeelte van de eigendom aan 
externen. Deze familiebedrijven stellen het 
zeer op prijs om 100 procent eigenaar te 
blijven van hun bedrijf.

Uit Tabel 7 blijkt dat bijna een derde 
(31,4 procent) van de eigenaren van familie-
bedrijven bereid is om een gedeelte van 
de eigendom te verkopen als dat de 
innovatie stimuleert. Aan de andere kant 
is dit bij ruim de helft (50,8 procent) van 
de familiebedrijven geen optie. Opvallend 
hierbij is echter dat er geen verschillen 
bestaan tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven. Bij beide soorten bedrijven 
is de bereidheid van eigenaren gelijk om 
een gedeelte van de eigendom te verkopen 
met als doel de innovatie te stimuleren. Het 
verhaal dat familiebedrijven terughoudender 
zijn dan niet-familiebedrijven in de gedeel-
telijk verkoop van de eigendom blijkt dus 
niet te kloppen. Overigens geldt hetzelfde 
voor de mate waarin eigenaren van 
bedrijven open staan voor samenwerking 
met andere bedrijven of andere partijen 
ten einde de innovatie te stimuleren. Zowel 
bij familiebedrijven als niet-familiebedrijven 
staat ongeveer 80 procent van de eigenaren 
open voor een dergelijke samenwerking.

Wel significant verschillend is hoe de 
directeuren van beide soorten bedrijven deze 
grond houding van de eigenaren bezien als 
een beperkende factor van het innovatieve 
vermogen. Terwijl slechts bij een op de 
zeven (14,3 procent) van de familiebedrijven 
de directeur stelt dat de innovatie van het 
bedrijf wordt geremd door het vasthouden 
van eigenaren aan 100 procent eigendom, 
ziet bijna een kwart (23,7 procent) van de 

Figuur 20: Bereidheid van eigenaren om een jaar negatieve resultaten te 
accepteren als dat de innovatie stimuleert 

niet-familiebedrijf directeuren dit als een 
rem op de innovatie (zie Figuur 21). Dit toont 
wellicht de flexibiliteit en vastberadenheid 
van familie bedrijven om gegeven de 
omstandig heden dat een meerderheid van 
de eigenaren niet wil verkopen, dat zij toch 
in staat zijn om hun innovaties te realiseren. 

Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging en -overdracht zijn 
belangrijke thema’s voor familiebedrijven. 
Zeker op het terrein van innovatie kan de 
invulling van de positie van directeur van 
groot belang zijn voor het innovatieve 
vermogen van de bedrijven. Uit Figuur 22 blijkt 
dat bij een aanzienlijk aantal familiebedrijven 
de afhankelijkheid van de directeur erg groot 
is. Bij bijna een derde (29,1 procent) van alle 
familiebedrijven vreest de huidige directeur 
dat het innovatieve karakter van het bedrijf 
vermindert na zijn of haar vertrek. 

Innovatie en strategie Familiebedrijven Niet-familiebedrijven

(Geheel) 

eens

 (Geheel) 

oneens

Ge- 

middelde

(Geheel) 

eens

 (Geheel) 

oneens

Ge- 

middelde

Onze eigenaren zijn bereid om 

een gedeelte van de eigendom 

te verkopen als dat de innovatie 

stimuleert.

31,4% 50,8% 3,25 31,7% 48,4% 3,20

Indien onze eigenaren vasthouden 

aan 100% eigendom, dan zal 

dit de innovatie van ons bedrijf 

remmen. **

14,3% 73,0% 3,76 23,7% 67,2% 3,51

Onze eigenaren staan onvoldoende 

open voor samenwerking met 

andere bedrijven of andere partijen.

11,4% 80,1% 3,87 9,7% 81,3% 3,92

Tabel 7: Belang van autonomie en samenwerking met anderen voor innovatie

** betekent dat er significante verschillen zijn tussen familiebedrijven en nietfamiliebedrijven.

Berekening van het gemiddelde ontstaat door waardes toe te kennen aan de meningen van de deelnemende directeuren, 

waarbij 1= geheel eens en 5= geheel oneens. 

Figuur 21: Remt het vasthouden aan 100 
procent eigendom, de innovatie van het 
bedrijf?
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Innovatieve karakter 
bedrijf vermindert na

vertrek huidige directeur

Voor continuïteit bedrijf van
groot belang dat nieuwe 
directeur innovatiever is 

dan huidige

Vorige generatie is 
huiverig voor de risico's 
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Eigenaren zien een succes- 
volle bedrijfsoverdracht 

als een belangrijk doel

Vorige generatie is zich 
ervan bewust dat innovatie 
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9,4 50,6 11,4 24,1 4,5
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Deze terugval in het innovatieve karakter 
blijkt significant te verschillen tussen familie
bedrijven waar de oprichter nog actief is, 
vergeleken met familiebedrijven waar de 
oprichter niet meer actief is. Bij 38,0 procent 
van de familiebedrijven waar de oprichter nog 
actief is, stelt de directeur dat het innovatieve 
karakter van het bedrijf zal verminderen, 
terwijl dit bij de overige familiebedrijven 
slechts 23,7 procent bedraagt (zie ook Figuur 
23). Dat is een reële bedreiging voor het 
innovatieve vermogen van de Nederlandse 
familiebedrijven, waar de bedrijven vroeg-
tijdig op moeten voorsorteren. Het lijkt erop 
dat de familiebedrijven waar de oprichter 
niet meer actief is, deze horde veelal hebben 
overwonnen. Dit neemt niet weg dat juist de 
familiebedrijven waar de oprichter nog wel 
actief is, staan voor een uitdaging om het 
verlies aan innovatiekracht dat de oprichter 
meeneemt, op te vangen.

Op pagina 90 vindt u een goed voor beeld 
van een familiebedrijf waar de oprichter 
werk maakt van de opvolging naar de 
volgende generatie, de Schadenberg 
Groep uit Hem.

Figuur 22: Bedrijfsoverdracht en innovatie
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Schadenberg Groep
Een gesprek met Janne van Excel, directeur-eigenaar

“Bouwers zijn in aanleg niet innovatief. Optisch is er ook maar weinig veranderd 

aan een huis.” Een mooiere start van een interview over innovatie kun je 

eigenlijk niet wensen. Aan het woord is Janne van Excel, algemeen directeur en 

mede-eigenaar van de Schadenberg Groep. Een eerste generatie familiebedrijf 

dat in 1977 is opgericht als civiel-aannemingsbedrijf. Nu, ruim 40 jaar later, is 

het bedrijf uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met een zeer compleet 

pakket aan verschillende diensten. Het familiebedrijf is actief in grond-, weg- 

en waterbouw, dakwerken, verticale tuinen, daktuinen en projectontwikkeling. 

In eerste instantie is Janne begonnen als stratenmaker. “Zo is Schadenberg in de jaren 80 gaan 
werken voor Mastum, de grootste dakdekker in Europa. Want ook de daken moesten er goed 
uitzien en daar kwamen dus tegels op.” Ondanks dat Janne zelf hoogtevrees heeft, zag hij op 
het verhoogde maaiveld steeds meer groeimogelijkheden. “Uiteindelijk waren wij de grootste 
dakensloper, maar wel met als nadeel dat wij niet mochten slopen met slecht weer. Dan staan 
de medewerkers zonder werk. Dit hebben wij opgevangen door een dakdekkersbedrijf over te 
nemen. Hierdoor konden wij Mastum een totaalpakket aanbieden, wat zij helaas niet konden 
waarderen. Noodgedwongen hebben wij toen onze eigen markt opgezocht. Toen Mastum 
echter een jaar later failliet ging, hebben wij onderdelen van het bedrijf en medewerkers 
overgenomen, zodat wij opeens een fors dakdekkersbedrijf kregen.”

Vervolgens is de Schadenberg Groep zich meer en meer gaan uitbreiden om een totaalpakket 
te kunnen bieden. Dat is gebeurd met vallen en opstaan en hier en daar ook niet zonder 
kleerscheuren. “Ik zie snel kansen, zo zijn wij in 1989 een infra-bedrijf begonnen in Oost-
Duitsland. Daar is het belangrijk dat je er als ondernemer zelf bent, waardoor het weer lastig 
werd om de focus op de eigen thuismarkt te houden. Voordat wij veel leergeld moesten 
betalen, hebben wij onze Duitse activiteiten verkocht.” 

Casus

Schadenberg Groep 
te Hem 
Opgericht: 1977
Aantal werknemers: 160



92 93

Na het avontuur in Oost-Duitsland is het bedrijf organisch gegroeid. De activiteiten van 
de Schadenberg Groep zijn verdeeld in drie holdings, te weten de bouwtak Hemhaeve, 
Schadenberg Holding en Van Excel Vastgoed. Onder Van Excel Vastgoed vallen drie 
projectontwikkelaars (USP Vastgoed B.V., Landvast Projecten B.V. en Woldex SARL), die 
binnen de Schadenberg Groep actief zijn met eigen specialiteiten en werkgebieden. In de 
Schadenberg Holding zitten Schadenberg Infra, Schadenberg Dakwerken en Schadenberg 
Combi Groen. Schadenberg Infra is een civiel aannemingsbedrijf dat grond bouwrijp maakt, 
actief is in onder meer riolering en veel renovaties uitvoert. Schadenberg Dakwerken is een 
middelgroot dakdekkersbedrijf dat is gespecialiseerd in de toepassing van bitumineuze 
en kunststof dakbedekkingen. De derde tak is Schadenberg Combi Groen, een bedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in het adviseren en realiseren van complexe groenoplossingen, 
zoals daktuinen, Sedumdaken, gevelbegroeiingen en verticale tuinen. “Zo kunnen wij ons 
onderscheiden van het kleinbedrijf. Door het totaalpakket te bieden, hoeven klanten niet bij 
verschillende loketten langs.” 

De grote passie van de algemeen directeur ligt in het vergroenen van het verhoogde maaiveld. 
Hiertoe is het bedrijf Combi Groen overgenomen. “Dit is mijn paradepaardje. Er ligt hier een 
enorme toekomst en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor de overheden.” 
Zo is het in Duitsland al onmogelijk om een bouwvergunning te krijgen zonder compensatie 
van het groen dat wordt opgeofferd aan een gebouw. Momenteel is het bedrijf op deze 
markt actiever in het buitenland, maar ook in Nederland wordt groei verwacht. “Alleen al in 
Amsterdam heb je enorm veel platte daken. Vroeger moest bij dakbedekking het dak gewoon 
waterdicht zijn. Nu maken wij hele stadsparken op daken, waarmee wij een prijs hebben 
gewonnen op de wereldtentoonstelling in Hamburg.” 

Verder staan de ontwikkelingen in het familiebedrijf niet stil. Zo wordt er binnenkort uitgebreid 
naar een derde vestiging in Amsterdam, naast Hem en Rotterdam. Ook nemen renovatie 
en projectontwikkeling een belangrijkere rol in. Ten slotte komt er steeds meer focus op de 
aanleg van verticale groene wanden. “Je hebt namelijk nog veel meer verticale vlakken dan 
platte.”

De familie in het bedrijf
In 1977 is Bouke Schadenberg begonnen in het grondverzet, terwijl Janne van Excel in 1981 op 
20-jarige leeftijd voor zichzelf is begonnen. Ondanks dat Janne zeer goed kon leren, heeft hij 
zijn middelbare school niet op reguliere wijze afgemaakt. “Ik was toen te eigenwijs en ben al 
op mijn 16e gaan werken als leidingbouwer. Maar na vier jaar dacht ik ‘dat kan ik beter’, en heb 
ik mijn ondernemersdiploma gehaald.” Terwijl zijn vrouw de administratie verzorgde, werkte 
Janne als wegenbouwer veel samen met Bouke Schadenberg. “Bouke overleed in 1986, op 
43-jarige leeftijd. Omdat zijn zoon Hans toen pas zestien was, ben ik gevraagd door de familie 
om, naast mijn bedrijf, Schadenberg in stand te houden.”

In 1990 zijn de bedrijven compleet samengevoegd en als de Schadenberg Groep verdergegaan. 
In eerste instantie is Janne van Excel als algemeen directeur aan de slag gegaan. “Dat had 
ik met de familie Schadenberg afgesproken. 
Uiteindelijk hebben wij vijf jaar later gekozen 
om samen met Hans, de zoon van Bouke, 
gelijkwaardig samen te gaan.” Ondanks de 
zeer goede verhouding tussen Hans en Janne, 
hebben zij duidelijke afspraken gemaakt over 
de rolverdeling. “Ik ben algemeen directeur, 
terwijl Hans voor de techniek en uitvoering 
van Schadenberg Infra verantwoordelijk is. Wij 
hebben toen de aandelen ook ’50-50’ herverdeeld, met een preferent aandeel dat wij nog 
nooit hebben gebruikt. Zo zijn wij een eerste generatie familiebedrijf gebleven.” 

Zowel Hans als Janne heeft een gezin met drie kinderen. Van beiden werkt een van deze 
kinderen in het familiebedrijf. De zoon van Hans Schadenberg is vernoemd naar opa Bouke. 
Bouke zit in het grondverzet en wordt nu door Janne begeleid in zijn loopbaan. Van de drie 
kinderen van Janne heeft een van de twee dochters tijdelijk als secretaresse in het bedrijf 

“Wij gaan proberen 
om elk gebouw CO2 

neutraal te bouwen.”
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gewerkt, terwijl Janne, de zoon van Janne senior, nu al zes jaar in het familiebedrijf werkt. 
“Mijn Janne kan net zo goed leren als ik, en is ook al op zijn 16e van school gegaan. Ik wilde 
wel dat hij eerst ergens anders ging werken. Hij heeft het drie jaar bij een hoveniersbedrijf 
uitgehouden, maar op zijn 19e wilde hij toch in het bedrijf. Vroeger aan de keukentafel is hij al 
enthousiast geworden over ons bedrijf. Bij ons is hij als stratenmaker begonnen, maar binnen 
een jaar is hij daar door de eigen mensen naar voren geschoven als uitvoerder.”

Beide zoons zitten nu in een jong managementteam. “Wij hebben nu een nieuwe lichting, 
een groep van vijf jongens, waaronder Janne en Bouke. Zij houden nu al de huidige directie 
kritisch in de gaten. Het eerste wat zij zeiden was, dat ik mijn mond moest houden. Zij zagen 
al naadloos waar de uitdagingen zaten.” Vader Janne zelf heeft ondertussen vele opleidingen 
doorlopen en kan door de groei van het bedrijf gemakkelijker zaken delegeren. Zo zal hij 
binnenkort toetreden tot het bestuur van Bouwend Nederland. Daarnaast volgt hij zijn passie 
als ondernemer. “Ik doe nu zaken die ik leuk vind, zoals de verticale tuinen. Plus, onlangs 
hebben wij voor Artis een straattapijt gemaakt, nadat wij een prijsvraag hadden gewonnen. 
Dat is echt een passie van mij en mijn zoon, het aparte straatwerk.”

Innovatie
Ondanks dat Janne van Excel het interview begon met een waarschuwing dat bouwers 
meestal niet innovatief zijn, is er bij de Schadenberg Groep volop aandacht hiervoor. Als een 
echte ondernemer is Janne continu op zoek naar kansen en nieuwe ideeën. De verticale tuinen 
zijn hiervan een sprekend voorbeeld, maar ook wordt veel aandacht besteed aan innovatieve 
processen zoals de samenwerking met andere bedrijven, het stimuleren van betrokkenheid 
van het management en de introductie van een jong managementteam. 

Ook voor bouwondernemingen wordt innovatie steeds belangrijker. “Innovatie is voor ons 
heel belangrijk. Denk alleen al aan alle ICT waarmee bouwbedrijven te maken hebben. Ook 
kunnen wij innovatiever zijn in de marketing, want er is nu geen bouwbedrijf die daar wat 
aan doet. Helaas zijn wij projectverkopers en geen productverkopers. Het lijkt bijna hetzelfde, 
maar het is een andere manier van denken.” Wat dat betreft zijn er volgens Janne voldoende 
kansen op onze daken. “De innovatieprocessen worden zeer belangrijk, zeker als zij inspelen 
op de duurzaamheid. Er zit toekomst in het waterbeheer op het dak. Als wij in staat zijn om het 
regenwater op het dak te houden, komt dit ten goede van de leefbaarheid, waterhuishouding 
en energiebeheer. Daar kun je producten van maken.”

Management: Als starter is Janne gewend om snel en met weinig ruggenspraak besluiten te 
nemen. Een Raad van Advies heeft hij dan ook niet. “Mensen zoals ik hebben zo’n plaat voor 
onze kop, en luisteren gewoon onvoldoende naar zulke adviezen. Ik wilde ook nooit over 
zulke zaken nadenken.” In deze houding is de laatste jaren verandering gekomen door een 
aantal gebeurtenissen. “Tot mijn 50ste was ik onsterfelijk, en alleen met het bedrijf bezig. Maar 
toen ik 50 was, kreeg ik twee infarcten. Dat zet je aan het denken. Je moet je op een gegeven 
moment realiseren dat je eindig bent. Dat is helemaal niet leuk.” Een tweede reden dat Janne 
meer over de toekomst van zichzelf en het bedrijf nadenkt, is het feit dat hij kleinkinderen 
heeft gekregen. “Die kleintjes doen je denken aan de toekomst en het welzijn van de familie.” 

Hierdoor zijn een aantal processen bij de Schadenberg Groep innovatief veranderd. “Het 
bedrijf moet minder van mij afhankelijk zijn. Binnen het bedrijf hebben wij daarom overal eigen 
winkels gebouwd. Die worden geleid door bedrijfsleiders, die ook eigen aandeelhouderschap 
hebben.” Hierbij wordt overigens bewust gebruikgemaakt van aandeelhouderschap in plaats 
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van bonussen. “Het is cruciaal om goede bedrijfsleiders te hebben, en die op lange termijn te 
behouden. Met een bonus beloon en bind je hen alleen in goede tijden, want in slechte tijden 
krijgen zij dan niets. Juist in slechte tijden heb je ze nodig, en geloof mij, slechte tijden zijn er 
in de bouw genoeg.”

Ook de planning van de opvolging is nu een punt van aandacht geworden. “Je moet tijdig 
beginnen aan je opvolging. Een hartinfarct doet je dat beseffen. Wij laten alle vijf jonge 
managers begeleiden door een professioneel adviesbureau. Zij zullen steeds meer taken van 
mij en Hans overnemen.” Overigens ziet Janne wel in, dat een Raad van Advies voor de nieuwe 
generatie best nuttig kan zijn. “Ik probeer zelf ook meer te luisteren naar adviezen. Ook om 
financieel de risico’s voor mij en anderen te beperken. Zo heb ik verzekeringen afgesloten en 
moeten wij over testamenten nadenken.”

Die advisering kan ook bijdragen aan aanpassingen van de financiering van het familiebedrijf. 
Vanwege de betrokkenheid bij het bedrijf waren de aandeelhouders ten tijde van de crisis 
bereid om veel privé geld in het bedrijf te stoppen. “In 2008 hadden wij een optimale 
portefeuille, maar door de crisis en een aantal dubieuze debiteuren hebben wij het zwaar 
gehad. Ik woon tussen mijn onderaannemers en het personeel en die mochten hier niet de 
dupe van worden. Dus ging al het geld terug in het bedrijf. Dat knopje moet nu om.”

De kracht van het familiebedrijf: In de bouw zijn relatief veel familiebedrijven, die volgens 
Janne een voordeel hebben op de andere bedrijven vanwege de herkenbaarheid van de 
directeur en de betrouwbaarheid 
en continuïteit van het bedrijf. “De 
herkenbaarheid van de ondernemer 
staat ervoor dat de kwaliteit en de 
relatie goed blijft. Over 20 jaar sta ik 
er nog steeds, of in ieder geval is het 
bedrijf er nog steeds.” Dat is ook weer 
duidelijk geworden tijdens de crisis. 
“Uiteraard zijn er ook familiebedrijven 
omgevallen. Bedrijfseconomisch gezien zouden echter heel veel familie bedrijven failliet 
moeten zijn gegaan. Maar wij steken onze eigen nek uit, pompen ons eigen geld er weer in. 
Dat geeft betrouwbaarheid naar de leveranciers en naar onze klanten.” 

Een andere kracht van het familiebedrijf is de herkenbaarheid van de directeur. “Ik ben het 
gezicht van het bedrijf. De opdrachtgevers vinden het ook prettig als de directeur eigenaar 
voor het project gaat staan. Daar voelen zij zich thuis. Vaak kan ik ook meer zeggen, wat van 
een commercieel medewerker niet zou worden geaccepteerd.”

Samenwerking met andere bedrijven: Janne van Excel is een echte bruggenbouwer tussen 
verschillende mensen. Zo heeft hij samen met acht gelijksoortige dakdekkers de aandelen 
van de Nederlandse Dakdekkers Associatie gekocht. “In eerste instantie zijn wij begonnen 
met gezamenlijk inkopen. Het helpt dat het allemaal vergelijkbare familiebedrijven zijn. Als 
familiebedrijf zijn wij gewend te delen. Bijkomend voordeel is dat de andere acht bedrijven nu 
ook mijn groene daken promoten.”

Ook op het gebied van innovatie is de samenwerking met andere bedrijven vruchtbaar voor 
de Schadenberg Groep. Zo is gewerkt aan de ontwikkeling van een energiedak, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een soort vloerverwarming in plaats van zonnepanelen. “Meestal 
creëren wij een werkgroep, waarbij wij ook anderen uit ons netwerk betrekken. Met een paar 
hobbyisten gaan we dan aan de gang. Dan maken wij proefstukken of proefopstellingen. 
Meestal lukt dat niet de eerste keer, maar als het eenmaal werkt, dan gaan we naar de markt.” 
Ook over het reilen en zeilen van het bedrijf praat Janne graag met andere bedrijven en krijgt 
hij bruikbare adviezen. “Wij hebben hier een collectief van ondernemers waar ik goed mee kan 
praten. De familiebedrijven in de regio werken en delen veel samen. Samenwerken, dat doe 
je voor de stabiliteit.”

“Het is toch fantastisch 
als er later familie in het 

bedrijf werkt.”
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Verticale tuinen: De grootste passie van Janne van Excel ligt in het vergroenen van platte 
en hellende daken. Via CombiGroen is de Schadenberg Groep een van de eersten en zeker 
de grootste op dit gebied. “Het zou toch mooi zijn als ook de grote steden, leefbaarder en 
duurzamer worden. Dat heeft mij bewogen. Als je dan kijkt naar de Noormannen, die ruim 
duizend jaar geleden plaggen op de hutten deden. Dan zag de vijand je niet, plus het is een 
duurzame en ook mooie oplossing. Dat heeft mij geïnspireerd.”
 
De vraag is natuurlijk hoe vanuit een dergelijke inspiratie zo’n succesvolle innovatie ontstaat. 
“Als jochie had ik al wat met planten. Toen zijn wij samen met de gemeente Hoorn begonnen 
om het uiterlijk van beton te vervangen in groen. Groene gevels zijn toch veel mooier.” In 
eerste instantie is er begonnen met Sedumdaken. “Wij wilden de daken groener krijgen, maar 
het kan soms wel 80 graden worden op een dak. Daar kan geen plantje tegen, maar wel het 
kruid sedum.” 

Onder groene gevels worden alle vormen van gevelbegroening verstaan. Het gaat om 
de buitenwanden van allerlei bouwwerken, van de schuur in een achtertuin tot een 
flatgebouw. Zelfs hele wijken krijgen tegenwoordig groene gevels als onderdeel van het 

stedenbouwkundig concept. Een van de 
manieren van groene gevels is de verticale 
tuin, waarin metalen boxen vol met groen 
worden gestapeld tussen stevige staanders. 
Deze staanders kunnen tegen de gevel 
komen of losstaand worden geplaatst. “De 
ontwikkeling van de verticale tuin is ontstaan 
vanuit een buitenwand. Wij hadden al wat 

buitenwanden gemaakt, en kregen toen vanuit de markt de vraag dat mensen binnenwanden 
wilden hebben.”

Ook met de verticale tuinen heeft de Schadenberg Groep gewerkt met discussies in kleine 
groepen en vervolgens met proefopstellingen. “Het lijkt allemaal heel simpel, maar het viel niet 
mee. Wij hebben het met vallen en opstaan door proefopstellingen geleerd. En wij leren nog 
steeds. Achter de wanden zit een hele computer. De plantjes bovenin worden bijvoorbeeld 
eerder droog dan onderin. Daar moet je een ander beplantingsplan voor inrichten. Ook de 
belichting is een uitzoekerij. Niet ieder plantje laat zich in de maling nemen door kunstbelichting. 
Gelukkig zijn we nu zo ver dat wij deze wanden ook in een kelder kunnen plaatsen.” 

De gehele ontwikkeling totdat alles werkte, heeft meerdere jaren geduurd. “Ik vond dat het 
helemaal klaar moest zijn voordat wij het in de markt brachten. Uiteindelijk zijn wij pas drie 
jaar geleden de markt op gegaan.” Daarnaast heeft het familiebedrijf veel tijd besteed aan het 
vinden van de juiste voeding en de beste boxen. “Het beste substraat halen wij uit Duitsland 
en de bakken laten wij in Polen bouwen.” 

Wat heeft geholpen bij de zorgvuldige introductie 
van de verticale tuinen, is dat de innovatie 
is ontstaan vanuit een bestaand bedrijf met 
geduldig en betrokken steun vanuit de top. “Het 
helpt om vanuit een bestaand bedrijf te starten. 
De financiering van de ontwikkeling gebeurt 
door de winsten uit de andere bedrijven. Plus 
we kunnen meerdere producten en diensten 
verkopen aan dezelfde klant.” Hierdoor is de 
Schadenberg Groep als enige aanbieder in staat 
om een verzekerde garantie op het totaalpakket 
van het dak af te geven. “Niemand in de wereld 
doet de combinatie dakbedekking en groen. Wij 
kunnen als bedrijf garanties geven op het totale 
dak. Bij lekkages op een dak weet je bijvoorbeeld 
niet of het wordt veroorzaakt door de tuin of de 
dakbedekking. Daar kan je veel discussies over 
krijgen. Door onze innovaties kunnen we die 
discussie voorkomen en ons onderscheiden van 
de concurrentie.” De verwachting is dan ook dat 
dit in de toekomst een geweldige markt wordt. 

“Nu zie je het al in Duitsland groeien, daar wordt 
het als een onderdeel van de architectuur gezien.”
Wie had ooit gezegd dat bouwbedrijven niet 
innovatief konden zijn? De Schadenberg 
Groep toont aan dat zij met haar innovaties 
bijdraagt aan een mooie toekomst voor het 
jonge managementteam, maar vooral aan de 
duurzaamheid en vergroening van de binnen-
steden. De ambities houden hier niet bij op. “Wij 
gaan proberen om elk gebouw CO2 neutraal te 
bouwen. We willen de verstedelijking tegengaan 
en Amsterdam een groot park laten zijn. Daar 
dragen onze verticale wanden samen met een 
groendak goed aan bij. Wij hebben al een heel 
groot dakpark aangelegd in Amsterdam. Je hebt 
daar echt geen enkel idee dat je in een grote 
stad zit.” •

Adviezen voor andere 
familiebedrijven

•  Durf als bedrijf strategische 
keuzes te maken en houd die lijn 
dan ook vast.

•  Durf te denken aan je eigen 
kracht. Probeer niet alleen 
hetzelfde te doen als alle andere 
bedrijven.

•  Zorg voor een natuurlijk 
evenwicht in de organisatie. Niet 
dat je alleenheerser bent in je 
eigen bedrijf.

•  Denk vroegtijdig na over je eigen 
eindigheid of houdbaarheid. 
Wees hierbij kritisch over jouw 
toegevoegde waarde voor het 
bedrijf.

•  Betrek vroegtijdig anderen en 
zorg dat die anderen kunnen 
groeien. 

•  Diversifieer de salariëring van 
familieleden als zij verschillende 
rollen hebben in het bedrijf.

•  Betrek een externe adviseur om 
met de emotie om te gaan.

•  Zorg dat je ook de belangen van 
de familie in het oog houdt.

•  Voorkom kroonprinsengedrag. 
Stel het geluk van je kinderen 
boven de directeurstoel van het 
bedrijf.

•  Durf als oudere generatie je 
alleen nog maar met het bedrijf 
te bemoeien als ze je er om 
vragen.

“Wij willen 
Amsterdam een 
groot park laten zijn.”
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Figuur 23: Innovatieve karakter van 
familiebedrijven afhankelijk van 
betrokkenheid oprichter

Daarnaast ziet een groot gedeelte van de 
familiebedrijven de bedrijfopvolging als een 
kans om het innovatieve vermogen van 
het bedrijf juist te vergroten. Ruim de helft 
(51,5 procent) van de huidige directeuren 
stelt dat het voor de continuïteit van het 
familiebedrijf van groot belang is dat de 
nieuwe directeur innovatiever is dan de 
huidige. Ook dit is van groot belang van 
familiebedrijven. Veel van de huidige 
directeuren zullen vroegtijdig moeten werken 
aan de overdracht van hun eigen innovatieve 
kennis om het innovatievermogen te 
behouden, terwijl gelijktijdig een inspanning 
moet worden verricht om een opvolger 
te werven die minstens zo innovatief is. In 
hun inspanningen weten velen zich echter 
gesteund door de eigenaren van het bedrijf. 
Bij ruim 60 procent van de familiebedrijven 
zien de eigenaren een succesvolle bedrijfs-
overdracht als een belangrijk doel.

Ook de vorige generatie zou nog een 
belangrijk stempel kunnen drukken op de 
innovatie van het familiebedrijf. Zeker omdat 
vaak wordt gesteld dat familiebedrijven 
behoudend zijn en veel betrokkenen alles 
bij het oude willen houden. Op zich lijkt 
dit voor het overgrote deel van de familie-
bedrijven mee te vallen. Bij ruim drie kwart 
(76,5 procent) van de familiebedrijven waar 
al een bedrijfsoverdracht heeft plaats-
gevonden, is de vorige generatie zich ervan 
bewust dat innovatie essentieel is voor het 
bedrijf. Aan de andere kant is bij bijna een 
vijfde (18,3 procent) van de familiebedrijven 
de vorige generatie niet overtuigd van het 
belang van innovatie. Waarbij ook nog moet 
worden opgemerkt dat, bij bijna een derde 
(32,3 procent) van alle familiebedrijven voorbij 
de eerste generatie, de vorige generatie 
huiverig is voor de risico’s die verbonden 
zijn aan innovatie. Het zal duidelijk zijn dat 
er nog een aanzienlijke uitdaging is voor 
de directeuren van deze familiebedrijven 
om de vorige generatie te informeren en 
mee te krijgen in het belang van innovatie, 
zodat zij zich niet (informeel) zullen verzetten 
tegen het innovatiebeleid. Het is namelijk 
mede door de steun van de eigenaren en 
voormalige eigenaren dat familiebedrijven 
gelijkwaardig meegaan met hun innovaties 
in de competitieve markten.
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Voor het kwantitatieve onderzoek is 
een vragen lijst opgesteld bestaande uit 
101 verschillende vragen, die naast onder-
delen over innovatie ook ingaan op bedrijfs-
specifieke kenmerken en op typische onder
werpen die relevant zijn voor familie bedrijven. 
De daadwerkelijke data verzameling is in 
mei en juni 2017 verzorgd door Panteia, 
een onafhankelijk onderzoek- en advies-
bureau. Zij hebben 400 telefonische inter-
views afgenomen met directeuren van 
Nederlandse bedrijven met minimaal 
25 werk nemers, nadat zij vooraf eerst een 
afspraak met deze directeuren hadden 
gemaakt. Er is bewust gekozen voor een 
zeer grote groep van 400 respondenten. 
Hierdoor is het mogelijk om representatieve 
en betrouwbare uitspraken te doen over het 
Nederlandse bedrijfsleven.

Bij de te benaderen bedrijven is geen onder-
scheid gemaakt tussen familie bedrijven en 
niet-familiebedrijven. Gezien het onderwerp 
innovatie in familiebedrijven, is ervoor 
gekozen om alleen bedrijven met minimaal 
25 werk nemers te laten deel nemen aan het 
onderzoek. Ook is er stratificatie toegepast, 

zodat per grootteklasse van bedrijven een 
aanzienlijk aantal bedrijven is benaderd. 
Hierdoor wordt het ook mogelijk om 
uitspraken te doen over de grotere bedrijven 
in Nederland. Zonder die stratificatie waren 
bij een willekeurige steekproef hoofdzakelijk 
kleine bedrijven ondervraagd en was het 
niet mogelijk geweest om betrouwbare 
uitspraken te doen over de grotere bedrijven.

Gelijktijdig met het kwantitatieve onderzoek 
zijn er in de periode april tot juni 2017 ook 
een vijftal langdurige gesprekken gevoerd 
met directeuren uit Nederlandse familie-
bedrijven. Bij vier van de vijf interviews 
was naast de directeur ook nog andere 
gesprekspartner aanwezig. Deze tweede 
persoon was al dan niet toevallig telkens 
een lid van de familie van de eigenaren. Het 
langste bedrijfsbezoek duurde ruim vijf uur, 
terwijl het kortste gesprek twee uur in beslag 
nam. Verslagen van deze interviews zijn als 
een casusbeschrijving opgenomen in deze 
rapportage. De bedrijven waren gekozen op 
basis van hun betrokkenheid met innovatie. 

Appendix – Onderzoeksmethode

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. 

Naast een bestudering van de literatuur, zijn er interviews en een grootschalig 

kwantitatief onderzoek gehouden. Deze combinaties van methoden helpt niet 

alleen om een duidelijk beeld te creëren van innovatie in het Nederlandse 

bedrijfsleven, maar geeft ook inzicht in de overwegingen van een aantal 

specifieke familiebedrijven bij hun innovatie-inspanningen.

De deelnemende bedrijven
In totaal hebben 400 Nederlandse 
bedrijven deelgenomen aan het onderzoek 
door de telefonische vragenlijst volledig 
te beantwoorden. Door de hierboven 
beschreven  stratificatie hebben ook veel 
grote bedrijven aan het onderzoek deel-
genomen. Uit Figuur 24 blijkt dat de 
respondenten goed over de verschillende   
van bedrijven zijn verdeeld. Hierdoor is het 
dus mogelijk om represen tatieve uitspraken 
te doen over de verschillende groottes 
van bedrijven. Het grootste deelnemende 
bedrijf heeft overigens 110.000 werknemers. 
Er bestaan geen significante verschillen 
tussen het aantal werknemers van de 
deelnemende familie bedrijven vergeleken 
met de deel nemende niet-familiebedrijven, 
ook al doen er relatief meer grotere niet-
familiebedrijven mee aan het onderzoek. 
Dat komt overigens ook overeen met de 

totale samenstelling van het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

Gezien de keuze bij de steekproef om alleen 
bedrijven met minimaal 25 werknemers op 
te nemen, is het niet verbazingwekkend dat 
de omzet van de deelnemende bedrijven 
relatief hoog ligt. Bijna een kwart van de 
deelnemende bedrijven heeft een omzet 
van maximaal 5 miljoen euro, terwijl ruim de 
helft van de bedrijven meer dan 10 miljoen 
euro omzet heeft. Bijna 10 procent heeft een 
omzet hoger dan 100 miljoen euro, terwijl 
acht deelnemende bedrijven meer dan 
500 miljoen euro omzet hebben. 

Onder de deelnemende bedrijven is er een 
goede verdeling van het aantal jaren dat 
deze bedrijven bestaan (zie ook Figuur 25). 
Ongeveer een kwart van alle deelnemende 
bedrijven is de afgelopen 20 jaar opgericht, 

Figuur 24: Percentage deelnemende 
bedrijven per aantal werknemers

Figuur 25: Jaar van oprichting van de 
deelnemende bedrijven
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terwijl bijna een kwart van de bedrijven 
tussen de 20 en 40 jaar oud is. Ruim 10 
procent van de deelnemende bedrijven is 
minimaal 100 jaar oud en drie bedrijven zijn 
in de 18e eeuw ontstaan. Gemiddeld zijn alle 
deelnemende bedrijven 52 jaar oud. 

Goed om te vermelden is dat er, in tegen-
stelling tot veel steekproeven, geen 
significante verschillen zijn in omzet noch 
in de datum van oprichting tussen de 
deelnemende familiebedrijven en de niet-
familie bedrijven. De verschillen op het 
gebied van innovatie tussen familiebedrijven 
en niet-familie bedrijven zoals die in het 
rapport zijn beschreven, kunnen dan ook 
niet verklaard worden doordat bijvoorbeeld 
de deel nemende niet-familiebedrijven groter 
of ouder zouden zijn dan de deelnemende 
familiebedrijven.

De deelnemende bedrijven komen uit 
allerlei branches, met de meerderheid 
van de bedrijven uit de industrie, zakelijke 
dienstverlening en de groot- en detailhandel 
(zie Tabel 8).

Tabel 8: Branches waarin de 
deelnemende bedrijven hoofdzakelijk 
actief zijn

Percentage familiebedrijven 
Net als in alle voorgaande Nyenrode 
onderzoeken naar familiebedrijven is ook 
voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de 
in 2002 op Nyenrode ontwikkelde definitie 
voor familiebedrijven. Volgens deze definitie 
is een bedrijf een familiebedrijf als het aan 
minstens twee van de volgende drie criteria 
voldoet: 

•  meer dan 50% van de eigendom is in 
handen van één familie; 

•  één familie heeft beslissende invloed op 
de bedrijfsstrategie of op opvolgings-
beslissingen; 

•  een meerderheid of ten minste twee 
leden van de ondernemingsleiding zijn 
afkomstig uit één familie. 

Echter indien het bedrijf minder dan tien jaar 
geleden is opgericht, dient in het bedrijf ten 
minste één familielid als directeur werkzaam 
te zijn of eigendom te hebben (Flören, 2002).
Van de deelnemende bedrijven voldoet 
63,8 procent aan deze definitie van het 
familiebedrijf. Dit percentage ligt lager dan 
het landelijk gemiddelde van 71 procent 
familiebedrijven (CBS, 2017), hetgeen valt 
te verklaren doordat in dit onderzoek 
alleen bedrijven deelnemen met minimaal 
25 werknemers. Een bijkomend voordeel van 
dit relatief hoge aantal deelnemende niet-
familiebedrijven aan dit onderzoek is dat 
deze groep groot genoeg is om betrouwbare 
verschillen te toetsen tussen familiebedrijven 
en niet-familiebedrijven. Bij de onderzochte 
familiebedrijven is 59,3 procent eigendom 
van de eerste generatie, ofwel als oprichtende 
familie ofwel eigenaar na overname van het 
bedrijf. Verder is 23,0 procent eigendom van 
de tweede generatie en 15,3 procent van 
de derde generatie. Terwijl bij een van de 
deelnemende familiebedrijven al de zevende 
generatie de eigenaar is.

Branche Percentage

Industrie 22,0

Zakelijke dienstverlening 19,5

Groot- en detailhandel 14,0

Overige dienstverlening 10,5

Vervoer en communicatie 9,8

Bouw 9,0

Landbouw en visserij 7,0

Horeca 6,0

Financiële dienstverlening 2,2

Bijna alle respondenten zijn ook daad-
werkelijk algemeen directeur van het bedrijf, 
namelijk 99,0 procent van de respondenten. 
Slechts 1 procent heeft een andere leiding-
gevende positie in het bedrijf. Van de 
algemeen directeuren is 9,3 procent vrouw 
en 20,5 procent de oorspronkelijke oprichter 
van het bedrijf. 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat in 
het onderzoek gebruik is gemaakt van een 
grote groep respondenten met een goede 
verdeling over het Nederlandse bedrijfsleven, 
waardoor het voor ons mogelijk is om 
wetenschappelijk verantwoorde uitspraken 
te doen over het Nederlandse bedrijfsleven 
vanaf 25 werknemers. 

 



106 107

Broekhuizen, K. (2017). “De vier geboden van innovatie volgens Thomke”, Financieele Dagblad, 
3 juni 2017.

CBS (2017). Familiebedrijven in Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.

De Massis, A., Di Minin, A., & Frattini, F. (2015). Family-driven innovation. California Management 
Review, 58(1), 5-19. 

Flören, R.H. (2002). Crown princes in the clay. An empirical study on the tackling of succession 
challenges in Dutch family farms, Assen, Van Gorcum.

Flören, R.H., & Berent-Braun, M.M. (2013). Goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven. Een 
onderzoek naar corporate governance van Nederlandse familiebedrijven, rapport. Gouda: 
Baker Tilly Berk.

Flören, R.H., Jansen, S.F., & Berent-Braun, M.M. (2015). Marketing en het familiebedrijf. Een 
onderzoek naar het gebruik van de krachten van het familiebedrijf in de communicatie, 
rapport. Gouda: Baker Tilly Berk.

Redactie De Morgen (2017). “Steeds meer familiebedrijven gaan failliet”, De Morgen, 4 juli 2017.

Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1934.

Van Orden, J., Van der Rhee, B., & Schmidt, G.M. (2011). Encroachment patterns of the ‘Best 
Products’ from the last decade. Journal of Product Innovation Management, 28(5), 726-743.

Van Wulfen, G. (2016). Het innovatiedoolhof. 4 routes naar een succesvolle new businesscase, 
Van Duuren Management, Schiedam.

Vat, J.P., Pennings, M.A.H, & Heugens, P. (2016). Nieuw bloed, nieuwe koers. Onderzoeksrapport, 
Utrecht. 

Volberda, H.W., Heij, K., & Van den Bosch, F.A.J. (2013). Erasmus Concurrentie en Innovatie 
Monitor 2012 – 2013, Rotterdam, INSCOPE – Research for Innovation.

Literatuur



108


