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Inleiding
Familiebedrijven zijn ook in ons land de ruggengraat van onze economie. Er zijn veel publicaties en 

onderzoeken gedaan naar het succes van familiebedrijven. De realiteit is echter dat er geen eenduidige 

verklaring is voor hun succes. Daarvoor is de groep van familiebedrijven te divers. Wel geldt voor alle 

bedrijven dat het snel inspelen op veranderingen steeds belangrijker wordt. Veel grote, hiërarchische 

bedrijven zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en geven prioriteit aan veranderingen in hun cultuur 

en structuur. Opnieuw wordt nagedacht over het aantal en type mensen dat effectief kan samenwerken 

binnen een afdeling of project. Nu verdienmodellen en business modellen in veel sectoren onder druk 

staan worden veel grote bedrijven geconfronteerd met existentiële vragen: waartoe zijn wij op aarde? 

Het antwoord op die vraag is steeds minder gelegen in het maximaliseren van winst. De bredere 

analyse van stakeholders (People, Planet, Profit) wint aan populariteit. 

Hoewel er geen eenduidige verklaring is voor het succes van familiebedrijven, hebben zij een aantal 

kenmerkende eigenschappen (DNA) die verschillen van andere type organisaties. Denk hierbij aan 

innovatie, wendbaarheid en duurzaamheid. Opvallend is dat grote bedrijven veranderingen door- 

voeren die te maken hebben met het DNA van familiebedrijven. In dit rapport zullen we daar dieper op 

in gaan. 

Innovatie wordt belangrijker. Succesvolle innovatie begint met ‘het opengooien van de ramen’ en de 

banden met de omgeving aan te halen. Familiebedrijven zijn hier goed in omdat ze traditioneel nauw 

verbonden zijn met de omgeving. In dit rapport zullen we stil staan bij de zachte kant van innovatie: 

social innovation. Voor wendbaarheid geldt dat de omvang van het bedrijf een belangrijk voordeel biedt. 

Het overgrote deel van de familiebedrijven heeft minder dan 200 mensen in dienst. 

Duurzaamheid tenslotte neemt ook aan belang toe. Welke bijdrage leveren bedrijven aan een betere 

wereld? Ook hier zien we dat familiebedrijven van oudsher een belangrijke rol toekennen aan de 

continuïteit van hun bedrijf. Het belang van het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie is 

daar een belangrijk voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor het belang dat familiebedrijven hechten aan hun 

personeel en klanten. Het is pas een aantal jaren dat grote (beursgenoteerde) bedrijven zich realiseren 

dat stabiele winstgevendheid bestaat bij de gratie van tevreden klanten. De populariteit van de 

zogeheten net promotor score (NPS) is hiervoor een sterke aanwijzing. 

In dit rapport zullen we het vermogen tot verduurzaming en innovatie binnen familiebedrijven proberen 

te verklaren. Zoals gezegd, zullen we daarvoor ook kijken naar de meer zachte, cultuur gerelateerde 

kenmerken van familiebedrijven en hiervoor gebruik maken van een ongebruikelijke discipline: de 

antropologie.

Han Mesters

Sector Banker Zakelijke Dienstverlening

ABN AMRO Sector Advisory and Sustainability
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Familiebedrijven hebben het DNA dat 
nu nodig is om te overleven
Innovatie en duurzaamheid veranderen in rap tempo van ‘nice to have’ onderdelen van een business 

model naar onlosmakelijke elementen van elk business model. Duurzaamheid is inmiddels een complex 

begrip geworden dat het risico loopt een ‘container begrip’ te worden. Er ontbreekt een duidelijke 

afbakening: wanneer mag je iets ‘duurzaam’ noemen? Is een onderneming met een lage CO2 uitstoot 

even duurzaam als een ondernemer met goed werkgeverschap? Is het veranderen van het 

verdienmodel, om zo de organisatie toekomstbestendig te houden, ook duurzaam? 

Binnen de zakenbank van ABN Amro is het begrip duurzaamheid ‘opgehangen’ aan drie uitgangspunten: 

energietransitie, ketenverantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (ook wel 

Impact Investment of social entrepreneurship genoemd: ondernemen met als doel het genereren van 

meetbare maatschappelijke- en milieu impact naast een financieel rendement).

Ook innovatie is een breed begrip dat je op verschillende manieren kunt interpreteren. Hoewel beide 

begrippen verre van concreet zijn, bestaat er toch een sterk verband tussen innovatie en duurzaamheid 

in de huidige tijd en wel om drie redenen:

1. Wanted: een nieuwe S curve
In meerdere sectoren is het zo dat business modellen onder druk staan. De noodzaak tot innovatie is 

dus hoog. Grote bedrijven hebben echter moeite om innovatie door te voeren in hun business model en 

verdienmodel. De recente financiële resultaten van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven zijn wat dat 

betreft illustratief: de omzetgroei is laag voor een periode van cyclisch herstel. Deze organisaties 

verwachten een gemiddelde omzet groei van slechts 4% in het eerste kwartaal van dit jaar (vergeleken 

met vorig jaar). 

In Nederland is het niet veel anders: Randstad kwam medio februari met de resultaten over het vierde 

kwartaal van 2015 en gaat uit van ‘mid single digit’ groei voor dit jaar.

 

Grote (beursgenoteerde) bedrijven werken vaak met omzetgroei- en winstdoelstellingen. Naarmate een 

bedrijf groter wordt, is het steeds moeilijk groei te realiseren. Dat is een van de redenen dat bedrijven 

overgaan tot het overnemen van andere bedrijven. 
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Een ander gegeven is dat grote bedrijven steeds meer worstelen met het op peil houden van hun 

winstgevendheid. We hebben in veel sectoren te maken met een situatie van ‘winst zonder groei’. In 

veel gevallen wordt die winst voor een groot deel bereikt door het snijden in de kosten, in veel sectoren 

dus door reorganisaties die leiden tot minder werknemers.

Employed Population
Bron: Bloomberg
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Deze focus op kostenbesparingen werkt natuurlijk maar tijdelijk. Uiteindelijk moet een bedrijf de omzet 

weer op gang krijgen door succesvolle innovatie. De ervaring leert dat grote bedrijven voor innovatie 

steeds meer afhankelijk worden van kleinere bedrijven. 

Er is dus een sterke behoefte bij veel bedrijven aan duurzame omzetgroei door middel van het 

introduceren van nieuwe producten en diensten die tot stand komen door innovatie. 

Profitability of non-financial companies
Bron: Bloomberg 
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In de afbeelding hier naast 
zien we dat de winstgevendheid 
van niet-�nanciële bedrijven al 
vanaf de crisis afneemt. 
Vooral nu de meeste 
kostenbesparingen achter de rug zijn, 
is de noodzaak tot innovatie hoog.
Veel verdienmodellen zijn aan het 
einde van hun levensduur en 
business development wordt 
een steeds belangrijkere functie. 
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Zoals in de vorige alinea besproken, wordt het vermogen tot innovatie voor organisaties essentieel. 

Maar een innovatie is niet eenmalig: het aanpassingsvermogen van een organisatie wordt belangrijk 

naarmate de omgeving sneller verandert. Innovatiekracht is daarmee een continu aspect binnen de 

organisatie, in plaats van een eenmalig ‘eureka-moment’.

In de afbeelding hieronder wordt aangegeven dat dat vernieuwingsproces moeilijk is voor veel 

bedrijven. Een van de randvoorwaarden om te komen tot innovatie – of een nieuwe S-curve- wordt 

bepaald door de mate waarin een organisatie in verbinding staat met de buitenwereld. Onderzoek van 

de Erasmus Universiteit laat zien dat familiebedrijven juist hierdoor beter in staat zijn tot (radicale) 

innovatie. Dit wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

De sprong naar een nieuwe S curve 
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Een artikel uit de Harvard Business Review uit 2009 (!) geeft duidelijk weer dat innovatie in 

duurzaamheid de beste manier is om met innovatie om te gaan:

2. Toename van druk stakeholders buiten de organisatie
Duurzaamheid is voor veel kapitaalsintensieve bedrijven een belangrijke aanjager voor innovatie door de 

toenemende druk van stakeholders buiten de organisatie. ‘Duurzaamheid verkoopt’ (is een steeds 

belangrijker onderdeel van de branding van producten), maar verduurzaming wordt ook steeds meer 

een ‘hygiëne factor’. Enerzijds worden ondernemers steeds meer gedwongen tot meer duurzaam 

ondernemen door wet- en regelgeving, anderzijds willen zij niet achter blijven bij hun concurrentie. 
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Transportbedrijven zijn bijvoorbeeld bezig met het verlagen van de CO2 uitstoot van hun schepen en 

vrachtauto’s. Zo heeft VDL een nieuwe, groeiende afzetmarkt voor haar elektrische bussen. VDL is een 

mooi voorbeeld, want het bedrijf investeert als familiebedrijf sterk in R&D en kan zich meten met 

grotere, beursgenoteerde bedrijven.

Daarnaast zien we bij grote institutionele beleggers belangrijke veranderingen plaatsvinden met 

betrekking tot de rol van rol van duurzaamheid binnen het beleggingsbeleid:

Familiebedrijven nemen duurzaamheid serieus. In het onderzoek ‘Strategie en kansen in het 

familiebedrijf’, waarvan de bevindingen in de grafiek hier beneden zijn weergegeven, komt naar voren 

dat bijna 90% van de familiebedrijven aandacht besteedt aan duurzaamheid. Het belangrijkste doel van 

familiebedrijven is continuïteit van het bedrijf. Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid 

van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven 

winstmaximalisatie.

 

Duurzaamheid 
Bron: Strategie en kansen in het familiebedrijf, van onder meer ING bank, MKB Nederland, FBNed en Ernst & Young, 2013
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Reductie van de ‘global footprint’

Aankoop duurzame ruwe goederen van lokale aanbieders

3. Social innovation wordt steeds belangrijker
De ‘zachte’, culturele kant van innovatie maakt uiteindelijk het verschil. Het beeld bestaat dat grote 

bedrijven verder gevorderd zijn met het implementeren van duurzaamheid in hun business model dan 

familiebedrijven. Voordat we ingaan op duurzaamheid, is het belangrijk stil te staan bij de nieuwe 

inzichten die we hebben over het zoeken naar de beste manier waarop mensen kunnen samenwerken 

en tot innovatie komen. Het zal duidelijk zijn dat technologie in deze zoektocht een belangrijke rol speelt. 

Toch zal technologie uiteindelijk niet het verschil maken. Social innovation staan volop in de belang- 

stelling: hoe gaan mensen om met technologie en vernieuwing. Drijfveren en zingeving (Purpose) van 

werknemers worden dan ook steeds belangrijker. Al deze ‘zachte’ cultuurkenmerken van bedrijven gaan 

dus uiteindelijk een cruciale rol spelen. De vraag is dus: welk type bedrijf is het beste in staat de 

(zachte) randvoorwaarden te creëren die het mogelijk maken het beste uit werknemers te halen?
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De lessen van familiebedrijven  
(die we al langer kennen)

Ze zijn zuinig in goed tijden en slechte tijden.

1. Ze zijn terughoudend bij het maken van grote investeringen.

2. Ze hebben naar verhouding weinig schuld.

3. Ze groeien meer organisch.

4. Vele (grotere) familiebedrijven laten hoge mate van diversificatie zien.

5. Ze zijn meer internationaal georiënteerd.

6. Ze houden talent beter vast dan hun concurrenten.

Bron: Harvard Business Review
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De grafiek hieronder laat duidelijk zien dat familiebedrijven het relatief goed hebben gedaan in de crisis 

van 2008/2009.

Average return on equity of Family Bussiness    
Bron: https://hbr.org/2012/11/what-you-can-learn-from-family-business
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Waarom zijn familiebedrijven succesvol? Hebben familiebedrijven eigenschappen die juist in deze tijd 

belangrijker zijn geworden?

Familiebedrijven richten zich van oudsher sterk op relaties met klanten en leveranciers
Laten we eens kijken naar de evolutionaire ontwikkeling van bedrijven, vanuit een duurzaamheids- 

perspectief. In de afbeelding hier beneden is die evolutie goed weergegeven. De bodem van de 

Piramide bestaat uit ‘zakelijke’ bedrijven die in hun processen operational excellence nastreven en 

waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen (doing good) beperkt is tot de CSR (corporate social 

responsibility) afdeling. Vervolgens zijn er bedrijven die echt sterk klant gericht zijn en zich bewust zijn 

van de uitstraling van CSR op de omgeving en op de klant. Ze hebben CSR zelfs in hun beoordelings- 

systemen opgenomen. De top van de piramide tenslotte bestaat uit bedrijven die in hun reden van 

bestaan verder gaan dan de klant centraal zetten: zij bouwen gemeenschappen en helpen 

maatschappelijke problemen op te lossen. Als je deze piramide aan een familiebedrijf laat zien, 

herkennen ze de top van de piramide meteen. Daarmee bedoelen we dat zij zich er sterk bewust van 

zijn dat een belangrijke reden van bestaan voor familiebedrijven is gelegen in een hechte verbinding met 

de gemeenschap en de samenleving. 

Value Propositions
Providing value=

helping transcend societal 
problems & build communities

Providing value=
helping customers archieve 

goals of growth and self-esteem

Providing value=
helping cusomers tom archieve

goals of belonging an connectedness

Provinding value=
product & service excellence

Organisational Model
Purposeful values embedded acress

the culture in a way that attracts
and retains talent

‘Doing Good’ built into
employed KPI’s & part

of brand valuation

‘Doing Good’ restricted
to CSR & giving departments

People
Centric

Customer
Centric

Bussiness
Centric

Bron: Joey Reiman
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Door de hechte relaties met klanten en leveranciers voldoen familiebedrijven aan twee belangrijke 

ingrediënten voor innovatie:  

 ▶ ‘Outside-in’ 

Het is geen toeval dat de business development afdelingen sterk groeien bij veel bedrijven. Het is bij 

uitstek de afdeling die zowel informatie uit de buitenwereld door vertaalt naar verbeteringen in 

producten en dienstverlening als ook ideeën aanlevert voor totaal nieuwe initiatieven.

 ▶ Co-creatie 

Door klanten en leveranciers in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten, wordt de doorlooptijd van innovatie verkort en de kans op falen kleiner. 

Familiebedrijven hebben minder hiërarchie nodig vanwege een sterke Zingeving en Missie
In een studie van Thomas Malone over de toekomst van werk blijkt dat binnen een gecentraliseerde 

hiërarchie creativiteit laag scoort. Creativiteit is een belangrijke vaardigheid nu veel business modellen 

aan het eind van hun zogeheten S-curve zitten. Grote bedrijven hebben dus een belangrijk nadeel als 

het gaat om het vermogen jezelf opnieuw uit te vinden als bedrijf.

Relative Advantages and Disadvantages of different decision-making Structures 
These comparisons are generalizations only; individual situations may be different.  Bron: Thomas Malone

 

Decision-making Communication Individualization and Ability to Autonomy, 
Structure Cost* Ability to use many resolve conflicts motivation and
  minds simutaneously  creativity

 
Centralized Hierarchy Low Low High Low

Loose Hierarchy Medium Medium Medium Medium

Democracy High Medium Medium Medium

Market High High Low High

*Note: in the Communication Cost column, low costs are desirable, and high costs are undesirable.  
In all the other columns, ‘High’ is desirable, and ‘Low’ is undesirable.

Onderzoek van de Erasmus universiteit over 
innovatie bij familiebedrijven toont aan dat de 
innovatiekracht niet zozeer vanuit de techniek 
komt, maar vanuit co-creatie. Familiebedrijven 
werken vooral meer samen met private 
onderzoeksinstituten en commerciële laboratoria 
(+18 procent), leveranciers (+14 procent), en 
concurrenten (+12 procent). Volberda: “De banden 
met stakeholders zijn goed. De lokale verankering 
zorgt ervoor dat familiebedrijven goed opvangen 
wat er leeft in de omgeving. Ze weten vlot wat voor 
innovatie er nodig is om een volgende stap te 
zetten.”

Bron: www.familiebedrijf.nu/innovatie/
familiebedrijf-goed-in-radicaal-innoveren

Uit het hiernaast genoemde onderzoek van de 
Erasmus universiteit komt naar voren dat familie 
bedrijven een voorsprong hebben op het gebied van 
co-creatie:

Co-creatie
Doordat de lijnen kort zijn – er is sprake van sterk 
transactioneel leiderschap - is de wendbaarheid 
van familiebedrijven doorgaans ook groter. Het 
management kan volgens Prof. Volberda snel 
inspelen op veranderingen en het business model 
aanpassen om innovatie mogelijk te maken
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Voor een belangrijk deel gaat het bij innovatie om de vraag: Hoe haal ik het beste uit mijn mensen? In 

de afbeelding van Malone is het gedachtegoed verwerkt van de econoom Williamson, een specialist op 

het gebied van transactiekosten. De essentie van het denken van Williamson wordt goed samengevat 

in deze quote van IBM :  

“The rationale for a large firm is that the internal transaction costs are lower than the external ones, but 

the Internet has made external transaction costs lower, so the enterprise can become much smaller.”

Opvallend in de afbeelding van Malone is ook dat het via de  ‘Markt’  organiseren van arbeid op alle 

punt goed scoort, behalve bij het oplossen van conflicten. 

Redenen waarom de traditionele hiërarchische aansturing niet meer zo goed werkt in onze tijd zijn:

 ▶ Door de moderne communicatiemiddelen en social media heeft de werkvloer vaak meer (actuele) 

kennis dan de top van een bedrijf over specifieke onderwerpen

 ▶ Medewerkers zijn steeds hoger opgeleid en hebben de behoefte hun werk zo veel mogelijk naar 

eigen inzicht in te vullen

De laatste tijd zien we dat grote bedrijven experimenteren met andere (meer decentrale) vormen van 

het aansturen van mensen. Ook wordt het belang gezien van de onderliggende drijfveren van het bedrijf 

en de heldere verwoording van de reden van bestaan als bindend element voor medewerkers. Een 

voorbeeld zijn de Storytelling cursussen die bedrijven aan hun medewerkers geven met als doel de 

missie van het bedrijf te verbinden met de persoonlijke drijfveren van medewerkers. Familiebedrijven 

hoeven hierin minder te investeren: hun personeel – vaak voor een deel bestaande uit de familie zelf – 

is goed op de hoogte van de missie en reden van bestaan (de ‘Why’).

Organisatiestructuur en –grootte zijn essentieel voor wendbaarheid en innovatie
Uit de afbeelding hier beneden wordt duidelijk dat veel grote bedrijven nog vast houden aan het 

centralistische besturingsmodel uit de jaren 60. Andere grote bedrijven proberen een draai te maken 

vanuit het centralistische model naar een plattere organisatievorm waarin samenwerking en creativiteit 

binnen teams meer centraal staan.

Nieuw rapport van Deloitte: teams centraal

Deloitte’s  new report—“The new organization: Different by design”— reflects a major finding: After three years 
of struggling to drive employee engagement and retention, improve leadership, and build a meaningful culture, 
executives see a need to redesign the organization itself, with 92 percent of survey participants rating this as a 
critical priority. The “new organization,” as we call it, is built around highly empowered teams, driven by a new 
model of management, and led by a breed of younger, more globally diverse leaders.
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Op naar Purpose, Meaning and Empowerment? 
Bron: Bersin by Deloitte, 2015

Steeds meer grote bedrijven zijn zich dus bewust van de beperkingen die hiërarchie met zich meebrengt 

als het gaat om innovatie en creativiteit. In een recent rapport van Deloitte naar de top HR trends wereld- 

wijd, kwamen structuur en cultuur van organisaties als twee van de top aandachtpunten naar boven. 

Top 10 wereldwijde HR trends
Bron: Deloitte University Press, DUPress.com
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Op zoek naar de ideale structuur
In de afbeelding hier beneden een meer gedetailleerd overzicht van de nieuwe, ‘plattere’ 

besturingsmodellen die sterk in opkomst zijn. 

Comparing various models of Management with Holacracy
Bron: Creative Commons, some rights reserved, 2015, Adjuvi by Dan Hinchcliffe 

 

Opmerkelijk is dat een van belangrijkste innovaties op het gebied van nieuwe bedrijfsstructuren afkomstig 

is van een familiebedrijf: het inmiddels in brede kring bekende Semco. Semco is het bedrijf van de 

Braziliaan Ricardo Semler. Semler heeft nadat hij het bedrijf overnam van zijn vader een aantal belangrijke 

wijzigingen in de structuur en cultuur doorgevoerd en is een van de voorlopers geweest van zelfsturende 

teams.

Size matters, maar anders dan je denkt
Een aantal vernieuwende bedrijven experimenteert met totaal andere team (tribe) gebaseerde vormen 

van samenwerking gebaseerd op de zogeheten Spotify methode. Uit het eerder genoemde onderzoek 

van de Erasmus Universteit kwam naar voren dat familiebedrijven door hun ‘korte lijnen’ een voordeel 

hebben als het gaat om co-creatie.

De transformatie van het familiebedrijf Semco
Semler begon te werken in het bedrijf van zijn vader dat oorspronkelijk Semler & 
Company heette en toen een Mixer & Agitator leverancier in São Paulo was. 
Semler kwam echter in conflict met zijn vader Antonio Semler. Die steunde op een 
traditionele autocratische managementstijl terwijl de jonge Semler een 
gedecentraliseerde participatieve stijl verkoos. Bovendien gaf Ricardo de voorkeur 
aan diversificatie van de productie buiten de zieltogende scheepsbouw, waar zijn 
vader tegen was. Na vele verhitte confrontaties dreigde de zoon om het bedrijf te 
verlaten. In plaats van dat te laten gebeuren besloot Antonio Semler echter om de 
functie van CEO te verlaten en liet zijn zoon een meerderheidsaandeel in het bedrijf 
verwerven. Dat gebeurde in 1980 toen Ricardo 21 jaar was. Bij zijn eerste dag als 
CEO ontsloeg Ricardo Semler zestig procent van alle topmanagers. Hij begon te 
werken aan een diversificatieprogramma om het bedrijf te redden
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Het vermogen om sneller op veranderingen uit de omgeving in te spelen wordt steeds belangrijker. Een 

van de nieuwe manieren van werken die dit mogelijk maakt wordt ook wel de Spotify methode genoemd.

 

Bron: Spotify (PO = Product Owner)

Het zal duidelijk zijn dat familiebedrijven door hun beperktere omvang een voordeel hebben boven grote 

bedrijven op het gebied van wendbaarheid en innovatiekracht. In de afbeelding hier beneden wordt 

duidelijk dat het overgrote deel van de Nederlandse familiebedrijven bestaat uit 2-9 werknemers.   

 

Aantal familiebedrijven in Nederland
Bron: Flören et al, 2010

 

Werknemers Aantal Percentage Aantal 
inclusief directeur bedrijven familiebedrijven familiebedrijven

2-9 304.418 72,9 221.921

10-99 85.046 56,0 32.506

50-99 6.939 49,7 3.449

100-199 3.407 44,8 1.526

200 of meer 2.348 27,6 648

Totaal 375.158 69,3 260.050

Het pecentage familiebedrijven met 50-99 werknemers is gelijk aan dat van niet familiebedrijven. Het 

aantal familiebedrijven daarentegen met meer dan 200 werknemers is slechts 27,6% van het totaal 

aantal bedrijven. Kennelijk is kleinschaligheid dus een belangrijk kenmerk van familiebedrijven. In het 

volgende hoofdstuk zullen we zien dat het geen toeval is dat wendbare organisaties vaak niet groter zijn 

dan 150 werknemers. De antropologie komt ons dan te hulp voor het bieden van een mogelijke 

verklaring.

Spotify Model (Network of teams)

Het Spotify organisatiemodel wordt internationaal als voorbeeld gezien voor een flexibele, innovatieve 
organisatie. Het organisatiemodel werkt op basis van autonome teams die ieder verantwoordelijkheid zijn voor 
een stukje van het totale eindproduct aan de klant. Ieder team – squad genoemd - heeft een duidelijke missie en 
een producteigenaar in plaats van een hiërarchische manager. Deze organisatiestructuur heeft Spotify in staat 
gesteld om - ondanks de exponentiele groei - haar aanpassingsvermogen en innovatiekracht te behouden.
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Vakmanschap, autonomie en zingeving, 
dé sleutels om het beste uit je mensen  
te halen 

Aangezien menselijk kapitaal in alle sectoren steeds belangrijker wordt – ondanks de automatisering 

– is het interessant om te kijken wat we weten over randvoorwaarden die medewerkers nodig 

hebben om het beste uit zichzelf te halen. In feite hebben we het dan over sociale innovatie en het 

belang van cultuur. In het vorige hoofdstuk hebben we stil gestaan bij structurele kenmerken van 

organisaties zoals hierarchie, in dit hoofdstuk staan de ‘zachte’ randvoorwaarden centraal die je nodig 

hebt voor innovatie.

HR specialist Daniel Pink heeft die randvoorwaarden op basis van onderzoek duidelijk geformuleerd. 

Het gaat om het vormgeven van:

 ▶ Vakmanschap (mastery)

 ▶ Autonomie

 ▶ Zingeving (purpose)

Het interessante is dat Pink in eerste instantie deze randvoorwaarden heeft opgesteld voor professionals 

(HBO+ opgeleide mensen). Op basis van ons eigen onderzoek dat gebaseerd is op gesprekken met 

inkoop en HR van zowel beveiligingsbedrijven als ook technische bedrijven, weten we dat de 

uitgangspunten van Pink ook werken bij bedrijven met werknemers die een MBO-opleidingsniveau 
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hebben of lager. Kennelijk is het zelf kunnen vormgeven van je werk een diep menselijke behoefte die 

niet zozeer met opleiding te maken heeft.

Autonomie versus controle: hoe bereik je de perfecte balans?
Naarmate een bedrijf groter wordt, neemt het belang van processen, beheersing en controle toe. Dit gaat 

ten koste van het ‘autonomy’ principe van Pink. In de matrix hier beneden wordt een goed overzicht 

gegeven van verschillende opties op basis van de assen Autonomie en Controle. Wij denken dat familie- 

bedrijven beter in staat zijn de tegenstrijdige werelden van autonomie en controle te verenigen. Dit doen 

ze met behulp van twee krachtige cultuur gebaseerde kenmerken: Purpose (zingeving) en Trust (vertrouwen).

Bron: Henrik Kniberg

Purpose: Bij een gedeelde missie en zingeving is minder controle nodig
Familiebedrijven hebben vaak een sterk ontwikkelde zingeving: ze weten waarom zij bestaan als bedrijf 

(hun ‘Why’), wie hun klanten zijn en hoe ze het verschil maken. Deze zingeving verenigt het bedrijf en 

zorgt voor minder interne fricties en politiek. Zoals gezegd, proberen grote bedrijven nu door middel van 

storytelling deze verbondenheid door een gemeenschappelijk verhaal en missie te kopiëren. Bij een 

hoge mate van zingeving is dus meer autonomie mogelijk. 

Bron: BrightHouse, 2012
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Trust: Vertrouwen in elkaar is noodzakelijk om als team te functioneren
Vertrouwen in elkaar is ook een belangrijke cultuurvariabele van familiebedrijven die voortvloeit uit 

zingeving. Een hoge mate van vertrouwen verlaagt eveneens de noodzaak tot controle.

 

De combinatie van trust en purpose zorgt er voor dat familiebedrijven vaak een mensgerichte cultuur 

hebben die er voor zorgt dat ze duurzaam verbonden zijn met hun omgeving. Hier ligt de verbinding met 

social entrepreneurship, een van de componenten van duurzaamheid. Familiebedrijven ontlenen hun 

bestaan vrijwel nooit aan alleen het maximaliseren van winst maar hebben een veel evenwichtigere 

visie op hun stakeholders. Werknemers, klanten, leveranciers en het werkgebied spelen een belangrijke 

rol.

Bron: Joey Reiman
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Dunbar komt te hulp: terug naar de 
menselijke maat

Dunbar’s number (Het getal van Dunbar) is de vermeende  grens aan het aantal 

individuen waarmee een persoon een stabiele, sociale relatie kan onderhouden. 

Dit getal werd  gepubliceerd door de Engelse antropoloog Robin Dunbar en 

bedraagt ongeveer 150.

De antropoloog Dunbar heeft onderzoek gedaan naar menselijke samenlevingen door de eeuwen heen 

en het getal 150 loopt als een rode draad door de sociale netwerken van mensen.

 

Dunbar levert naast vertrouwen en zingeving het 3e, antropologische, element dat het succes van 

familiebedrijven verklaart: het overgrote deel van de familiebedrijven heeft niet meer dan 150 

werknemers.
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Wat kunnen grote bedrijven met Dunbar?
In ons land is Eckhart Wintzen bekend geworden door zijn vermogen een grote organisatie (BSO) te 

bouwen terwijl het ‘familiebedrijven gevoel’ in tact bleef.

Hij deed dit door zijn bedrijf te organiseren rondom ‘cellen’. In de afbeelding hier beneden zien we dat 

behalve vertrouwen (controle achteraf) en zingeving (visie) ook de structuur van de organisatie een 

belangrijke rol speelt. 

 

Een belangrijk verschil met de Spotify ‘Tribe’ structuur is dat Wintzen in zijn cellen mensen met 

eenzelfde specialisme concentreerde.

Eckart Wintzen’s notities - celdeling
29-06-2007 | Auteur: Ilse Engwirda | Beeld: Ton Zonneveld

 

Eckart Wintzen bouwde ‘zijn’ eenmansbedrijf BSO uit tot een multinational met tienduizend medewerkers. 

Een gesprek over de managementfilosofie die hij hanteerde. “Ik maak me zorgen over het bedrijfsleven in 

Nederland.”

Eckart Wintzen ontwikkelde een praktisch toepasbaar concept voor het managen van een bedrijf: de 

celstructuur. Via een management buy-out werd Wintzen in 1976 voor een tientje eigenaar van het 

verliesgevende Nederlandse dochterbedrijf van General Telephone. Hij noemde het BSO, Bureau voor 

Systeemontwikkeling. Toen het bedrijf naar meer dan vijftig medewerkers dreigde te groeien, splitste hij 

het in tweeën, twee ‘cellen’, die ieder binnen de standaarden van BSO alle vrijheid hadden om hun eigen 

gang te gaan.

http://managementscope.nl/magazine/artikel/218-Eckart-Wintzen-BSO
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Bevindingen
Onmiskenbaar zijn in onze tijd twee belangrijke trends binnen bedrijven zichtbaar: een trend die terug 

gaat naar de kleinschaligheid (menseliijke maat) zoals we die kenden in het tijdperk van voor de 

industriële revolutie en een trend die de noodzaak van verbondenheid met de omgeving benadrukt. 

Beide trends spelen een belangrijke rol bij innovatie en duurzaamheid. We hebben gezien dat het 

succes van familiebedrijven wellicht voor een belangrijk deel te maken heeft met het feit dat deze twee 

trends altijd al in het DNA van familiebedrijven hebben gezeten.

Het is daarom zeer interessant om te zien dat grote bedrijven delen van dit familiebedrijven DNA 

‘implanteren’ om een oplossing te vinden voor de twee grootste uitdagingen waarmee zij 

geconfronteerd worden: innovatie en duurzaamheid. We hebben het belang gezien van aanpassing van 

het business model (S curve) van bedrijven door middel van innovatie, de noodzaak tot het opnemen 

van duurzaamheid in het business model en het grote belang van sociale innovatie bij het succesvol 

doorvoeren van veranderingen in organisaties.

Innovatie en duurzaamheid vormen een gelukkig huwelijk. Dit blijkt wel uit het succes van organisaties 

waarbij beide begrippen hoog in het vaandel staan: familiebedrijven. Met een focus op het lange termijn 

succes van de onderneming en hun sterke verbondenheid met klanten, leveranciers en medewerkers, 

lijken zij beter in staat te zijn tot innovatie en duurzaamheid dan grote (beursgenoteerde) bedrijven. 

Ook lijken familiebedrijven een voorsprong te hebben als het gaat om de zachte randvoorwaarden voor 

innovatie: sociale innovatie. Vertrouwen in elkaar en zingeving zijn goed vertegenwoordigd binnen 

familiebedrijven en een wezenlijk onderdeel van het DNA. 

Tenslotte kan het, denkend aan Dunbar, geen toeval zijn dat de maximale grootte van een ‘tribe’ binnen 

de Spotify methode niet boven de 150 kan komen.
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Bevindingen

Onderscheidend vermogen in de professionele zakelijk dienstverlening heeft steeds meer te maken 

met creativiteit: het vermogen om voor de klant oplossingen aan te dragen die buiten de gebruikelijke 

referentiekaders liggen. Nu in vele sectoren de backoffice activiteiten en grote delen van de werk- 

processen geautomatiseerd zijn, valt hier nog weinig toegevoegde waarde te behalen. De Advocatuur  

is hierin een uitzondering: de automatisering van werkprocessen staat nog in de kinderschoenen. 

Het aanbieden van maatwerk juridische diensten door advocaten op de domeinen die voor hun klanten 

het verschil maken, biedt voldoende basis voor groei. Het gaat dan om het faciliteren van wendbaar- 

heid (strategische personeelsplanning), innovatie (het organiseren, borgen en bijeenbrengen van de 

juiste kennis en vaardigheden) en helpen bij het ‘toekomst vast’ maken van de ICT infrastructuur. De 

juridische achtergrond van de advocaat zal hierbij steeds meer een ‘hygiene’ factor worden. Een goed 

bedrijfskundig referentie kader en het op de juiste wijze inzetten van zijn netwerk zullen daarentegen 

het verschil gaan maken.
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