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De strategische besluitvorming is bij familiebedrij-

ven complexer dan bij niet-familiebedrijven, vooral 

bij een bedrijfsopvolging. Het is van belang om niet 

alleen na te denken over de consequenties voor het 

bedrijf, maar ook over de consequenties binnen de 

familie. 

Consequenties van bedrijfsbesluiten die een impact 

hebben op de familie, kunnen van invloed zijn op de 

relatie die de familie met het bedrijf onderhoudt. Dat is 

weer voor het bedrijf van belang. Ingeval van een fami-

liebedrijfsopvolging gaat het vaak om meerdere zaken 

tegelijk, zoals het leiderschap binnen de familie en het 

bedrijf en om de verstrengeling van financiële belangen. 

Van beide kanten, familie en bedrijf, zou vooraf moeten 

worden nagedacht hoe deze beïnvloeding en afhanke-

lijkheid over en weer het beste kan worden afgestemd.

Een planmatige benadering en zorgvuldige bijsturing 

van het opvolgingsproces, met alle uitdagingen van 

Een kwestie van de juiste vragen stellen vanuit het juiste perspectief

een generatiewisseling van dien, zijn cruciaal voor het 

succes van het familiebedrijf op de lange termijn. De 

extra moeite om daarbij ook de gehele familie zoveel 

mogelijk aangesloten te houden zal verzilverd kunnen 

worden in de vorm van een sterkere constructieve be-

trokkenheid van de nieuwe eigenaren en de familiale 

achterban. De vraag is alleen hoe te manoeuvreren in het 

labyrint van dilemma’s, paradoxen, belangen, besluiten 

en de effecten daarvan in de verschillende subsystemen 

van familie, eigenaren en bedrijf. Hoe vertaal je strategi-

sche besluiten naar een effectieve, goed samenhangen-

de uitvoering in deze verschillende domeinen? Een idee 

kan zijn om een familiebedrijfopvolging, evenals elke 

ingrijpende transitie, te beschouwen als een verande-

ringsproces dat tegelijkertijd aanpassingen vergt van de 

familie en het bedrijf. In de familiebedrijfskunde heet dit 

het parallelle planningconcept. Een transitie kan in dit 

verband worden beschouwd als een veranderingsproces 

waarmee de relatie tussen de familie en het bedrijf moet 

worden herzien en aangepast. Beide sferen hebben hun 

eigen kenmerken en zullen zich, door de inherente we-

derkerige beïnvloeding en wederzijdse afhankelijkheid, 

moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Een familiebedrijfsopvolging brengt wijzigingen met 

zich mee voor de onderlinge samenwerking van familie-
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leden in hun positie als eigenaren en medewerkers van 

het bedrijf. Dat raakt ook de onderlinge familieverhou-

dingen. Hoe langer de overdragende en opvolgende ge-

neratie met elkaar samen zullen werken, hoe kritischer 

een eenduidige visie op de levensfase, het groeipotenti-

eel en het verdere groeipad van het bedrijf.

Betrokkenheid en verbondenheid
Eigenaren, directeuren en toezichthouders van succes-

volle familiebedrijven houden twee belangrijke randvoor-

waarden goed in de gaten: de betrokkenheid van de ei-

genaren en de onderlinge verbondenheid van de familie. 

Men erkent daarbij dat de ‘best practice’ of ‘golden rule’ 

van de ene generatie niet noodzakelijkerwijs die van de 

opvolgende generatie hoeft te zijn en dat er altijd ver-

schillen zullen zijn binnen de opvolgende generatie om 

te overbruggen en te managen. Zij leren omgaan met de 

paradox dat verschillen er zijn om de verbondenheid te 

versterken. Denk daarbij aan verschillen zoals ambitie, 

interesse, temperament, competenties, eigendomsbe-

langen, betrokkenheid bij het bedrijf en persoonlijke om-

standigheden. 

Extern management
Laten we de volgende situatie eens nemen waarin 

meerdere gangbare uitdagingen in het familiebedrijf 

aan de orde zijn. Een familiebedrijf staat op het punt 

om van een tweede naar een derde generatie te wis-

selen. De dga uit de tweede generatie heeft dertig 

jaar geleden het bedrijf van zijn vader overgenomen 

en alle broers en zussen uitgekocht. Nu is hij van plan 

om het bedrijf naar zijn vier kinderen over te dragen. 

Daarvan zijn er twee in het bedrijf werkzaam. Ook al 

hebben zij een goede opleiding en een goed gevoel 

voor ondernemerschap, zij zijn jong en onervaren en 

daarom is het noodzakelijk om extern management 

aan te trekken. Omdat niet alle toekomstige eigenaren 

in het bedrijf werken en er als gevolg van een recente 

bedrijfsovername een substantiële lening is aangetrok-

ken bij de bank, is de financiële verstrengeling tussen 

de familie en het bedrijf meer nadrukkelijk een aan-

dachtspunt geworden op de bestuurlijke agenda. Een 

conflicterend belang ligt immers op de loer en men wil 

natuurlijk voorkomen dat dit de familie en het bedrijf 

parten gaat spelen. Tegelijkertijd voelt de opvolgende 

generatie, zowel de werkzame als niet-werkzame fami-

lieleden, een gezamenlijke en gemeenschappelijke ver-

antwoordelijkheid om op de een of andere manier de 

continuïteit te borgen van wat hun vader heeft voor-

gebracht.

Vraagstukken scherp formuleren
De kunst is nu om de verschillende vraagstukken met 

betrekking tot de bovenstaande uitdagingen tijdig en 

helder in beeld te krijgen en ook scherp te formuleren. 

Dat helpt om de benodigde vervolgstappen met een 

zorgvuldig uitgevoerd proces in goede banen te leiden. 

De uitdagingen en vraagstukken raken verschillende be-

leidsterreinen die thuis horen op de agenda van het MT, 

de directievergadering, de AVA, de toezichthouders en 

eventuele andere bestuur gremia die deel uitmaken van 

het familieondernemingsbestuur. 

Verschillende perspectieven

In dit artikel wordt ingegaan op enkele veel voorkomen-

de vraagstukken die betrekking hebben op de beleidster-

reinen van strategie, financieel management, risicobe-

heer en governance. Dit geschiedt voor elk beleidsterrein 

vanuit het perspectief van de directie, de familie en de ei-

genaren. De wijze waarop dergelijke vraagstukken moe-

ten worden geformuleerd, geprioriteerd en behandeld is 

in de praktijk altijd per geval verschillend. Het hangt in 

hoge mate af van de specifieke karakteristieken en ken-

merken van elk afzonderlijk familiebedrijf. Denk daarbij 

aan factoren zoals cultuur, levensfase van het bedrijf en 

van de familie of bepaalde marktomstandigheden. Wees 

erop bedacht dat vraagstukken verschillend worden ge-

percipieerd vanuit de verschillende perspectieven zoals 

hierboven vermeld. 

Bovendien zijn er telkens ook flankerende vraagstukken 

aan de orde: een bedrijfsvraagstuk kan niet altijd als los 

worden beschouwd van een familiaal vraagstuk. Vraag-

stukken hangen met elkaar samen en dat vergt een 

goed overzicht van en beheer over wat er zoal gaande 

is binnen de domeinen van de familie, de eigenaren en 

het bedrijf. 
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Gegeven de op stapel staande familieopvolging uit het 

praktijkvoorbeeld kunnen de volgende vraagstukken 

worden geformuleerd met betrekking tot de genoemde 

beleidsterrein, een en ander bezien van de eveneens 

eerder genoemde domeinen.

Strategie

Bedrijfsvraagstuk: wat zijn de gevolgen voor de 

interne organisatie?

Veel ondernemers hebben hun bedrijf vanuit ‘scratch’ 

met eigen handen opgebouwd. Hun vakmanschap en 

ondernemersgeest zijn de grote pijlers van het succes 

geweest. Na enkele decennia van meer of mindere sta-

biele groei is het bedrijf toe aan een vorm van conso-

lidatie en aan het voorsorteren op een geheel ander 

verdienmodel. De interne organisatie moet worden aan-

gepast.Voor vele overdragers zal het wennen zijn dat 

hun kinderen, vers van de studie en eventueel met en-

kele jaren werkervaring elders, iets nuttigs in te brengen 

hebben voor het bedrijf. De opvolgers tornen aan wat zij 

als ondernemer succesvol hebben gemaakt. Het is dus 

niet een kwestie van dingen verkeerd hebben gedaan, 

maar van het kunnen accepteren dat aanpassing nodig 

is om wijzigende marktomstandigheden het hoofd te 

kunnen bieden en dat aan de nieuwe generatie ruimte 

moet worden gegeven om de zaken op hun beurt op 

hun manier vorm te geven.

Familievraagstuk: hoe gaan we om met de  

verschillen binnen de volgende generatie?

Bij een familiebedrijf heeft het begrip ‘strategie’ niet al-

leen betrekking op het bedrijf, maar ook op de familie. 

Familie strategie houdt onder meer in, dat je keuzes 

maakt over hoe rollen en verantwoordelijkheden wor-

den verdeeld tussen de familieleden, welke criteria daar-

voor moeten gelden en hoe samen te werken gegeven 

de verschillende posities van de familieleden. Hieruit 

vloeien vragen voort zoals: “Gaan we functies bekleden 

op verschillende niveaus binnen het bedrijf of zijn fami-

lieleden alleen welkom in het hoger management als 

zij na een strenge externe beoordeling goed bevonden 

zijn?” 

Eigendomsvraagstuk: hoe cultiveren wij een sterke 

notie van verantwoord eigenaarschap?

Eigenaar zijn van een familiebedrijf is iets bijzonders. 

Deze positie brengt een bepaalde verantwoordelijkheid 

met zich mee die door de familie expliciet moet wor-

den gemaakt. Wat is de familiale interpretatie van het 

begrip verantwoord eigenaarschap? Hoe beter dit be-

grip is gedefinieerd door de familie en daarna omarmd, 

gedeeld en toegepast op een eenduidige en consistent 

manier, des te steviger het fundament voor een succes-

volle samenwerking als co-eigenaren. De vraag is wel 

hoe je het onderscheid tussen de verantwoordelijkhe-

den en bevoegdheden van de eigenaren en de directie 

helder krijgt. Duidelijk moet zijn wie waar over gaat. Het 

antwoord is in sterke mate afhankelijk van welke rol de 

familie in het bedrijf wil spelen.

Financieel Management

Bedrijfsvraagstuk: hoe regelen we de balans tussen 

overnamefinanciering en groeifinanciering?

Als familieleden uit de volgende generatie de aandelen 

moeten kopen van de overdragende generatie ontstaan 

vaak schulden die met opbrengsten uit het bedrijf moe-

ten worden afgelost. Dat legt een beslag op de leningsca-

paciteit van het bedrijf. Externe financiering is dan nodig 

om aan de investeringsbehoefte van het bedrijf tegemoet 

te komen en externe financiers staan doorgaans kritisch 

te opzichte van uitkeringen naar privé. Het management 

moet daarbij niet klem komen te staan tussen de eisen 

van de interne en externe financiers. 

Familievraagstuk: hoe houden we de gelederen 

gesloten rondom het dividendbeleid? 

Als het bedrijf wordt overgenomen door de volgende 

generatie, blijft het familievermogen in het bedrijf. De 

familieleden die een loopbaan buiten het bedrijf heb-

ben, moeten ook accepteren dat hun vermogen voor 

onbepaalde tijd aan het bedrijf is verbonden en daar-

door niet liquide. Daarom is een transparant dividend-

beleid noodzakelijk evenals een sterk draagvlak van 

alle eigenaren voor het beleid dat door de in het bedrijf 

werkzame familieleden wordt uitgevoerd. 
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Eigendomsvraagstuk: levert het bedrijf voldoende 

op om te kunnen voorzien in de opbouw van de  

oudedagsvoorziening van de werkzame eigenaren?

Ingeval van een familieopvolging moet zorgvuldig wor-

den gekeken naar de vraag in welke mate het dividend 

of de te ontvangen aflossing noodzakelijk is om te kun-

nen voorzien in de oude dag van de overdragende ge-

neratie, voor zover dit niet in de gewenste mate via het 

salarispakket wordt gedekt. Dat laatste is helaas in veel 

situaties niet het geval. In het onderhavige praktijkvoor-

beeld bestaat ook nog eens het risico dat de bank ex-

tra eisen stelt aan de geldstroom naar de overdrager in 

privé. Spanningen tussen de oude en nieuwe eigenaren 

kunnen worden voorkomen met een vroegtijdige finan-

ciële planning van de overdragers, om zo goed mogelijk 

te anticiperen op mogelijke pensioengaten. De lessen 

om hieruit te trekken dienen dan weer voor de financi-

ele planning van de opvolgende generatie om te voor-

komen dat zij in dezelfde valkuil terecht komen.

Risicobeheer

Bedrijfsvraagstuk: hoe bereiden we ons voor op  

de impact van extern management?

Het is zeer belangrijk dat een familie zich gedegen voor-

bereidt op de invloed die externe managers zullen uit-

oefenen vanaf het moment dat zij in het bedrijf komen. 

Zij gaan zich bemoeien met de cultuur en de stijl van lei-

ding geven en zij komen veelal niet voor niets. Vooral als 

het de eerste keer is dat een manager van buiten wordt 

aangetrokken of ingeval de senior generatie nog actief 

betrokken is in het bedrijf, kan het goed verkeerd gaan 

als de familie niet voorbereid is. Niet te onderschatten 

is de invloed van externe managers op ook de collegiale 

verhoudingen tussen familieleden. Veel familiebedrij-

ven zijn kwetsbaar als externe managers teleurgesteld 

vertrekken omdat er geen goede match is gevonden 

van de verwachtingen over en weer. 

Familievraagstuk: hoe voorkomen we conflicten in 

de samenwerking tussen familieleden?

De kinderen die met hun ouder samenwerken kun-

nen een nauwere band opbouwen met die ouder dan 

hun broers en zussen die buiten het bedrijf werken. De 

laatsten zouden zich geïsoleerd of zelfs buitengesloten 

kunnen voelen. Tegelijkertijd kunnen issues tussen de 

werkzame familieleden ontstaan juist omdat zij elke dag 

met elkaar van doen hebben in het bedrijf. Gedurende 

het opvolgingsproces moet daarom worden stilgestaan 

waar en waarom mogelijke conflicten kunnen ontstaan. 

Dat is mede afhankelijk van hoe de familiale samenwer-

king als collega’s en eigenaren er uit komt te zien. Het 

familieberaad is daar het juiste forum voor. 

Eigendomsvraagstuk: hoe houden we de  

tegenstrijdige belangen in bedwang?

De werkzame familieleden werken, vanuit het perspec-

tief van de eigenaren bezien, als het ware ook voor en na-

mens de niet-werkzame familieleden. Dat kan leiden tot 

een conflicterend belang, het klassieke agency conflict 

ligt op de loer. Als de niet-werkzame familieleden in hun 

rol van principaal niet tijdig en juist worden geïnformeerd 

over de gang van zaken in het bedrijf en voor voldongen 

feiten worden geplaatst, die ook nog eens hun belangen 

schaden, komen het onderlinge vertrouwen, de familiale 

verbondenheid en de betrokkenheid van de eigenaren in 

het geding. Dit alles kan worden vermeden met een goe-

de informatievoorziening, eventueel ondersteund door 

wat educatie. Eigenaren van succesvolle familiebedrijven 

bewaken de goede behartiging van elkaars belangen en 

die van de andere belanghebbenden. Zij gedragen zich 

als ‘stewards’ die niet louter gaan voor het eigen gewin. 

Ingeval een externe partij risico dragend kapitaal gaat 

verschaffen, moet er vooraf goed zijn nagedacht over hoe 

tegemoet kan worden gekomen aan diens verwachtin-

gen met betrekking tot de strategie, medezeggenschap, 

informatievoorziening, dividendbeleid, management ver-

goedingen en de exit regeling. Dat kan een uitdaging vor-

men voor de cultuur en zienswijze van de familie. 

Governance

Bedrijfsvraagstuk: hoe gaan we de bestuurlijke  

profielen en verhoudingen aanpassen?

Voorafgaand aan de transitie moeten de verantwoor-

delijkheden en profielen van de managers en personen 
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met een bestuurlijke rol (directie en toezichthouders) 

worden aangepast op de nieuwe situatie. De machts-

verhouding tussen eigenaren en directie zal er anders 

uit komen te zien, waardoor een herziening van het be-

sluitvormingsproces nodig is. Er komen immers andere 

groepen van belanghebbenden binnen de familie. De te-

rugtreding van de overdragende generatie moet in goe-

de banen worden geleid. Welke rol gaat vader innemen 

nadat hij terugtreedt uit de dagelijkse leiding? Hoe gaan 

de kinderen het beste profiteren van zijn ervaring en 

contacten? Dit kan ook een goed moment zijn om een 

raad van advies of raad van commissarissen in te stel-

len die het hiaat van vader opvult ter ondersteuning van 

de opvolgende generatie en om het machtsevenwicht 

te helpen onderhouden. De bemanning van dergelijke 

organen wordt het liefst gedaan vanuit het perpectief 

van het bedrijf en de opvolgende generatie.

Familievraagstuk: hoe gaan we onze onderlinge 

werkverhoudingen vorm geven?

De nieuwe governance structuur moet helpen voorko-

men dat rolverwarring de familie parten gaat spelen. Het 

onderscheid tussen het familiale domein, het zijn van 

eigenaar en het samenwerken als collega’s in het bedrijf 

moet voor iedereen duidelijk zijn. Aangelegenheden van 

de familie, eigenaren en het bedrijf moeten een plek krij-

gen op aparte agenda’s van geëigende bestuur gremia zo-

als familieberaad, AVA, directie cq. MT vergaderingen en 

RvA cq. RvC. Praktische regels om alles goed te laten func-

tioneren kunnen worden opgenomen in een directiere-

glement dat gemakkelijk kan worden aangepast aan het 

voortschrijdend inzicht. Het familieberaad vervult hierin 

een cruciale informele functie, temeer omdat er belangen 

en sentimenten breder in de familie aan de orde kunnen 

zijn. Die allemaal even relevant. Een periodieke evaluatie 

mag niet ontbreken om de ervaringen te kunnen omzet-

ten in een steeds betere familiale samenwerking.

Eigendomsvraagstuk: hoe houden we de betrokken-

heid van alle eigenaren levend?

De nieuwe eigendomsstructuur vraagt om een andere 

governance. Een goed uitgewerkte estate planning 

waarin ook de timing en routing (ineens of in delen, wel 

of geen vruchtgebruik van de langstlevende, etc.) van 

de eigendomsoverdracht is opgenomen dient daarvoor 

als raamwerk. Moet de overdracht van de eigendom wel 

of niet samen gaan met de zeggenschap? De klassieke 

valkuil in de financiële dienstverlening om bij de estate 

planning de fiscale aspecten als uitgangspunt te nemen 

in plaats van de bestuurlijke. Estate planning bij fami-

liebedrijven heeft alles te maken met het ingroeiproces 

van de opvolgende eigenaren, de fiscaliteit is daarbij 

randvoorwaardelijk van aard. Succesvolle familiebedrij-

ven bevorderen de actieve betrokkenheid van alle eige-

naren van het bedrijf en beperken zich niet alleen tot de 

werkzame familieleden. Hun overdragende generaties 

zijn er trots op dat hun kinderen samen invulling geven 

aan het verantwoord eigenaarschap van het bedrijf. 

Conclusie
Het proces van het verkennen, het identificeren en prio-

riteren van vraagstukken met betrekking tot de verschil-

lende beleidsterreinen is van groot belang voor de voor-

bereiding van een transitie van het familiebedrijf. Het 

bevordert een goede verstandhouding en samenwerking 

tussen de verschillende familiale en externe belangheb-

benden van het bedrijf. Dit kan worden beschouwd als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vertegen-

woordigers uit de domeinen van de familie, de eigenaren 

en het bedrijf. Als dit proces goed wordt vorm gegeven, 

kan worden voorkomen dat een bedrijfsopvolging een 

bedreiging wordt voor de familie en het bedrijf. Mooier 

nog, het leidt tot een versterking van de verbondenheid 

van de familie en de betrokkenheid van de eigenaren re-

sulterend in een betere prestatie op de langere termijn. 

Het is aan te bevelen om een goed doordachte family 

governance op gang te brengen voor een familieberaad 

waarin beide generaties zijn vertegenwoordigd. Een 

educatieprogramma voor de opvolgende generatie, 

gericht op het cultiveren van de notie van verantwoord 

eigenaarschap, mag daarin niet ontbreken. Succesvolle 

familiebedrijven laten zich daarbij vaak begeleiden door 

een onafhankelijke adviseur die niet alleen inhoudelijk 

ter zake (familiebedrijfs)kundig is, maar ervaring heeft 

in het ontwerpen en bijsturen van het proces. 


