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DE KRACHT
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Zo komt u sterker uit elke crisis...
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van de onderneming,
stijgt de
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in ruim 60 procent
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Voor u ligt het zesde onderzoek naar familiebedrijven dat is uitgevoerd door het
Erasmus Centre for Family Business in samenwerking met BDO en Rabobank.
Het thema voor dit onderzoek – en daarmee voor deze special – is buitengewoon
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“Familiebedrijven
houden hun
personeelsbestand
nagenoeg intact,
in de hoop daar profijt
van te hebben na de
crisis”

agenda. Het is een onderwerp dat menig dga/bedrijfsfamilie soms graag voor zich
blootleggen. We hebben het over de familiestrategie.
Familiestrategie is typisch zo’n onderwerp dat in veel familiebedrijven intrinsiek
leeft, maar niet altijd voldoende aandacht krijgt. Toch is het essentieel omdat uit
het onderzoek blijkt dat het familiebedrijven veel kan brengen in geval van crises.
Ook de adviseur en/of financier kunnen een bijdrage leveren in het bespreekbaar
maken hiervan. De familiestrategie, bestaande uit de eigendomsstrategie en de
eigenaarsstrategie, raakt aan grote vragen binnen de familie. Zoals: hoe kijken de
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NB De fotografie van de familie Kuypers in
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“Een assertieve
eigenaarsstrategie
is noodzakelijk
voor succes op de
lange termijn”

Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

individuele familieleden naar het bedrijf als vermogenscomponent en als onderdeel van hun levensvervulling? Waar willen ze naartoe? Wie wil welke rol, wie wil
zijn/haar belang vergroten of juist verkleinen? De familiestrategie is in de praktijk
vaak nauw verbonden met de bedrijfsstrategie, maar gaat in allerlei opzichten
veel verder – en vooral dieper.
Waarom is dat juist nu zo actueel? Uiteraard door de COVID-19-crisis die een deel
van de bedrijven hard heeft geraakt. Maar na elke crisis volgt vrijwel altijd een
periode van reflectie. De herwonnen rust na de hectiek werkt louterend, deze
brengt ruimte en bezinning om na te denken over grote thema’s. Over betrokkenheid, over wensen, dromen en perspectieven. Familiestrategie is belangrijker dan
ooit. Het heeft een enorme impact op de relaties in de familie én op de richting,
ontwikkeling en toekomst van de onderneming. Het onderzoek toont aan dat het
ten tijde van en na crises loont om duidelijke keuzes te maken. Zo bezien gaat dit
rapport vooral over het creëren van nieuwe kansen!

“Met een externe
CEO neigt het eigen
familiebedrijf steeds
meer richting een
belegging”
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SAMENVATTEND

Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

De 5
belangrijkste
conclusies
uit het onderzoek
Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) deed onderzoek
naar het wel en wee van familiebedrijven tijdens en in de nasleep
van economische crises. Uit hun bevindingen blijkt dat zulke crises
belangrijke momenten zijn voor de familie om na te denken over de
eigendom van het bedrijf. En daar vervolgens op te acteren.

Wim Kuypers (76, 3e generatie),
commissaris bij Kuijpers

1 Korte crises bestaan niet
Het herstel na een economische crisis, zoals
de financiële crisis vanaf 2008, duurt vaak lang.
In deze systemische crisis duurde het tot 2012
voor de economie weer opkrabbelde. Als ook de
beurskoersen een graadmeter mogen zijn voor
herstel, is het beeld helemaal somber. Want in

Nederland mag dan tot dit voorjaar sprake zijn
geweest van een beursrally die de AEX-hoofdindex tot grote hoogte opdrijft, dat is niet overal
zo. De koers van liefst 20 van de 28 Europese
hoofdindices (hier nog inclusief de beursindex
van het Verenigd Koninkrijk) had tot begin 2021
nog niet de piek van voorjaar 2008 bereikt.
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2 Crisis is crisis, óók voor familiebedrijven
Familiebedrijven, al dan niet beursgenoteerd,
staan bekend als relatief crisisbestendig. Maar
is dat ook echt zo? Het ECFB vergeleek de crisisbestendigheid van Europese beursgenoteerde familiebedrijven met die van overige beursgenoteerde ondernemingen. Wat bleek: omzet
en winst van beursgenoteerde familiebedrijven
zakken in een crisis net zo hard weg als die van
beursgenoteerde ondernemingen zonder controlerende familiebelangen. Gedurende de eerste twee jaar van een crisis krijgen beide typen
bedrijven het even hard te verduren. Daarbij
maakt het ook helemaal niet uit wie er bij een
familiebedrijf aan het roer staat: oprichter,
opvolger of een externe CEO. Verder heeft het
ECFB in deze studie weliswaar niet gekeken
naar familiebedrijven in private eigendom,
maar uit eerder onderzoek blijkt dat deze
ondernemingen qua resultaten vaak in de pas
lopen met andere ondernemingsvormen. Veel
private familiebedrijven zullen zich dan ook in
de onderzoeksresultaten herkennen.

“Uniek is de
positie van de
familie als eigenaar
en aandeelhouder”
6

3 Familiebedrijven zijn loyaal
Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de
twee typen bedrijven. Een bezuinigingsreflex
hebben alle ondernemingen, zeker in het begin
van een crisis. Maar na die eerste reflex zijn
familiebedrijven minder geneigd personeel te
ontslaan. Familieondernemingen zijn koersvaster in hun strategie. Bovendien zijn ze veel meer
geneigd om te blijven investeren in innovatie en
R&D, zeker als de oprichter nog aan het roer
staat (gaandeweg de generaties wordt dat wel
minder). Niet-familiebedrijven kennen die nadruk op innovatie en R&D veel minder. Zij richten zich eerder op corporate social responsibility
(CSR), tegenwoordig ook vaak ESG genoemd
(environmental, social and governance), zeker in
het grootbedrijf. Zij hopen nieuw elan te creëren
door de focus te leggen op maatschappelijk
relevante thema’s als duurzaamheid en goed
werkgeverschap.

“Een homogene
groep familieeigenaren is
cruciaal voor het
succes van de
onderneming”

succes van de onderneming. De familie namelijk bepaalt het kader en de uitgangspunten
van de bedrijfsstrategie. Is de familiestrategie
niet uitgesproken ambitieus of risicomijdend,
dan is de bedrijfsstrategie dat ook niet, met alle
gevolgen van dien.
Door juist die middelen weer in het bedrijf te
stoppen, neemt de slagkracht van de familieonderneming aanzienlijk toe. Dat kopen en
verkopen gaat gepaard met enkele duidelijke
strategische mogelijkheden. Een eerste gene-

ingezet. Waar bij niet-familiebedrijven het aan-

ratie familiebedrijf kan terugvallen op het

delenbezit vaak versnipperd is – zeker in het

beproefde recept van de oprichtersmentaliteit.

geval van beursfondsen – is bij familiebedrijven

Die wordt gekenmerkt door investeren in R&D

een controlerend belang in handen van de fami-

en het eigen personeel, in de hoop op een

lie. Uit het onderzoek van het ECFB komt naar

krachtig herstel. Een opvolger moet het eerder

voren dat de periode in de nasleep van een

hebben van het professionaliseren van de on-

crisis een goed moment is om dat aandelenkapi-

derneming en het investeren in duurzaamheid.

taal verder uit te bouwen óf juist af te bouwen.

Zelfs in gevallen waar de familie een externe

Dan kan of móet de familie het verschil maken.

CEO heeft aangesteld, is een financieel betrokken familie na de crisis een duidelijke pre.

4 Werk actief aan een familiestrategie

Niets doen blijkt op de lange termijn vaak de

Uniek voor familiebedrijven is de positie van

minst sterke optie. Sterker: als de oprichter of

de familie als eigenaar en aandeelhouder: in

diens opvolger niet handelt, is er gemiddeld

jargon de familiestrategie. Die bestaat uit een

sprake van een scherpe daling van de winstge-

eigendomsstrategie (wie is en wordt eigenaar

vendheid.

van het bedrijf?) enerzijds en de eigenaarsstrategie (wat is de strategie van de familie met dat

5 Slagkracht neemt toe

bezit?) anderzijds. Daarbij geldt dat eigenaars-

Waarom is het zo’n goed idee met het aandelen-

strategie en bedrijfsstrategie elkaar overlappen,

belang aan de slag te gaan? Door (een deel van)

maar niet hetzelfde zijn. Bij de eigenaarsstrate-

het aandelenbelang te kopen of juist te verko-

gie gaat het erom welke doelen de familie met

pen, komen er middelen (geld of kennis) vrij of

haar bezit nastreeft: vermogensopbouw bij-

ontstaat in een goed doordacht scenario een

voorbeeld, of maatschappelijke impact. De be-

homogene groep familie-eigenaren. Zo’n groep

drijfsstrategie wordt al dan niet voor die doelen

gelijkgestemde familieleden is cruciaal voor het
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Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

DE KRACHT
VAN HET KIEZEN
Familiebedrijven die actief omgaan met hun

aandelenbelang en bewuste keuzes maken,

komen sterker uit een crisis. Dat blijkt uit

onderzoek van het Erasmus Centre for Family

EEN BETERE EXIT

SCOREN MET KAPITAAL

Familiebedrijven en niet-familiebedrijven worden in crisistijd even
hard getroffen. Bij beide daalt de winstgevendheid sterk. Maar bij de
exit van de crisis zien we een significant verschil.

Inzoomend op de familiebedrijven presteren de ondernemingen van
oprichter-CEO’s merkbaar beter. Voorwaarde is wel dat de aandeelhouder
bereid is de onderneming van extra kapitaal te voorzien.

Rentabiliteit totaal vermogen

Verandering rentabiliteit totaal vermogen tussen 2009 en 2011

100%

Business naar de effecten van de

85

de familiestrategie. Juist nú strategische

78

eigendoms- en eigenaarsstrategie, samen
keuzes maken, leidt straks tot
betere resultaten.
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Voor zowel oprichter-CEO’s als hun opvolgers geldt: investeren door aandelen bij te kopen óf te verkopen,
is haast een must. Niets doen blijkt namelijk slecht voor de winstgevendheid.

Opvolger-CEO

2010

2013

2016

2018

Niet-familiebedrijf

2007

2010

Externe CEO

2013

Oprichter-CEO

2016

2018

Waar het gaat om environmental, social and governance (ESG) lopen
familiebedrijven nog duidelijk achter op niet-familiebedrijven. Hier ligt bij
uitstek een kans voor opvolgers.

Familiebedrijven met een externe CEO presteren beter als ze het
familieaandeel verlagen.

Milieu-, maatschappij- en bestuursscore (ESG-score, 2007 = 100%)

Rentabiliteit totaal vermogen van familiebedrijven met externe CEO
120%

120%

Familiebedrijven
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rentabiliteit totaal
vermogen

Opvolger-CEO
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KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

EXTERNE CEO
De externe CEO verhoogt het familieaandeel
De externe CEO behoudt het familieaandeel
De externe CEO verlaagt het familieaandeel
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INVESTERINGEN R&D BLIJVEN OP NIVEAU

Aantal werknemers
30 x 1.000

KOPEN ÉN VERKOPEN VERGROOT DE WINST

OPVOLGER
De opvolger neemt een groter aandeel
De opvolger behoudt het aandeel
De opvolger neemt een kleiner aandeel

-5%

Verhoging
familieaandeel

Niet alleen in personeel, oprichter-CEO’s investeren ook nadrukkelijk in
R&D. Ook dit is onderdeel van de succesvolle oprichtersformule van
familiebedrijven.

0

Familiebedrijven die
deze eigenaarstrategie
kiezen

5% 3%

Geen verhoging
familieaandeel

2011

Externe
CEO 22%

Die extra investeringen stellen oprichter-CEO’s in staat om werknemers in
goede maar ook slechte tijden aan boord te houden. Later profiteren hun
bedrijven daarvan.

Externe CEO

OPRICHTER
De oprichter neemt een groter aandeel
De oprichter behoudt het aandeel
De oprichter neemt een kleiner aandeel

OpvolgerCEO

6%

LOYAAL AAN DE WERKNEMERS

Verandering van het familieaandeel tussen 2009 en 2011 en toename rentabiliteit totaal vermogen
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Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 34

1. AANLEIDING
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Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

Sterker
uit de crisis
De zekerheid bij elke crisis – ook de coronacrisis – is dat die ooit ophoudt. Wat kun je als familiebedrijf doen om tegen het einde van een
crisisperiode sterker dan ooit voor de dag te komen? Bestudering van
voorgaande crises biedt waardevolle inzichten.
Familiebedrijven zijn in 2020 en 2021 net als

bracht, en die liefst gelijkenissen vertoont met

alle andere bedrijven geconfronteerd met in

het coronatijdperk. Het ECFB-onderzoeksteam

absolute getallen de grootste economische

koos voor de laatste voorafgaande crisis: de

schok van de afgelopen decennia. Geen enkel

systemische, financiële crisis die in 2008 los-

bedrijf kan om de coronacrisis heen. Wat ze wél

barstte na de implosie van de Amerikaanse

kunnen, is het fenomeen crisis niet benaderen

zakenbank Lehman Brothers. Ook dat was in

als een geïsoleerde periode, maar als een fase

alle opzichten bijzonder heftig.

die onherroepelijk wordt gevolgd door een periode van economisch herstel. Met als vervolg-

Grote gelijkenissen

vraag: welke acties kunnen familiebedrijven

Bovendien zijn er – 2008 is ook nog niet zó lang

tijdens en in de staart van een crisis onderne-

geleden – nog grote gelijkenissen tussen de

men om sterker voor de dag te komen zodra de

economie van toen en van nu. Zo was en is het

situatie verbetert?

thema van bedrijfsoverdracht bijzonder urgent,
nu vergrijzing ook onder familieondernemers

V.l.n.r. Wim, Aukje
en Bas Kuypers

De coronacrisis geeft ons wat dat betreft nog

steeds nadrukkelijker toeslaat. Ook omdat vol-

geen volledig beeld. De fase van herstel lijkt

gende generaties niet automatisch willen en of

inmiddels aangebroken. Maar voordat econo-

kunnen opvolgen, is sprake van een groeiend

men een zinnige analyse kunnen maken over

aantal bedrijfsverkopen. Vaak worden de op-

het verloop van dat herstel, zijn we alweer

brengsten ondergebracht in een eigen zoge-

maanden of zelfs jaren verder. Interessanter is

heten family office. Zo’n family office kan vele

het om een crisis te bestuderen waar de volledi-

doelen hebben, maar een van de opvallendste is

ge neergang en opgang reeds in kaart zijn ge-

wel het investeren in andere familiebedrijven.
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TRAAG HERSTEL OP DE BEURS

“Op verschillende
fronten blijkt dat
familiebedrijven veel
meer dan andere
ondernemingen
bereid zijn om
in crisistijd
te blijven
investeren”

Als familiebedrijven net zo hard getroffen worden door een economische crisis, en we weten
bovendien dat de nasleep van een economische
crisis behoorlijk lang kan duren (p. 13, figuur 1):

Beursindices (1-1-2007=100%)
220%

Duitsland DAX 30
Frankrijk CAC 40

165

verschilt de familieonderneming in moeilijke
tijden dan in niets van het niet-familiebedrijf?

Nederland AEX

110

Toch wel. Familiebedrijven gaan zich anders
gedragen tijdens een crisis. En vooral ook erna,
tijdens de herstelperiode. In het begin van een
crisis is dat verschil nog niet zichtbaar. Dan

55
0

EU gemiddelde
2007

2008

aangehaald en gaat het bedrijf in de overlevings-

ESG-score (2008=100%)

dan niet-familiebedrijven. De medewerkers binnenboord houden, is natuurlijk een keuze met

slechte nieuws eerst: in crisistijd worden familie-

een sociaal gezicht, maar heeft ook een sterk

bedrijven net zo hard getroffen als alle andere

bedrijfsbelang. Niet-familiebedrijven kiezen voor

ondernemingen. Vaak wordt gesteld dat familie-

harder saneren. Als ze investeren, doen ze dat

bedrijven relatief crisisresistent zijn. De cijfers

eerder in corporate responsibility-thema’s als

wijzen – myth buster! – anders uit.

duurzaamheid. Zo hopen ze beter voor de dag

Om een vergelijkbare basis te creëren, onder-

te komen en vertrouwen voor de toekomst te

zocht het team van het ECFB een uitgebreide

creëren. Familiebedrijven scoren op dat gebied

dataset met Europese, beursgenoteerde familie-

duidelijk minder (p. 13, figuur 2). Zij kiezen er

bedrijven, versus Europese beursgenoteerde

echter bewust voor om talent en ervaring aan

niet-familiebedrijven. De marktwaarde van fami-

boord te houden. Ook blijven ze aan langetermij-

liebedrijven kelderde in de voorgaande crisis niet

ninvesteringen doen, zoals investeringen in R&D

minder hard, maar juist een stuk harder dan die

(p. 13, figuur 3).

van de niet-familiebedrijven. Tegen 2011 was de

107

Niet-familiebedrijf

104
Familiebedrijf
101
98

2008

2010

in beide gevallen tussen de 20 en 25 procent.
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2012
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2018
Figuur 3

R&D BLIJFT BELANGRIJK
Waar niet-familiebedrijven in een crisis het mes zetten in R&D, doen familiebedrijven dat minder.

Intensiteit onderzoek en ontwikkeling (2007=100%)
150%
Niet-familiebedrijf

Familiebedrijf

dan 60 procent (!) gedaald. Voor niet-familieon-

zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven:

2020

110%

marktkapitalisatie van familiebedrijven met meer

het totale vermogen, zakte bijna even hard voor

2018

Figuur 2

liebedrijven duidelijk meer bereid zijn om in cri-

drijven in de economische crisis vanaf 2008? Het

gemeten in de return on assets of rentabiliteit op

2016

Familiebedrijven doen het gemiddeld een stuk minder waar het gaat om ESG (environmental, social and governance).

Terug naar de crisis. Hoe verging het familiebe-

veel beter beeld. De winstgevendheid, zoals

2014

In vogelvlucht: op diverse fronten blijkt dat fami-

blijken bijvoorbeeld loyaler aan hun personeel

genuanceerder maar voor familiebedrijven niet

2012

MATIG OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

modus. Daarna worden de verschillen duidelijk.

Myth buster

en meer bedrijfseconomisch cijfer geeft een iets

2010

België BEL 20

Italië MIB

wordt net als bij andere bedrijven de broekriem

sistijd te blijven investeren. Familiebedrijven

dernemingen was dat ruim 40 procent. Een ander

Figuur 1

Na de financiële crisis van 2008 duurde het jaren voor de beurs zich herstelde. Soms is dat nog steeds niet het geval.

120

“Gangbare opinie is
dat familiebedrijven
crisisresistent zijn.
De cijfers wijzen
anders uit”

90

60

2007
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Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 34
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Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

Assertief
handelen
als beproefd recept
Familiebedrijven zijn moedig. Ze hebben een sterke neiging om zich
via investeringen een weg voorwaarts te banen. Maar hoe succesvol
ze zijn in moeilijke omstandigheden hangt zeer af van hoe assertief de
familie met het eigen bezit omspringt. Families kunnen namelijk aandelen kopen of verkopen, met als uiteindelijke doel geld of kennis vrij
te maken voor het bedrijf. Of om de familieband als aandeelhouder te
versterken – door bijvoorbeeld minder geïnteresseerde familieleden
uit te kopen.
Stilstand is achteruitgang, fortune favors the

sprake is van veranderende waardemodellen

bold. Bestuurders van (familie)bedrijven zien

en disruptie. Nieuwkomers in een sector kun-

vanaf de eerste rang hoe snel het bedrijfsleven

nen er zomaar met een belangwekkend deel

anno 2021 verandert. De digitalisering van

van de omzet vandoor gaan of marktaandeel

diensten en distributiekanalen gaat ongekend

veroveren; gevestigde partijen zien kansen

snel. En ook producten zelf worden steeds

door een andere plek in de keten in te nemen.

vaker hightech.

Andere belangrijke thema’s zijn die van milieu
en maatschappelijke impact. Duurzaamheid,

Aukje Kuypers (42, 4e generatie) is sinds
2013 algemeen directeur bij Kuijpers

Gekoesterde plek

veeleer begonnen als hype en soms ingezet als

Processen worden in hoog tempo geautomati-

public relations of marketingdoeleinden, wordt

seerd, en data uit die processen verrijkt via

inmiddels in de meeste sectoren een grote

artificiële intelligentie (AI). Voor een belangrijk

driver van zowel kansen als risico’s. Die ont-

deel zal dit familiebedrijven niet afschrikken:

wikkelingen zijn alleen maar verder versterkt

vooral oprichtersbedrijven staan erom bekend

door de coronacrisis. De digitalisering is ver-

veel te investeren in R&D. Echter, de gecombi-

sneld, en datzelfde geldt vooralsnog voor de

neerde trend van automatisering, digitalisering

duurzaamheidstrend. Zowel in Europees ver-

en AI heeft grote impact op bedrijfsmodellen,

band als op landelijk en lokaal niveau is steeds

in die mate zelfs dat in de meeste sectoren

meer sprake van een ‘groen herstel’. Denk aan

15
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FAMILY OFFICES IN OPMARS

Figuur 4

Family offices werpen zich steeds nadrukkelijker op als investeerders in familiebedrijven.
Frankrijk en Duitsland lopen voorop.
Aantal deals van de gezamenlijke family offices, per land
50

het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019, het

In zo’n family office wordt vaak de opbrengst

Parijs-akkoord voor onder meer de wereldwijde

van een bedrijfsverkoop belegd, waarna de

terugdringing van CO2-uitstoot en de Europese

familie zich toelegt op investeren. Overigens

Green Deal uit 2020, waarin miljarden beschik-

hebben family offices ook andere mandaten –

baar worden gesteld voor de strijd tegen kli-

zoals filantropie. In een aantal gevallen worden

maatverandering. In 2021 tot slot spraken Euro-

ondernemen en investeren gecombineerd.

pese regeringsleiders af dat de Europese Unie

Er is sprake van zeer gunstige condities voor

in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

aandelentransacties. Enerzijds is er een be-

Duitsland
40
België
30
Italië
20
Nederland

hoorlijk grote groep ondernemers met een
verkoopwens: of ze kunnen geld en/of experti-

Voor veel bedrijven is het alle hens aan dek.

se gebruiken, of ze zijn van de leeftijd dat ze

Er is enorme behoefte aan kennis en ervaring

een stap terug willen doen. Aan de andere

en investeringen. Natuurlijk, juist bij familie-

kant is er volop vermogen bij familie-inves-

bedrijven is de bereidheid er om te investeren,

teerders, die ook nog eens goedkoop kunnen

ook al zijn de omstandigheden moeilijk. In het

lenen. Deze familie-investeerders hebben

voorafgaande hoofdstuk bleek al dat bij fami-

gemiddeld een wat andere insteek dan de

liebedrijven bovengemiddeld bereidheid be-

meer traditionele private equity-partijen. Waar

staat om te investeren in de toekomst. Maar

veel opkoopfondsen een gemiddelde horizon

soms wordt het risico wel heel groot, bijvoor-

hebben van drie tot vijf jaar, investeren family

beeld omdat de investering moet worden ge-

offices vaker voor de langere termijn. Daarmee

Totaal aantal deals sinds 2006

daan in de hoop de concurrentie weer in te

komen ze veel meer in de buurt van de horizon

halen. Of omdat de omvang van de investering

van familieondernemers, die veelal een lange-

zeer aanzienlijk is in verhouding tot het ver-

termijnoriëntatie hebben (zelfs over genera-

mogen van de ondernemer. In dat soort geval-

ties heen).

Navitas BV
Stichting DOB Equity
Nedvest Capital BV
Reggeborgh BV
ORESA Ventures NV
Smoorenburg BV
Ponooc BV
7 Industries Holding BV
Scheybeeck BV
De Hoge Dennen Capital PE BV
Strikwerda Investments BV
Hoyberg
Finici
NPM Capital NV
Convent Capital Management BV
Janivo Holding BV
Ergeny Investments
Scheybeeck Participaties I BV

delen.
Family offices
Vraag creëert overigens ook aanbod, ontdekten
de onderzoekers van het ECFB. Zij zagen het
aantal aandelentransacties toenemen na 2008,
bij beursgenoteerde familiebedrijven maar
vooral ook bij familieondernemingen in private
eigendom. Bij die transacties zijn bovendien in
toenemende mate andere families betrokken
als investeerder. Voor Europa als geheel maar
zeker ook in Nederland zijn de family offices als
investeerder in opmars (p. 17, figuur 4 en 5).
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EU gemiddelde

2.1 Buy or sell, that’s the question

len is er dringend behoefte aan externe mid-

“Nieuwkomers in een
sector kunnen er
zomaar met een
belangwekkend
deel van de omzet
vandoor gaan”
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INVESTERENDE FAMILIES
Figuur 5

Deze Nederlandse family offices nemen steeds vaker een belang in familiebedrijven.
NB: Stichting DOB Equity heeft vooral een filantropisch mandaat.
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Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 34
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Wim en Bas Kuypers in het ESP Lab,
TU Delft’s unieke onderzoeksfaciliteit voor het
elektriciteitsnetwerk van de toekomst.
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KOPEN ÉN VERKOPEN VERGROOT DE WINST

Figuur 6

Voor zowel oprichter-CEO’s als hun opvolgers geldt: investeren door aandelen bij te kopen óf te verkopen,
is haast een must. Niets doen blijkt namelijk slecht voor de winstgevendheid.
Verandering van het familieaandeel tussen 2009 en 2011 en toename rentabiliteit totaal vermogen
FAMILIE(BESTUURDER)
Familie(bestuurder) vergroot aandeel

Familiebedrijven die deze
eigenaarsstrategie kiezen

Aandeel familie(bestuurder) blijft gelijk
Familie(bestuurder) verkleint aandeel

Familiebedrijven met toename
rentabiliteit totaal vermogen

OPRICHTER
De oprichter neemt een groter aandeel
De oprichter behoudt het aandeel
De oprichter neemt een kleiner aandeel
OPVOLGER
De opvolger neemt een groter aandeel
De opvolger behoudt het aandeel
De opvolger neemt een kleiner aandeel
EXTERNE CEO
De externe CEO verhoogt het familieaandeel
De externe CEO behoudt het familieaandeel
De externe CEO verlaagt het familieaandeel
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Volgens het onderzoek van het Erasmus Centre

ne CEO. Hetzelfde geldt voor de eveneens

voor oprichters om met het aandelenkapitaal aan

leggen, maar duidelijk is wel dat deze opvol-

for Family Business pakt de verkoop door de

eerdergenoemde strategie, waarbij oprichters

de slag te gaan. Dat is behoorlijk doortastend. En

gers minder vaak herstellen van de crisis. Het

familie van een groter belang of zelfs het hele

of hun opvolgers zelf investeren. Die laatste

vaak succesvol. In beide scenario’s – het bijko-

lijkt erop dat, wanneer de opvolger minder

bedrijf – met als doel succes op de lange ter-

optie is wat gewaagder: ondernemers beslui-

pen of verkopen dus van aandelen – steeg in

scherp is op (familie-)strategie en bedrijfsvoe-

mijn – opvallend goed uit, zelfs in 64 procent

ten dan om geld dat ze eerder uit de onderne-

meer dan de helft van de gevallen de rentabiliteit

ring dan de oprichter, dit in belangrijke mate

van de gevallen als er sprake is van een exter-

ming haalden, opnieuw in datzelfde bedrijf te

op het totale vermogen (p. 21, figuur 6).

ten koste gaat van de winstgevendheid. Wan-

stoppen. Er is geen garantie dat ze dat geld er
weer uit kunnen halen.

“Oprichters
brengen diepe,
persoonlijke offers
om de
concurrentiekracht
van hun onderneming
op peil te houden”
20

60

80%

neer de opvolger wel actief omsprong met de
… stilstand is achteruitgang

eigendom, pakte dat gemiddeld voor de winst-

Waar de oprichter het eigen belang niet verDoortastendheid loont…

kleinde of vergrootte, was de situatie opval-

In cijfers: in 38 procent van de familiebedrijven

lend anders. Daar steeg slechts in minder dan

met een oprichter aan het roer, nam die oprich-

de helft van de gevallen de rentabiliteit op het

ter tijdens de crisis een groter belang in zijn of

totale vermogen.

haar bedrijf. In 43 procent van de gevallen

Een vergelijkbaar scenario ligt op tafel in die

bouwde hij of zij het belang af. Dit gold in de

gevallen waar de opvolger van de oprichter

vroege herstelperiode 2009-2011. Twee zaken

aan zet was. Wanneer die niets deed met het

vallen vervolgens op. Samen bleek in 81 procent

aandelenbelang pakte dat bijzonder negatief

van de gevallen de afgelopen crisis aanleiding

uit. Een causaal verband is niet zomaar te

“Met een externe
CEO kan een
familie noodzakelijke
expertise aantrekken
en nieuw elan creëren”
21
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gevendheid positief uit, al is het beeld net iets

van eenzelfde beleggingsstrategie. Bij een

minder helder dan bij de oprichter. In de geval-

eigendomsstrategie gaat het om: kopen,

len dat een externe directeur aan zet was, is

houden of verkopen? Bijvoorbeeld, willen wij

het verlagen van het familieaandeel juist de

als familie dit bedrijf (volledig) behouden? En

beste optie. Daar zie je dat van de familiebedrij-

als we dit bedrijf deels of geheel willen be-

ven die deze eigenaarsstrategie kiezen maar

houden, is dat financieel gezien dan een

liefst 64% weet te herstellen van de crisis.

goed idee? Wat is onze vermogenspositie in
het algemeen? En heeft onze familie voldoen-

2.2 Winnende strategieën voor vasthoudende families

de financiële buffer om dit bedrijf in eigendom te hebben?

Laten we een moment nemen om nogmaals
even in te gaan op het voor familiebedrijven

Een eigenaarsstrategie richt zich minder op

belangrijke jargon van eigendomsstrategie

het belang van het bedrijf (de eigendom) dan

en eigenaarsstrategie. Die twee termen zijn

op het belang van de eigenaar. Hoe draagt de

onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar

onderneming bij aan de realisatie van privé-

betekenen zeker niet hetzelfde. Eigendoms-

doeleinden? Denk aan: hoeveel dividend

strategie en eigenaarsstrategie laten zich

keren we onszelf uit? Hoeveel risico durven

omschrijven als twee verschillende kanten

we te nemen in de financiering met het oog
op de winstgevendheid? Maar ook: wat is de
langetermijnstrategie? De financiële verwachtingen van de familie over de onderne-

“Waar private
equity-fondsen een
gemiddelde horizon
hebben van drie tot
vijf jaar, investeren
family offices
vaker voor de
lange termijn”

ming, bepalen uiteindelijk ook de strategie
van die onderneming.
Dominante rol
Volgens de onderzoekers is het duidelijk: een
assertieve eigenaarsstrategie is noodzakelijk
voor succes op de lange termijn. Sterker nog,
deze eigenaarsstrategie speelt steeds vaker
een dominante rol in de eigendomsstrategie,
doordat de mogelijkheid om aandelenbelangen te kopen of verkopen strategisch voordeel biedt. Het onderzoek onderscheidt drie
eigenaarsstrategieën of ook profielen. Alle
drie komen ze van pas in een periode van
herstel.
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Bas Kuypers (44, 4e generatie),
verantwoordelijk voor de
ondernemingsfilosofie rondom
strategie en innovatie bij Kuijpers
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INVESTERINGEN R&D BLIJVEN OP NIVEAU

Profiel 1
De doortastende oprichter

family offices als (min of meer) gelijkgestemde

Vaststaat dat de verleidingen voor families op

schikbaarheid van goedkoop geld maken voor

dit moment groot zijn om hun onderneming te

veel ondernemers een exit aantrekkelijk. Aan-

verkopen. We hadden het er eerder over: de

trekkelijk voor de een is echter nog niet aan-

snelheid van ontwikkelingen, de opkomst van

trekkelijk voor de ander. Veel ondernemers

“Juist in het crisisjaar
2020 werd een
grote sprong
voorwaarts gemaakt”
Leo Tanis, Tanis Confectionery

investeerders (p. 17, figuur 4 en 5) en de be-

Niet alleen in personeel, ook investeren oprichter-CEO’s nadrukkelijk in R&D.
Ook dit is onderdeel van de succesvolle oprichtersformule van familiebedrijven.

Intensiteit onderzoek en ontwikkeling
10%

starten een eigen bedrijf, juist omdat ze vrij-

Oprichter-CEO

Externe CEO

heid en eigen verantwoordelijkheid zoeken,
en misschien wel te eigenzinnig om zelf voor
een baas te werken. Eigenzinnigheid is par
excellence onderdeel van het DNA van de
familieondernemer. In crisissituaties zijn oprichters lang niet altijd geneigd meer afstand
tot hun bedrijf te zoeken. Eerder kruipen ze er
dichter bovenop.

Tanis Confectionery maakt inmiddels zo’n 25 jaar machines
en recepten voor snoepfabrikanten wereldwijd (liefkozend

Braindrain voorkomen

‘keukens’ genoemd). CEO van het bedrijf is oprichter Leo

Waar bij familiebedrijven in het algemeen het

Tanis, al spelen zijn zoons Wouter, Victor en Martijn een

personeelsbestand in de loop van een crisis

steeds grotere rol in de leiding van de onderneming. Onder

gestaag daalt, net als bij niet-familiebedrij-

leiding van Leo is de onderneming uitgegroeid tot een we-

ven, geldt dat niet voor bedrijven waar de

reldwijd toonaangevend snoepbedrijf. Tanis noemt zich ‘to-

oprichter nog aan het roer staat. Daar blijft

taalleverancier’: snoepleveranciers kunnen bij het bedrijf uit

het medewerkersaantal gelijk – in ieder geval

Oosterhout terecht voor het volledige concept- en maakpro-

in de onderzochte periode. Loyaliteit is daar-

ces, van ingrediënt tot eindproduct. De doortastende menta-

bij belangrijk, maar er is ook een rationele

liteit van de oprichter is bij Tanis Confectionery duidelijk

reden. Oprichters kennen het bedrijf als geen

aanwezig. Zo verraste Tanis tijdens en direct na de economi-

ander, en hopen een braindrain te voorko-

sche crisis vanaf 2008 door precies dan met nieuwe pro-

men.

ductlijnen en een nieuw test- en innovatiecentrum te komen,

Niet alleen houden ze hun personeel veel

en een grote sprong voorwaarts te nemen met een nieuwe

langer aan, oprichter-directeuren houden

fabrieks- en kantoorruimte in Oosterhout. Met die extra pro-

tevens de R&D-investeringen op peil (p. 25,

ductiecapaciteit kon het bedrijf inspelen op de snelgroeiende

figuur 7). Die investeringen liggen in zogehe-

vraag naar geïntegreerde snoepproductiemachines. Kenmer-

ten oprichtersbedrijven gemiddeld op een

kend werd een nieuwe grote sprong voorwaarts juist ge-

hoger niveau dan bij andere familiebedrijven.

maakt in het crisisjaar 2020, toen opnieuw een grotere pro-

Ook in de crisis blijft dat dus zo. Doordat het

ductieruimte werd betrokken en wederom een hypermodern

bewust hoog houden van bepaalde kosten in

innovatiecentrum werd ingericht. Deze anticyclische investe-

een crisisperiode de winstgevendheid

ringsdrang werpt zijn vruchten af: met een prominente plek

schaadt, kun je stellen dat oprichters per-

op de FD Gazellen-lijst voor snelgroeiende bedrijven van Het

soonlijke offers brengen om de concurrentie-

Financieele Dagblad, staat het bedrijf te boek als een van de

kracht van hun onderneming op peil te hou-

snelstgroeiende grote ondernemingen van Nederland. De

den. Die offers gaan er ook bijvoorbeeld mee

geest van het oprichtersbedrijf waart dus nog steeds rond in

gepaard dat oprichters opnieuw in hun on-

Oosterhout. Bronnen, zie p. 35.

derneming investeren.
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KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Figuur 8

Waar het gaat om environmental, social and governance (ESG) lopen familiebedrijven nog
duidelijk achter op niet-familiebedrijven. Hier ligt bij uitstek een kans voor opvolgers.

mandaat: bij haar, hem of hen ligt de verant-

“Al drie generaties
maakt het bedrijf
zich sterk voor eerlijke
arbeidsomstandigheden”

woordelijkheid om de familieonderneming niet

Guus en Anna van Puijenbroek, VP Capital

alleen uit te bouwen, maar vooral ook in stand

VP Capital is het family office van de bekende ondernemersfa-

te houden. Met de oprichter en diens partner

milie Van Puijenbroek – en heeft inmiddels zo’n 30 verschillen-

vaak nog in leven, en al dan niet meerdere

de bedrijven in investering. Onder die bedrijven is HAVEP, dat

broers en zussen en eigen kinderen, heeft de

gerust het oerbedrijf van de familie kan worden genoemd:

opvolger een bredere verantwoordelijkheid

HAVEP werd opgericht in 1865 door Hendrik van Puijenbroek.

waar het gaat om eigendomsstrategie. Ofwel:

Onder impuls van de vijfde generatie Van Puijenbroeks -

de opvolger moet vaak met heel wat meer sta-

Guus bij VP Capital en Anna bij HAVEP – zette de producent

keholders rekening houden dan de oprichter dat

van werkkleding uit het Noord-Brabantse Goirle vol in op

moest doen. Wil hij of zij zich net als de oprich-

corporate social responsibility (CSR): duurzaamheid, circula-

ter assertief opstellen om succesvol te kunnen

riteit en good governance. Nieuw is die focus op het goede

zijn, dan is dat op een andere manier. Die ande-

niet. Al drie generaties maakt het bedrijf zich sterk voor het

re manier leidt vaak tot de volgende eigenaars-

scheppen van eerlijke arbeidsomstandigheden voor hun

strategie: die van de actieve rentmeester.

binnen- en buitenlandse werknemers. Onder de vijfde gene-

Profiel 2
De actieve rentmeester

Milieu-, maatschappij- en bestuursscore (ESG-score, 2007 = 100%)

120%

De dynamiek tussen oprichters en hun opvolgers is sowieso bijzonder. De oprichter neemt
risico’s met zijn eigen geld en doet dat vaak met
overgave. De opvolger echter heeft een ander

Niet-familiebedrijf

Opvolger-CEO

Externe CEO

Oprichter-CEO

110

ratie is duurzaamheid echter nadrukkelijk toegevoegd aan de

100

90
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Profilering

ambities van HAVEP. Het bedrijf streeft ernaar de meest

De actieve rentmeester is de opvolger die de

duurzame onderneming binnen de eigen sector te worden.

onderneming weer bij de tijd brengt. Van fa-

Zo wekt het bedrijf zo veel mogelijk van de eigen energie op

miliebedrijven in het algemeen is bekend dat

uit duurzame en hernieuwbare bronnen, repareert het kle-

ze niet vooroplopen wat betreft corporate

ding bij slijtage of schade eerder, zamelt het kleding in die

responsibility (CSR) of duurzaamheid; dat

aan vervanging toe is bij haar klanten voor circulaire beste-

geldt zeker voor oprichtersbedrijven. Daar ligt

ding, en kiest het zo veel mogelijk voor materialen die een

dan ook een nadrukkelijke kans voor opvolgers

geringere impact hebben op de leefomgeving tijdens pro-

om zich te profileren (p. 26, figuur 8). Duur-

ductie en verwerking. Ook zoekt HAVEP de samenwerking

zaamheid is een thema, maar ook sociaal

met maatschappelijke partners, om direct kennis op te halen

welzijn, maatschappelijke impact en good

in de samenleving en om de CSR en duurzaamheidsinspan-

governance zijn voor de opvolger interessante

ningen van de onderneming grotere slagkracht te geven. Het

thema’s. Niet alleen ter profilering; de onder-

woord ‘rentmeester’ past eigenlijk maar gedeeltelijk op de

neming een socialer en duurzamer gezicht

vijfde generatie van de familie: zij focussen weliswaar zeer

geven, is voor de opvolger een verstandige

nadrukkelijk op de lange termijn, maar hebben daartoe hun

strategie. Door de bank genomen namelijk

focus en bedrijfsmodel wel zeer nadrukkelijk verlegd, overi-

is zo’n profilering (in ieder geval door een

gens sinds eind 2020 geholpen daarbij door een externe

opvolger) goed voor het herstel van de winst-

CEO (Richard Bryce), die het stokje van Anna overnam.

gevendheid na een crisisperiode.

Bronnen, zie p. 35.

27

UITKOMSTEN

Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

MEER MET MINDER FAMILIEAANDEEL
Figuur 9

Familiebedrijven met een externe CEO presteren beter als ze het
familieaandeel verlagen.

“De transformatie,
ingezet door de externe
CEO, lijkt goed uit
te pakken”

Profiel 3
De externe CEO voor een nieuwe impuls

Rentabiliteit totaal vermogen van familiebedrijven met externe CEO

Het aanstellen van een externe CEO hoeft niet

120%

te betekenen dat de familie afstevent op een
exit als aandeelhouder uit het familiebedrijf.
Een bekend en aansprekend voorbeeld van

De externe CEO behoudt
het familieaandeel

hoe die combinatie versterkend kan werken,
is Heineken. De bierbrouwer heeft inmiddels
meerdere externe CEO’s gehad, en toch is de

André van Troost, Lely

eigendomsstrategie van de familie er zeker

Lely (‘Slim boeren is een keuze’) maakt sinds 1948 land-

niet op gericht om af te bouwen. Het aande-

bouwmachines. Waarbij het steeds slimmer en beter moet.

lenbelang moet juist op peil blijven. Dit voor-

Om een beeld te geven van de innovatiedrang: het bedrijf

beeld toont ook wel aan: met een externe CEO

heeft maar liefst 1.600 actieve patenten. Tot 2020 was

kan een familie bestuurlijke kwaliteiten en

Alexander van der Lely, de tweede generatie, CEO van Lely.

expertise aantrekken. En daarmee nieuw elan

Het bedrijf legde zich onder zijn leiding al meer toe op een

creëren. Tegelijk wordt voor de familie de

aantal kernactiviteiten. Zo werden in 2016 de activiteiten

focus verlegd, van eigenaarsstrategie naar

afgestoten in de zogeheten turfcare branche – waar machi-

eigendomsstrategie. Is het verstandig het

nes worden geproduceerd voor het onderhoud van golfba-

aandelenbelang te houden, te kopen of te

nen en openbaar groen. Onder druk van grote veranderin-

verkopen? Wat in elk geval níet helpt, zo blijkt

gen in de industrie, waarbij grote spelers als New Holland,

uit dit onderzoek, is een afwachtende houding

John Deere en AGCO steeds vaker producten van derden

aannemen.

100

De externe CEO verhoogt
het familieaandeel

80

(zoals Lely) uit hun dealer-showrooms weerden, nam het
bedrijf in 2017 vervolgens afscheid van haar ruwvoertak.

Een beetje afstand

Dat bedrijfsonderdeel was tot dan toe goed voor ongeveer

Met een externe CEO neigt het eigen familie-

een derde van de omzet. Voor het familiebedrijf zal die exit

bedrijf steeds meer richting een belegging,

een gevoelige stap zijn geweest, omdat Lely ooit juist in die

waar je als aandeelhouder weliswaar grip op

tak haar eerste stappen zette. In 2019 trad de huidige CEO,

hebt, maar die toch steeds verder van je af

niet-familielid André van Troost aan. Hij is van plan de ver-

komt te staan. Achteroverleunen, in de hoop

koopopbrengsten aan te wenden voor duidelijke investerin-

dat het na een crisis wel goedkomt met een

gen. Niet alleen worden de middelen gebruikt om de

belegging, vaak een belegging die een groot

R&D-pijplijn op het gebied van melkveerobots verder te

deel van het vermogen uitmaakt, is geen ver-

versterken, maar ook wordt een forse slag gemaakt op het

standige houding. Beter is het om met de ex-

gebied van datamanagement. Zo stelt het bedrijf klanten in

terne CEO of directeur te kijken wat de onder-

staat om slimmer te boeren op basis van hun eigen gege-

neming nodig heeft. Vaak blijkt dat, zeker in

vens. Ook in deze sector is in de toekomst een belangrijke

de huidige tijd, toch extra geld of kennis om

plek weggelegd voor het analyseren en interpreteren van

te investeren in duurzame concurrentiekracht

data op basis van zelflerende algoritmes. Die transformatie

nodig is. Een gedeeltelijke, of volledige,

lijkt goed uit te pakken: in 2020 boekte Lely – zonder haar

gefaseerde exit, in combinatie met een externe

ruwvoertak – een recordomzet van 615 miljoen euro. Bron-

CEO, leidt het vaakst tot een hogere winst-

nen, zie p. 35.

gevendheid (p. 29, figuur 9).
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Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 34
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3. LESSEN EN
AANBEVELINGEN

Wim, Aukje en Bas Kuypers in Pulse,
het energieneutrale onderwijsgebouw
van de TU Delft

VOOR INZICHT EN INSPIRATIE

Onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven

6 tips

Zo komt u
sterker uit een crisis...
Familiebedrijven heten niet voor niets familiebedrijven: vaak zijn ze tot in
de diepste vezels vervlochten met het familie-DNA. Maar die band is
geen vanzelfsprekendheid. De familie doet er goed aan haar eigen rol en
strategie scherp in de gaten te houden – juist in de periode na een crisis.
Op basis van het onderzoek formuleren we 6 tips.
1 Reflecteer op je eigendomsstrategie
Denk als eigenaar van een familiebedrijf na
over vragen als: waartoe is deze onderneming op aarde? Wat is de rol van de familie
daarbij? Zijn wij nog wel de beste eigenaren
voor deze onderneming? Familiebedrijven
hebben er baat bij om deze vraag tijdens
en na crises expliciet op tafel te leggen
– ongeacht hoe pijnlijk het antwoord ook
kan zijn. Er is een aantal strategieën mogelijk. Rode draad is: door (een deel van)
het aandelenbelang te kopen of juist te
verkopen, komt er ofwel geld vrij (en soms
ook kennis) of ontstaat een homogene
groep familie-eigenaren, die staan voor
ondernemerschap en bereid zijn te
investeren.
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2 Wees assertief
In ieder geval iets doen, is het motto, en liefst nog
wel meer dan een beetje. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat niet handelen op de existentiële vraag van eigendomsstrategie gevaarlijker is
dan wel handelen. Bedrijven waar de familie het
besluit neemt de controle over het bedrijf te vergroten door meer aandelen in de eigen onderneming te kopen, zijn succesvoller dan families die
geen keuze maken. Ook bedrijven waarbij de familie kiest voor een gehele of gedeeltelijke exit, presteren op langere termijn beter dan bedrijven waarin de familie hun aandeelhouderschap ongewijzigd
laat. Waar het in beide gevallen om gaat: het loont
om investeringen en/of kennis aan te trekken. Let
wel: betrokkenheid schept uiteraard ook weer
verplichtingen.

3 Investeren? Zoek het dicht bij huis

gen op die regel zijn de familiebedrijven waarin

Moedig is het zeker; zelf als ondernemer-eige-

de oprichtersmentaliteit nog springlevend is.

naar investeren in de nasleep van een economi-

Die laat zich samenvatten als: durven acteren,

sche crisis, in de hoop op succes.

concurrentiekracht bewaken, focus op innovatie,

Maar welke kant op te kijken? Want investeren

blik op de lange termijn, en niet bang zijn voor

met de crisis nog duidelijk op het netvlies, is

offers. Familiebedrijven met deze houding ko-

sowieso riskant. Keer op keer blijkt uit onder-

men zichtbaar sneller uit de crisis.

zoek dat familiebedrijven beter dan andere typen bedrijven weten wat het DNA van het be-

5 Stuur op ESG

drijf is, waar het bedrijf voor staat en goed in is.

De opvolger is er niet om op te bouwen, maar

Laat die uitstekende zelfkennis een leidraad

om uit te bouwen. Het pad voor hem, haar of

vormen voor investeringen in bijvoorbeeld nieu-

hen loopt via professionalisering van de onder-

we diensten of producten – en de kans op suc-

neming, ofwel via actief rentmeesterschap.

ces neemt snel toe.

Dat rentmeesterschap kan zich op meerdere
manieren uiten, maar voor de hand ligt wel om

4 Doe als de oprichter
Economisch zwaar weer treft alle ondernemingen – familiebedrijf of niet. Als groep klimmen
familiebedrijven niet beter en ook niet eerder uit
crises dan niet-familiebedrijven. De uitzonderin-

te sturen op ESG: environmental, social and
governance. Juist op die gebieden leggen familiebedrijven het nu nog af tegen concurrenten,
terwijl investeringen wel lonen.

6 Afbouwen is soms de beste optie
Familiebedrijven zijn van grote emotionele
waarde voor de familie. Toch is dat niet dezelf-

“In crisistijd is
niet handelen
gevaarlijker dan het
aanpassen van de
eigendomsstrategie”

de emotionele waarde als die van pak ’m beet
de familiejuwelen, die je in de kast kunt leggen
om er jarenlang niet naar om te kijken. Een
bedrijf heeft aandacht nodig: zowel het bloot
eigendom als de strategie moeten aandacht
krijgen. Is er in de familie onvoldoende tijd,
kennis of gewoon interesse, dan is het beter te
kijken naar een, al dan niet gefaseerde, exit,
soms voor een deel van de familie, en soms
voor de hele familie. Het succes van de onderneming staat dan voorop.
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“Juist in
de periode
ná de crisis
kan – móet –
de familie
het verschil
maken”
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