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Onderzoek naar (in)formele managementpraktijken van Nederlandse familiebedrijvenOPGETEKEND INHOUD  VOORWOORD

Voor u ligt het zevende onderzoek naar familiebedrijven, uitgevoerd door het Erasmus 

Centre for Family Business, in samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs en 

Rabobank. Met een uiterst boeiend onderwerp: hoe scoor je als familiebedrijf met 

informeel management? 

Maar wat verstaan we onder informele managementpraktijken, hoe werken ze, hoe 

zijn ze van maximale waarde voor uw onderneming? Juist nú bieden de antwoorden 

op deze vragen cruciale munitie voor familiebedrijven. Want het zijn roerige tijden: 

twee jaar COVID-19 trok diepe sporen in het economisch landschap en zorgde voor 

grote onzekerheid: in de maatschappij, binnen bedrijven, onder werkgevers en werk-

nemers. Tegelijkertijd lopen de geopolitieke spanningen verder op met de oorlog in 

Oekraïne. We zien rente en inflatie stijgen. Bedrijven kampen met verstoringen in 

productieketens en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

Kortom, in deze tijd komt het meer dan ooit aan op onderscheidend vermogen en 

ondernemerschap. Op die punten hebben familiebedrijven van oudsher een streepje 

voor. Dat wisten we al langer, maar dit onderzoek maakt het impliciete expliciet.  

Het onderscheidende zit in hoe familiebedrijven informeel management inzetten.  

Dan gaat het bijvoorbeeld over niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, waar-

bij directeuren ook besluiten nemen vanuit intuïtie en ervaring. Over een onder- 

nemingsklimaat waarin werknemers uit zichzelf met innovatieve ideeën komen,  

bestuurders in alles focussen op de lange termijn en aandacht hebben voor zingeving 

op de werkvloer. Let wel: minder formeel betekent zeker niet minder professioneel. 

Want juist dit informele sturen maakt dat familiebedrijven gemiddeld beter scoren op  

innovatie, productiviteit en uiteindelijk financiële prestatie dan niet-familiebedrijven. 

Het draagt bij aan de continuïteit van het familiebedrijf en zorgt ervoor dat ze beter 

zijn voorbereid op de grote transities van morgen, op het gebied van klimaat,  

voedselvoorziening en energie. 

Dit rapport toont en bewijst de kracht – het ongekende vermogen – van informeel 

management. Uitmondend in een aantal lessen en aanbevelingen. 

Wij hopen van harte dat deze u zullen inspireren! 

Informeel sturen

Joost Vat

Partner BDO Accountants & Adviseurs

Adviesgroep Familiebedrijven

Mirelle Pennings

Directeur Commercial Banking

Rabobank 

“Op lange termijn  
doen familiebedrijven  

het financieel  
beter dan niet-

familiebedrijven”

“Formele en informele 
managementpraktijken 
bestaan simpelweg 

onafhankelijk  
naast elkaar”

“Investeer net zo 
gestructureerd in de 

informele kant als  
in de formele kant”

“Blijf koersvast,  
de opbouw van 

informele praktijken 
vergt een lange adem”
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DEFINITIE SAMENVATTEND

Informeel 
scoort 
en 7 andere 
conclusies…
Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) deed onderzoek 
naar formele en informele managementpraktijken van Nederlandse 
familiebedrijven en nietfamiliebedrijven. Dat levert een aantal waar
devolle inzichten op. We noemen hier alvast de belangrijkste.

Formele management-
praktijken omvatten (1) vast
gelegde technieken en systemen, 
die (2) managementbeslissingen en 
processen een rationele en feitelijke 
basis geven, daarbij (3) expliciet 
sturen op scherp gedefinieerde en 
ambitieuze doelen en (4) een 
koppeling maken met te ontvangen 
beloningen en promotiekansen.

Informele management -
praktijken omvatten (1) niet 
vastgelegde gewoonten en gedrags
regels, die (2) management
beslissingen en processen een 
intuïtieve en ervarings basis geven, 
daarbij (3) doelen kiezend die passen 
bij de identiteit (van familie) en 
onderneming en (4) die doelen 
koppelen aan socialisatie en behoud 
van werknemers, maar minder aan 
beloningen en promotiekansen.

1  Informeel scoort

Familiebedrijven hebben hun basis goed op 

orde: ze investeren vrijwel net zoveel in formeel 

management als niet-familiebedrijven. Maar het 

zijn juist de informele managementpraktijken 

die maken dat familiebedrijven, vergeleken met 

niet-familiebedrijven, gemiddeld beter scoren 

op innovatie, productiviteit en uiteindelijk finan-

ciële prestatie.

2  Besluiten vanuit intuïtie en ervaring

Bij informeel management gaat het over 

niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, 

waarbij managers ook besluiten nemen vanuit 

intuïtie en ervaring. Daarbij kiezen ze vooral 

doelen die passen bij de identiteit van de familie 

en de onderneming; die doelen koppelen ze aan 

gedeelde waarden en normen, en behoud van 

de werknemers. Bij informele praktijken draait 
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SAMENVATTEND

5  Significant beter

In dit onderzoek staan tien beleidsterreinen 

centraal. Op vijf daarvan scoren familiebedrijven 

significant beter dan niet-familiebedrijven: duur-

zaamheid, maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, aandeelhoudersrelaties, investeringster-

mijn en beslissingsstijl. Maar voor alle tien geldt 

dat ze, in sommige gevallen in onderlinge sa-

menhang, positief bijdragen aan productiviteit, 

innovatie en uiteindelijk bedrijfsresultaten.

6  Klantbehoud

Naast innovaties leiden goede klantrelaties ook 

tot een sterker wederzijds vertrouwen; dit komt 

het klantbehoud ten goede. Logisch, een direc-

teur die naar buiten gaat, goed luistert naar de 

wensen van zijn klanten, zal beter snappen wat 

er bij die klanten leeft en daar goed op weten in 

te spelen.

7  Nog niet aan het plafond

Familiebedrijven scoren beter op informele 

praktijken dan niet-familiebedrijven, maar daar-

mee zitten ze nog niet aan hun plafond. Gemid-

deld genomen bereiken familiebedrijven zo’n 70 

procent van de maximale score op informele 

praktijken. Vrijwel geen enkel familiebedrijf zit 

dus al aan de investeringslimiet, er is voor bijna 

ieder bedrijf nog opwaarts potentieel.

8   Met een externe directeur meer aandacht 

voor formeel management

Met de komst van een externe directeur schui-

ven familieleden vaak door naar de rol van toe-

zichthouder. Vanaf dat moment is er meer focus 

op formele managementpraktijken; hoe meer 

familieleden in de rol van toezichthouder, des  

te sterker dat effect. Kijken we naar de lange 

termijn, dan betekent dit verlies aan informele 

praktijken dat de kracht van het bedrijf afneemt. 

Overigens brengt de komst van een externe 

directeur ook voordelen met zich mee, denk aan 

nieuwe expertise en ervaring. 

“Het zijn juist  
de informele 

management
praktijken die maken 

dat familie-
bedrijven beter 
scoren dan niet- 
familie bedrijven”

“Er is voor bijna  
ieder familiebedrijf  
nog opwaarts 
potentieel”

het om werknemers die uit zichzelf met innova-

tieve ideeën komen, bestuurders die in alles 

focussen op de lange termijn en aandacht voor 

zingeving op de werkvloer. Is dat vaag? Allesbe-

halve. Minder formeel betekent zeker niet min-

der professioneel.

3  Investeren in tijd en aandacht

Familiebedrijven investeren dus beduidend 

meer dan niet-familiebedrijven in de informele 

kant van goed management; dan gaat het niet 

alleen om financiële investeringen, maar ook om 

investering in tijd en aandacht. Met als overkoe-

pelende factor: waardengedreven management.

4  Werk actief aan een familiestrategie

Formele managementpraktijken dragen (wel-

licht anders verwacht) nauwelijks bij aan de 

bedrijfsresultaten: ze hebben wel enige impact 

op de innovatiekracht maar niet op de producti-

viteit. Informele praktijken daarentegen verho-

gen zowel de innovatiekracht van bedrijven als 

hun productiviteit en dragen daarmee signifi-

cant bij aan de financiële prestaties en zo aan 

de continuïteit van het familiebedrijf. Investeer 

je meer in informele praktijken (zoals familiebe-

drijven dat meer doen dan niet-familiebedrij-

ven), dan zorgt dat voor betere bedrijfsresulta-

ten. Daarmee hebben familiebedrijven een heel 

sterk concurrentiemiddel in handen.
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Een 
vruchtbare 
mix

1. AANLEIDING
ONDERZOEK

Tikje saai en niet altijd even professioneel. Dat 

was lange tijd het imago van familiebedrijven. 

Maar dat beeld is intussen wel gekanteld: 

steeds meer familiebedrijven zijn solide, solva-

bel en hebben een goed oog voor de lange ter-

mijn. En dat betaalt zich uit. Want familiebedrij-

ven doen het, blijkt telkens weer uit onderzoek, 

op lange termijn financieel beter dan niet-fami-

liebedrijven (zie p. 11, figuur 1). Dat komt, zo 

hoor je vaak, omdat familiebedrijven doorgaans 

worden geleid door geduldige rentmeesters, die 

niet in kwartalen denken maar in generaties.

Wat is die superbooster?

Toch wringt er iets. Want de roergangers van 

niet-familiebedrijven – van beursgenoteerde 

multinationals tot uiteenlopende bedrijven in 

bezit van private equity of andere investeerders 

– zijn toch minstens zo ervaren en bedreven in 

management als de directeuren(-eigenaar) van 

familiebedrijven? Ze weten toch alles van ma-

nagementmodellen, key performance indicators 

en strategie-implementatie? Dat kan zijn, maar 

deze ‘formele managementpraktijken’ blijken 

niet voldoende om de financiële resultaten van 

Op de lange termijn doen familiebedrijven het  
financieel beter dan nietfamiliebedrijven. 
Ondanks de uitgebreide set en veelvuldig 
gebruik van formele managementtechnieken 
van die laatste groep. Wat verklaart het succes 
van familiebedrijven? Dat blijkt een vruchtbare 
mix van informele managementpraktijken.

Jan Paardekooper 
(67 jaar, 3e generatie), 

voorzitter Raad 
van Toezicht bij  

de Koninklijke  
Paardekooper Group
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De cijfers spreken voor zich: familiebedrijven presteren gemiddeld beter op omzet, EBITDA, het aantal nieuwe 
producten dat men succesvol weet te lanceren, procesinnovaties en de productiviteit van de werknemers. 

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

Familiebedrijven — voornamelijk die geleid worden door externe directeuren – hechten meer waarde 
aan het uitbetalen van dividend dan niet-familiebedrijven. 

EXTERNE DIRECTEUR BETAALT GRAAG DIVIDEND UIT

Niet-familiebedrijfExterne directeurOpvolger-directeurOprichter-directeur

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Belang van dividend nastreven 1-5 

2,93

3,20

2,63

2,98

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

familiebedrijven te evenaren, zo laten de cijfers 

zien. Maar wat is dan die superbooster, die 

x-factor waar familiebedrijven blijkbaar over 

beschikken? Daarover gaat dit rapport, geba-

seerd op onderzoek van het Erasmus Centre for 

Family Business (ECFB), verbonden aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ECFB 

verzamelde, onder leiding van prof. dr. Pursey 

Heugens, gegevens van 835 Nederlandse  

ondernemingen: 539 familiebedrijven en 296 

niet-familiebedrijven. Qua bedrijfsgrootte, 

bedrijfsleeftijd en sectorale vertegenwoordiging 

volgt deze steekproef de opbouw van het  

Nederlandse bedrijfsleven.

De onderkant van de ijsberg

Wat blijkt? Die x-factor bestaat uit een vruchtba-

re mix van informele managementpraktijken. 

Denk aan directeuren die goed luisteren naar 

hun medewerkers en klanten, en zo tot kansrijke 

innovaties komen; die verder gaan dan contrac-

tueel is afgesproken en zo de relaties met klan-

ten en leveranciers bestendigen; die in hun 

besluitvorming waar nodig liever hun eigen 

intuïtie volgen dan de formele regels. Het gaat 

om factoren die niet zijn uitgeschreven, die je 

niet leert in een opleiding, die je niet tot drie 

decimalen achter de komma kunt meten. We 

zouden formele managementpraktijken kunnen 

zien als de spreekwoordelijke top van de ijs-

berg. Zichtbaar voor iedereen. Maar onder de 

waterspiegel (90 procent van de ijsberg) vinden 

we de informele managementpraktijken. We 

zien ze niet, maar ze zijn cruciaal.

Continuïteit van het familiebedrijf

Dit rapport belicht niet alleen de verschillen 

tussen formele en informele managementprak-

tijken, maar ook hoe en waarom die laatste 

zorgen dat familiebedrijven, vergeleken met 

niet-familiebedrijven, gemiddeld beter scoren 

op innovatie, productiviteit en uiteindelijk fi-

nanciële prestatie. Kunnen de directies van 

familiebedrijven nu tevreden achteroverleunen? 

Zeker niet. Want er is wat betreft die informele 

managementpraktijken zeker nog ruimte voor 

verbetering, zo blijkt uit het onderzoek. Met 

kennis en begrip van deze informele praktijken 

zijn familiebedrijven nog veel beter in staat om 

hun familie- en bedrijfsstrategie succesvol te 

implementeren. Dat leidt niet alleen tot betere 

financiële prestaties. Maar, zeker zo belangrijk, 

het draagt ook bij aan de continuïteit van het 

familiebedrijf.

In deze publicatie leest u de uitkomsten van dit 

onderzoek, en geven we een aantal lessen en 

aanbevelingen. Die bieden u hopelijk inzicht en 

inspiratie om uw familiebedrijf gezond te hou-

den en desgewenst klaar te stomen voor vol-

gende generaties. Wat we nu al graag met u 

delen: de weg naar gezonde resultaten en con-

tinuïteit van uw onderneming is geplaveid met 

formele maar zéker ook informele management-

praktijken.

“Het geheim van familiebedrijven 
bestaat uit een vruchtbare 

mix van informele 
management praktijken”

Figuur 1
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Informele managementpraktijken

Familiebedrijven investeren vrijwel net zoveel 

in formeel management als niet-

familiebedrijven. Maar het zijn juist de 

informele managementpraktijken die 

maken dat ze beter scoren op 

productiviteit, innovatie en 

financiële prestatie. Dáár zit 

het vermogen. Dat toont 

onderzoek van het 

Erasmus Centre for 

Family Business aan.

FORMEEL, INFORMEEL INFORMEEL BEPAALT PERFORMANCE 

Op het punt van formele managementpraktijken scoren 
familiebedrijven en niet-familiebedrijven vrijwel gelijk. Op 
informeel management doen familiebedrijven het duidelijk beter. 

Formele managementpraktijken doen er nauwelijks toe, gekeken 
naar de prestaties. Vooral informele managementpraktijken 
zorgen voor performance. 

Familiebedrijven presteren gemiddeld beter op omzet, EBITDA, 
het aantal nieuwe producten dat men succesvol weet te 
lanceren, procesinnovaties en werknemersproductiviteit.

We zoomen verder in. Op vijf dimensies van de informele 
praktijk scoren familiebedrijven significant beter dan 
niet-familiebedrijven. 

Het aantal informele praktijken staat los van de bedrijfsomvang. 
Dat geldt voor familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Bij formeel 
management zien we wel een relatie met de bedrijfsgrootte.  

Wie de leiding heeft, maakt geen verschil. Familiebedrijven 
presteren met elk type directeur beter dan niet-familiebedrijven. 

De oprichter pioniert, de tweede generatie bouwt het familie-
bedrijf verder uit. Vanaf de derde generatie volgt vaak 
stagnatie. Vanaf de vierde generatie trekt het vaak weer aan. 

Ze doen het dus goed, familiebedrijven. Gemiddeld genomen 
bereiken ze 70 procent op informele praktijken. Dat betekent 
nog 30 procent opwaarts potentieel. 

ONGEKEND
VERMOGEN

FAMILIEBEDRIJVEN OP KOP 5 KEER BETER

MET ELKE DIRECTEUR DE BESTEOMVANG ONBEDUIDEND

TWEEDE GENERATIE FAMILIEBEDRIJVEN HET BESTE HET KAN NOG BETER...
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FEITEN & CIJFERS

Familiebedrijven — voornamelijk die geleid worden door externe directeuren – hechten meer waarde 
aan het uitbetalen van dividend dan niet-familiebedrijven. 
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Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36
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2 . UITKOMSTEN 

Het zijn roerige tijden voor (familie)bedrijven. 

Ligt na een lange periode van groei, gevolgd door 

de coronapandemie en recenter de gevolgen van 

een oorlog in Oekraïne, een recessie op de loer? 

Hoever gaan centrale banken met het verhogen 

van de rente, om de sterk stijgende inflatie de 

kop in te drukken? Smoort het economisch her-

stel, omdat consumenten minder geld uitgeven 

en ondernemers hun investeringen uitstellen?

Formele managementtechnieken

Het zijn stuk voor stuk externe factoren waar 

bedrijven, al dan niet in familiehanden, geen 

enkele invloed op hebben. 

De inzet van formele managementtechnieken zien we vaak als 
‘goed management’, ze hebben grote symbolische waarde. Maar 
ze dragen nauwelijks bij aan de bedrijfsresultaten. Informele praktij
ken daarentegen – waar familiebedrijven beduidend meer in inves
teren dan nietfamiliebedrijven – des te meer. Die verhogen zowel 
de innovatiekracht van bedrijven als hun productiviteit. En dragen 
daarmee significant bij aan de financiële prestaties.

Besteed meer 
tijd, aandacht  
en geld aan 
informele praktijken!

Lyanne Paardekooper 
(38 jaar, 4e generatie), 
chief marketing officer 
bij de Koninklijke  
Paardekooper Group 



UITKOMSTEN Onderzoek naar (in)formele managementpraktijken van Nederlandse familiebedrijven

1716

Waar bestuurders wél grip op hebben, is de 

wijze waarop ze hun bedrijfsstrategie uitvoeren 

en waar nodig aanscherpen. Daarbij gaat in de 

praktijk (en ook onder wetenschappers) veel 

aandacht uit naar de bekende, ‘formele’ ma-

nagementtechnieken die bestuurders tot hun 

beschikking hebben. Het op de juiste wijze 

inzetten van die formele managementtechnie-

ken wordt vaak opgevat als ‘goed management’, 

als professioneel bedrijfsbestuur om de uitge-

stippelde strategie te implementeren.

Waar hebben we het dan over? Over managers 

die formele technieken en systemen inzetten, 

waardoor hun beslissingen een rationele, feite-

lijke basis krijgen. En die daarbij expliciet stu-

ren op scherp gedefinieerde doelen; het halen 

van die doelen is ter stimulans gekoppeld aan 

te ontvangen beloningen en promotiekansen; 

het begrip prestatiebonus dekt deze lading 

uitstekend. Bekende voorbeelden van formeel 

management zijn ‘Lean’-productiesystemen, 

kwaliteits normering (ISO, NEN, et cetera) en 

het sturen c.q. beoordelen van medewerkers 

op de mate waarin zij hun key performance 
indicators (KPI’s) hebben gehaald.

Symbolische kracht

De gangbare mening is dat bedrijven waar deze 

formele managementtechnieken in hoge mate 

worden toegepast, goed en professioneel be-

stuurd worden. Anders gezegd, om langdurig 

succes te hebben, kun je als bedrijf niet zonder 

dit formele managementinstrumentarium.

Ga maar na: een bedrijf dat aankondigt meer 

budget vrij te maken voor innovatie of zijn 

financiële KPI’s verder op te schroeven, krijgt 

positieve media-aandacht en ziet, in  

geval van een beursnotering, de aandelenkoers 

oplopen. Dergelijke, in de ogen van de buiten-

wereld ‘professioneel geleide ondernemingen’, 

worden veelal geacht gemiddeld minder risico-

vol te zijn, financieel beter te presteren en zich 

verantwoordelijker te gedragen; ze zouden 

bovendien meer ruimte bieden aan diversiteit 

en inclusie, een waardiger gesprekspartner zijn 

voor de overheid en ngo’s, innovatiever zijn,  

en ga zo maar door.

Naast het nut dat formele managementtechnie-

ken ontegenzeggelijk hebben, mogen we de 

symbolische (communicatief gezien) stuwende 

kracht van deze technieken, of alleen al de 

aankondiging daarvan, dus niet onderschatten; 

maar dat je bij de inzet hiervan automatisch 

verzekerd bent van goed management, is een 

veelgemaakte denkfout. Formele management-

praktijken passen heel goed in een ‘meten is 

weten’-strategie: ze maken het management 

van organisaties herkenbaar, voorspelbaar, 

transparant en controleerbaar. Maar of ze  

daadwerkelijk een positieve invloed hebben  

op het presteren van bedrijven, is daarmee  

nog lang niet aangetoond.

De grote onbekende: informeel management

Voor de verklaring van prestaties van onderne-

mingen zijn we met alleen een focus op formele 

managementtechnieken niet volledig. Er is een 

tweede, minstens zo belangrijke dimensie van 

goed management, die we niet over het hoofd 

moeten zien: het brede palet aan informele ma-

nagementpraktijken. Dan hebben we het over 

niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, 

waarbij managers ook besluiten nemen vanuit 

intuïtie en ervaring. Daarbij kiezen ze vooral 

doelen die passen bij de identiteit van de familie 

en de onderneming; die doelen koppelen ze niet 

aan hogere beloningen of een prestatiebonus, 

maar aan gedeelde waarden en normen en be-

houd van de werknemers. Bij informele praktij-

ken draait het bijvoorbeeld om werknemers die 

gestimuleerd worden om uit zichzelf met innova-

tieve ideeën te komen, bestuurders die in alles 

focussen op de lange termijn en aandacht voor 

zingeving op de werkvloer.

Criticasters hebben de neiging om deze zaken af 

te doen als ‘vaag’, als moeilijk te duiden en te 

waarderen. Maar wat je niet kunt meten, is niet 

per definitie zinloos; bovendien is ‘minder for-

meel’ geen synoniem voor ‘minder professio-

neel’.’ We zijn geneigd om gemakkelijk over deze 

informele praktijken heen te kijken. Dat is ergens 

ook logisch: we zien ze niet (denk aan de 90 

procent van de ijsberg onder water), omdat ze 

nergens op papier staan en we er niet of weinig 

over geleerd hebben in onze opleiding. Ze zijn 

vaak zó nauw verbonden met familiemanage-

ment dat ze overkomen als persoonlijke gewoon-

ten, daar slaan we geen acht op.

Familiebedrijven investeren meer in informele 

praktijken

Voor veel zaken geldt: onbekend maakt onbe-

mind. En dat is ook het geval bij informele ma-

nagementpraktijken. Dat ze niet gemeten wor-

den (wat overigens prima kan), betekent echter 

niet dat ze niet bestaan! Sterker nog, het onder-

zoek toont aan dat ze zeker geen minder professi-

onele manier van bedrijfsvoering vormen dan de 

tegenhanger, de formele managementpraktijken. 

Ze vormen samen twee aparte en complementai-

re vormen van ‘goed en professioneel bedrijfsma-

nagement’.

Zijn familiebedrijven sterker in het ontwikkelen 

van deze dimensie van informeel management 

dan niet-familiebedrijven? En zo ja, verklaart dat 

dan waarom ze gemiddeld beter presteren dan 

niet-familiebedrijven? In dit onderzoek hebben 

we tien belangrijke terreinen van bedrijfsvoering 

“Familiebedrijven 
investeren vrijwel 
net zoveel in formeel 
management als niet

familiebedrijven”

“Minder formeel is 
geen synoniem 

voor minder 
professioneel”
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Rotterdam jaren ’30. Boek- en papierhandel 
J.C. Paardekooper, de basis van de huidige 
103-jarige Koninklijke Paardekooper Group    

“Doelen kiezen die 
passen bij de identiteit 

van familie en 
onderneming blijkt 
een wezenlijke 

succesfactor van 
familiebedrijven’’
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in kaart gebracht, in termen van zowel formele 

als informele managementpraktijken. Daarbij 

zoomen we voor ieder van die tien terreinen in 

op een aantal bepalende kenmerken. Het gaat 

om: hr, diversiteit, kwaliteitsmanagement,  

innovatiemanagement, duurzaamheid, maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, aandeel-

houdersverhoudingen, investeringstermijn,  

klantrelaties en beslissingsstijl.

Tien beleidsterreinen 

Voor een grote, representatieve Nederlandse 

groep van zowel familiebedrijven als niet- 

familiebedrijven hebben we onderzocht hoe  

zij scoren op deze tien beleidsterreinen, uitge-

splitst naar formele en informele management-

praktijken. Vervolgens hebben we deze scores 

gekoppeld aan financiële en innovatieve  

prestaties van ieder van deze bedrijven. We 

noemen hier alvast een aantal opvallende  

resultaten. Zo presteren in onze representa-

tieve steekproef de familiebedrijven op vrijwel 

alle financiële parameters (denk aan EBITDA,  

procesinnovatie, nieuwe producten en pro-

ductiviteit) beter dan niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven op kop

Familiebedrijven presteren gemiddeld beter op 

omzet, EBITDA, het aantal nieuwe producten 

dat men succesvol weet te lanceren, proces-

innovaties en de productiviteit van de werk-

nemers. Dat gegeven kenden we al uit eerder 

onderzoek, maar het recente ECFB-onderzoek 

wijst op een nieuwe, overtuigende verklaring 

voor dit feit.

Ten eerste hebben familiebedrijven de basis 

goed op orde: ze investeren vrijwel net zoveel 

in de formele kant van goed management als 

niet-familiebedrijven. Het verschil ontstaat als 

we kijken naar de informele management-

praktijken: familiebedrijven investeren daarin  

beduidend meer dan niet-familiebedrijven;  

en bij ‘investering’ doelen we dan niet alleen 

op financiële investeringen, maar ook op  

investeringen in tijd en aandacht in deze  

informele managementpraktijken. Is dat dan  

de verklaring voor het feit dat familiebedrijven 

gemiddeld beter presteren dan niet-familie-

bedrijven?

“Familiebedrijven 
scoren significant beter 
op duurzaamheid, 

mvo, aandeel-
houders relaties, 

investerings-
termijn en 

beslissings stijl”

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

EXTERNE DIRECTEUR LEUNT ZWAARDER OP FORMEEL MANAGEMENT

Oprichter-directeur Opvolger-directeur Externe directeur

60

40

20

0

Managementpraktijkscore (0-100)

41,7 42,2

46,2

Familiebedrijven met een externe directeur leunen zwaarder op formele managementpraktijken 
dan intern — door oprichter-directeur of opvolger-directeur — geleide familiebedrijven.  

Figuur 2
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Formeel management draagt nauwelijks bij 

aan resultaten

We beschouwen innovaties en productiviteit als 

belangrijke aanjagers van de uiteindelijke finan-

ciële prestaties van bedrijven. En dan constate-

ren we iets zeer opmerkelijks: het ECFB-onder-

zoek toont aan dat formele management -

 technieken nauwelijks bijdragen aan de bedrijfs-

resultaten; ze hebben wel enige impact op de 

innovatiekracht maar niet op de productiviteit. 

Informele praktijken daarentegen verhogen zo-

wel de innovatiekracht van bedrijven als hun 

productiviteit en dragen daarmee significant bij 

aan de financiële prestaties. Investeer je meer in 

informele praktijken (zoals familiebedrijven meer 

doen dan niet-familiebedrijven), dan zorgt dat 

voor betere bedrijfsresultaten. Daarmee hebben 

familiebedrijven een heel sterk concurrentiemid-

del in handen. Bovendien geven deze resultaten 

genoeg inspiratie en handvatten voor familiebe-

drijven om, waar nodig, andere accenten te 

plaatsen in hun strategie, zodat hun informele 

managementpraktijken nog meer rendement 

opleveren.

Onafhankelijk naast elkaar

Hebben formele en informele managementprak-

tijken nog invloed op elkaar? Het antwoord is 

simpelweg nee. Als we verder inzoomen op de 

onderzoeksresultaten, zien we geen enkele cor-

relatie tussen de twee. Ze versterken elkaar niet, 

verdringen elkaar ook niet, maar bestaan simpel-

weg onafhankelijk naast elkaar.

Wat wel impact heeft, is de omvang van bedrij-

ven: hoe meer werknemers op de loonlijst staan, 

des te meer aandacht bedrijven besteden aan 

formele praktijken. Dat valt ook goed te verkla-

ren: je hebt meer processen en controls nodig om 

de activiteiten van al die honderden of duizenden 

werknemers in goede banen te leiden. Los van 

deze praktische reden rest de vraag waarom 

bedrijven überhaupt meer willen investeren in 

formele managementpraktijken als deze blijkbaar 

niet wezenlijk bijdragen aan de bedrijfsresulta-

ten. Een mogelijke reden is de perceptie richting 

de buitenwereld, die meer is dan louter symbool-

politiek: met formele managementpraktijken laat 

je externe belanghebbenden (zoals toezichthou-

ders, aandeelhouders, auditors en journalisten) 

zien hoe goed jij hun belangen dient en de boel 

op orde hebt. Vergeet daarbij ook niet de toene-

mende druk vanuit compliance en good gover-
nance. De mate van informele praktijken is min-

der gerelateerd aan bedrijfsgrootte, al komen ze 

wel het minst voor in de allerkleinste bedrijven 

die minder dan tien werknemers tellen.

Informele praktijken: hoe verbeteren?

We noemden eerder al de tien beleidsterreinen 

– uitgesplitst naar formele en informele manage-

mentpraktijken – die in het onderzoek centraal 

stonden. Op welke van deze tien scoren familie-

bedrijven significant beter dan niet-familiebe-

drijven?

“Familiebedrijven 
hebben een heel sterk 
concurrentie middel 

in handen” 80

60

40

20

0

Managementpraktijkscore (0-100)

0 toezichthouders 1 2 3 4 of meer

40,6 41,1
43

51

43,8

HOE MEER TOEZICHTHOUDERS HOE FORMELER

Hoe meer familieleden vanwege de komst van een externe directeur optreden als toezichthouder, hoe sterker de focus 
op formele managementpraktijken. Vanaf vier of meer toezichthouders neemt de waakzaamheid van het toezicht af. 

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

Figuur 3
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Dat zijn er vijf: duurzaamheid, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, aandeelhoudersrela-

ties, investeringstermijn en beslissingsstijl. 

Maar voor alle tien geldt dat ze, in sommige 

gevallen in onderlinge samenhang, positief bij-

dragen aan productiviteit, innovatie en uiteinde-

lijk bedrijfsresultaat. Voor alle beleidsterreinen 

hebben we in het onderzoek een aantal formele 

en informele activiteiten gemeten. We noemen 

hier voor ieder terrein een paar informele ken-

merken c.q. activiteiten die het meest in het oog 

springen. En waarop familiebedrijven strategisch 

gezien concreet kunnen inzetten of verbeteren.

We beginnen met hr. Hier blijkt het zinvol om in 

te zetten op gebruik van het eigen netwerk bij 

aanstellingen van leidinggevenden, en bij de 

selectie te vertrouwen op intuïtie. Daarbij is de 

‘fit’ met het bedrijf belangrijker dan de formele 

kwalificaties van de kandidaat. Wat betreft 

diversiteitsbeleid kunnen bedrijven denken aan 

het actief faciliteren en stimuleren van (interne) 

netwerkmogelijkheden voor groepen werkne-

mers die ondervertegenwoordigd zijn in de 

organisatie, bij recruitment aan te sturen op 

kandidaten van verschillende (culturele en reli-

gieuze) achtergronden et cetera. Waarbij het 

leiderschapsteam zich gedraagt als rolmodel.

De winst van goed luisteren

Twee beleidsterreinen die nauw met elkaar sa-

menhangen en een directe impact kunnen heb-

ben op de financiële resultaten, zijn kwaliteits

management en innovatiemanagement. 

Cruciaal is om medewerkers te stimuleren om 

waar mogelijk persoonlijk initiatief te nemen. 

Maak ze hoofdelijk (of als projectteam) verant-

woordelijk voor het behalen van de belangrijkste 

doelstellingen. Zowel op het gebied van kwali-

teitsmanagement als waar het gaat om bijdragen 

aan innovatie. Aan leidinggevenden de taak om 

snel in te grijpen wanneer kwaliteit onder de 

maat is, en goed te luisteren naar de werkvloer 

om (innovatieve) ideeën op te doen.

Dat laatste kan natuurlijk ook door goed te luiste-

ren naar klanten en leveranciers.

Daarmee komen we op het terrein van de klant

relaties. Een directeur die naar buiten gaat, goed 

luistert naar de wensen van zijn klanten, zal 

beter snappen wat er bij die klanten leeft.  

Hij (of zij) maakt het klantcontact persoonlijk en 

daarmee geloofwaardig; én geeft intern het goe-

de voorbeeld. Een dergelijke aanpak leidt eerder 

tot gerichte innovaties dan de minder direct 

vanuit de klant gerichte wijze waarop R&D-afde-

lingen van zeer grote concerns vaak werken. Dit 

kan overigens voor zowel familiebedrijven als 

niet-familiebedrijven gelden. Waar het hier om 

gaat is dat familiebedrijven de klantrelatie veel 

persoonlijker inkleden waardoor ze makkelijker 

vanuit de klantwensen en -behoeften kunnen 

innoveren.

Het is niet voor niets dat de gemiddelde kosten 

per patent voor familiebedrijven tot wel een 

factor zeven lager zijn dan die van de grote cor-

porates. Naast innovaties leiden goede klantrela-

ties ook tot een sterker wederzijds vertrouwen; 

dit komt de klantretentie ten goede.

“Voor een grote, 
representatieve 

 Nederlandse groep 
  van zowel 

familiebedrijven als 
nietfamiliebedrijven 

hebben we onderzocht 
hoe zij scoren op 

tien beleids-
terreinen”

Monica Paardekooper 
(65, 3e generatie), 
groepsmanager facilitair 
bij de Koninklijke 
Paardekooper Group
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Ga voor lange termijn

Niet alleen goede relaties met klanten, ook een 

sterke band met aandeelhouders is een belangrij-

ke dimensie binnen informeel management. Re-

gelmatig informeel afstemmen met aandeelhou-

ders, korte lijntjes en ook hier weer als directie 

goed luisteren naar de opvattingen (en soms 

ervaringen) van die aandeelhouders, dragen bij 

aan krachtig informeel management. De verhou-

dingen met de aandeelhouders kunnen we kop-

pelen aan het belang van de investeringstermij

nen, lees een voorkeur voor investeerders die een 

langetermijnperspectief prefereren. Die niet nei-

gen naar jachtig kwartaaldenken, maar oog heb-

ben voor de continuïteit van het familiebedrijf.

Twee dimensies die elkaar raken, en waar fami-

liebedrijven significant beter scoren dan niet-fa-

miliebedrijven, zijn duurzaamheid en mvo. 

Opvallend is dat familiebedrijven, vergeleken 

met grote niet-familiebedrijven, hun mvo-activi-

teiten veel persoonlijker vormgeven. Ze voeren 

geregeld dialoog met de lokale gemeenschap 

over de duurzaamheid van hun eigen bedrijfs-

voering, en omarmen maatschappelijke doelen 

waar de bedrijfseigenaren persoonlijk om geven. 

Ze zetten zich in voor de lokale gemeenschap – 

toch de directe omgeving van het familiebedrijf. 

En als werknemers met duurzame oplossingen 

komen, worden ze gestimuleerd om die verder 

vorm te geven. Last but not least onderscheiden 

we de dimensie beslissingsstijl. Het blijkt een 

pluspunt als leidinggevenden hun eigen intuïtie 

volgen, en een bedrijfsklimaat weten te creëren 

waarin degene die als eerste initiatief toont, 

meteen beslissingen mag nemen. Dat betekent 

dat leidinggevenden makkelijk vertrouwen moe-

ten kunnen geven aan anderen. En dat ze kern-

waarden van de familie bij hun beslissingen 

minstens zo zwaar laten meewegen als bedrijfs-

economische overwegingen. Bij familiebedrijven 

wordt de waarde van ervaring ook beter benut 

en gewaardeerd dan opleiding en sec kennis. 

Medewerkers zijn daarmee vaak breed inzet-

baar.

Hoeveel rek zit er nog in per dimensie?

Het ECFB-onderzoek wijst uit dat familiebedrij-

ven dus beter dan niet-familiebedrijven scoren 

op informele praktijken, maar daarmee zitten ze 

nog niet aan hun limiet. Gemiddeld genomen 

bereiken familiebedrijven zo’n 70 procent van de 

maximale score op informele praktijken. Vrijwel 

niemand zit al aan het investeringsplafond, er zit 

voor bijna ieder bedrijf nog rek in het systeem. 

Bij niet-familiebedrijven is dat zo’n 35 procent.  

(zie figuur 4 hierboven).

Komst externe directeur stimuleert formele 

praktijken

Veel familiebedrijven komen vroeg of laat in de 

situatie dat ze een externe directeur aanstellen. 

Bijvoorbeeld omdat er binnen de familie (tijde-

lijk) geen geschikte kandidaat beschikbaar is. 

Zo’n wisseling van de wacht kan op het punt van 

formele versus informele managementpraktijken 

vergaande gevolgen hebben. Uit het onderzoek 

blijkt dat familiebedrijven met een externe direc-

teur zwaarder leunen op formele management-

praktijken dan intern – door oprichter-directeur 

of opvolger-directeur – geleide familiebedrijven. 

(p. 20, figuur 2).

Aandeelhoudersrelaties

Investeringstermijn

Beslissingsstijl

Klant/leveranciersrelaties

Inhuren van managers

Diversiteit

Kwaliteitswaarborg

Innovatie

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

0 20 40 60 80 100

Gemiddelde
niet-familiebedrijf

65%

Gemiddelde
familiebedrijf
70%

FamiliebedrijfNiet-familiebedrijf

HET KAN NOG BETER...

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

Ze doen het goed, familiebedrijven. Maar het kan nog beter. Gemiddeld genomen bereiken familiebedrijven zo’n 70 procent van
de maximale score op informele praktijken. Dat betekent nog 30 procent rek. Vooral op het gebied van duurzaamheid en diversiteit; 
op het gebied van kwaliteitswaarborg scoren ze goed (met een maximale rek van ruim 10 procent). Bij niet-familiebedrijven is er 
gemiddeld 35 procent opwaarts potentieel. 

Informele managementpraktijkscore

Figuur 4



UITKOMSTEN Onderzoek naar (in)formele managementpraktijken van Nederlandse familiebedrijven

2928

Familiebedrijven — voornamelijk die geleid worden door externe directeuren – hechten meer waarde 
aan het uitbetalen van dividend dan niet-familiebedrijven. 

EXTERNE DIRECTEUR BETAALT GRAAG DIVIDEND UIT

Niet-familiebedrijfExterne directeurOpvolger-directeurOprichter-directeur

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Belang van dividend nastreven 1-5 

2,93

3,20

2,63

2,98

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36

Hoe meer familieleden vanwege de komst van 

een externe directeur optreden als toezichthou-

der, hoe sterker de focus op formele manage-

mentpraktijken. Vanaf vier of meer toezichthou-

ders neemt de waakzaamheid van het toezicht af. 

(p. 23, figuur 3). Een nieuwe, onbekende direc-

teur die de beroemde achternaam van het bedrijf 

ontbeert, komt direct met achterstand binnen bij 

zowel klanten als werknemers. Hij kan niet bou-

wen op de informele relaties die zijn voorganger 

had opgebouwd. Een andere impuls, richting 

formele praktijken, is dat een externe directeur 

het meestal belangrijk vindt dat de aandeelhou-

ders hun dividend ontvangen (p. 29, figuur 5), 
want met goede resultaten en dito dividenduitke-

ringen verstevigt hij of zij  immers zijn of haar 

positie.

Door de transitie van informele naar formele 

praktijken verliest het familiebedrijf klassieke 

doelen als continuïteit en maatschappelijke 

waarden makkelijk uit het oog. Op de lange ter-

mijn betekent dit verlies aan informele praktijken 

zodat de kracht van het bedrijf afneemt. Daar 

staat tegenover dat de komst van een externe 

directeur ook voordelen kan hebben: hij of zij kan 

nieuwe kennis en ervaring vanuit de sector mee-

nemen en de organisatie intern flink opschud-

den; nieuwe bezems vegen immers schoner.

Tweede generatie familiebedrijven presteren 

het best

Wat we in eerder onderzoek (‘Het geheim van de 

eeuwige jeugd?’, onderzoek naar de vitaliteit van 

oudere familiebedrijven door het Erasmus Centre 

for Family Business, 2020) al vaststelden: tweede 

generatie familiebedrijven presteren het best.  

De oprichter pioniert, zit vol ideeën en start een 

eigen bedrijf, de tweede generatie bouwt het 

familiebedrijf verder uit. Familiebedrijven doen 

het gemiddeld in de eerste twee generaties 

significant beter dan niet-familiebedrijven met 

dezelfde leeftijd; hun omzet groeit sterker en de 

bedrijfsbezittingen nemen ook veel sneller toe. 

Vanaf de derde generatie volgt vaak stagnatie. 

De groei vlakt af, marktomstandigheden verande-

ren, er komt nieuwe concurrentie op. Kijken we 

naar oudere familiebedrijven, dan zien we dat 

vanaf de vierde generatie de resultaten vaak 

weer aantrekken. Dergelijke bedrijven zijn de 

echte overlevers, de meest archetypische familie-

bedrijven die sterk leunen op informele manage-

mentpraktijken. Dit zijn vaak bedrijven waar men 

hecht aan een grote betrokkenheid vanuit de 

familie, en waar niet vaak een externe directeur 

is aangesteld. Directie, toezicht en bedrijfseigen-

dom zijn volledig in handen van de familie.

“Maak medewerkers 
verantwoordelijk voor 
het behalen van de 

belangrijkste 
doelen van de 
onderneming”

Figuur 5

Familiebedrijven — voornamelijk die geleid worden door externe directeuren – hechten meer waarde 
aan het uitbetalen van dividend dan niet-familiebedrijven. 

EXTERNE DIRECTEUR BETAALT GRAAG DIVIDEND UIT

Niet-familiebedrijfExterne directeurOpvolger-directeurOprichter-directeur

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Belang van dividend nastreven 1-5 

2,93

3,20

2,63

2,98

Bron: studie Pursey Heugens en Susanne Koster, ECFB. Brondata, zie ‘Onderzoeksverantwoording’ op p. 36
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VOOR INZICHT EN INSPIRATIE

 7 tips
voor
informeel sturen 

1   Investeer ook gestructureerd 

in de informele kant

Het is voor menigeen al verrassend dat familie-

bedrijven vrijwel net zoveel in de formele kant 

van goed management investeren als niet-fami-

liebedrijven. Ze werken bovendien beduidend 

meer aan informele managementpraktijken dan 

niet-familiebedrijven; de kunst voor familiebe-

drijven is om dit laatste wel op een gestructu-

reerde wijze te doen. Breng voor ieder beleids-

terrein de stand van zaken in kaart en 

identificeer systematisch waar nog mogelijkhe-

den liggen. Kunnen we een nieuwe markt aan-

boren door onze producten te verduurzamen? 

Loopt onze R&D-pipeline nog wel voldoende 

synchroon met de (veranderende) wensen van 

onze klanten? Welke deskundige op het gebied 

van verduurzaming kunnen we periodiek onze 

productieprocessen laten analyseren? Et cetera.

2   Stimuleer individuele verantwoordelijk

heid en persoonlijk initiatief

Focussen we op de interne kant van familiebe-

drijven, dan zijn er drie informele praktijken 

zeer belangrijk: ontwikkel een bedrijfscultuur 

van hoofdelijke verantwoordelijkheid voor ge-

deelde doelen, integreer de kernwaarden en 

stimuleer persoonlijk initiatief. Een voorbeeld: 

heeft een familiebedrijf ‘innovatie’ als belangrijk 

strategisch speerpunt, dan moet iedere mede-

werker zich daar persoonlijk voor verantwoorde-

lijk voelen. Beleg je de verantwoordelijkheid 

voor succesvolle innovaties louter bij een chief 

innovation officer, dan span je het paard achter 

de wagen. Kies niet te veel strategische speer-

punten c.q. doelen, en laat ze zo veel mogelijk 

samenvallen met de kernwaarden van het fami-

liebedrijf.

3   Begin met de meest haalbare doelen

Gaan we voor meer winst, gezonde cashflow of 

hogere brutomarges? Willen we scoren op diver-

siteit, solvabiliteit of verduurzaming? Mikken 

we op hogere productiviteit, meer innovaties of 

betere resultaten? Het wemelt van de korte- en 

langetermijndoelen die familiebedrijven kunnen 

nastreven. Wat is wijsheid? Ook hier geldt: first 
things first. Start met het realiseren van de 

meest haalbare doelen om de gang erin te hou-

den. Gebruik je informele kwaliteiten dus om te 

sturen op haalbare en nabije doelen zoals het 

verhogen van innovatiekracht en het verbeteren 

van de productiviteit. Financiële resultaten 

vloeien daar vanzelf uit voort, andersom werkt 

het niet.

4   Blijf koersvast en realiseer je dat informele 

praktijken veel tijd kosten om op te bou

wen

Wie wil inzetten op (verbetering van) informele 

managementpraktijken, moet niet morgen al 

resultaten verwachten. Realiseer je bijvoor-

beeld dat veel mensen niet zo goed kunnen 

omgaan met feedback die pas lang na een inge-

zette koerswijziging beschikbaar komt. Neem 

strategische keuzes vanuit vertrouwen, ‘play 

the long game’ en vertrouw op je eigen keuzes. 

Zet niet alleen in op financiële resultaten, maar 

werk vanuit waardengedreven management. 

Want juist die waarden dragen eraan bij dat het 

familiebedrijf op koers blijft, niet gaat zwabbe-

ren en daardoor eerder gedane investeringen 

vernietigt.

Het opbouwen van informeel management kost tijd en gaat niet 
zonder hobbels; de kunst is om koersvast te blijven. Stimuleer  
medewerkers om initiatief te nemen en geef ze verantwoordelijk
heden, zonder te verzanden in een afrekencultuur. Werk aan goede 
relaties en wederzijds vertrouwen met klanten, leveranciers en  
andere belanghebbenden. Zeven aanbevelingen voor wie sterker 
wil inzetten op informeel sturen (en zo bijdraagt aan een succes
volle executie van de strategie).

“Gebruik je 
informele 

kwaliteiten om te 
sturen op haalbare en 

 nabije doelen”

“Integreer de 
kernwaarden en 

stimuleer 
persoonlijk 
initiatief”
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5   Blijf bouwen aan een wederkerige relatie

Familiebedrijven onderhouden met de buiten-

wereld zeer uiteenlopende relaties, waarbij in 

sommige gevallen contracten als basis dienen. 

Daarbij denken we in eerste instantie aan trans-

actionele contracten: we leggen op papier vast 

welke verplichtingen we met wie aangaan. 

Daarnaast onderscheiden we relationele con-

tracten, waarbij het draait om impliciete hande-

lingsnormen die langzaam zijn ontstaan uit 

eerdere interacties. Het belang van relationele 

contracten kan niet genoeg benadrukt worden. 

Hoe werk je daaraan? De basis zit ’m in weder-

zijds vertrouwen en het continu bouwen aan 

een wederkerige relatie, met klanten, leveran-

ciers en de gemeenschap waarin je opereert. 

Zorg dat je als familie hier voldoende tijd voor 

neemt, ook als je groter wordt.

6   Binnenkort een overdracht? Waak voor de 

continuïteit van informele praktijken

Het is met informele managementpraktijken 

hetzelfde als met het spreekwoordelijke vertrou-

wen: het komt te voet en het gaat te paard. 

Doorgaans kost het familiebedrijven enorm veel 

tijd om een bestendig kwaliteitsmanagement of 

een rijke R&D-cultuur op te bouwen. Daar gaan 

rustig jaren of soms zelfs decennia overheen. 

Wanneer komt zo’n informele managementprak-

tijk opeens onder druk te staan? Het moment 

van een overstap naar een eerste externe direc-

teur kan zo’n kantelpunt zijn. De nieuwe man of 

vrouw wordt door de werknemers met argus-

ogen bekeken en moet vanaf de grond een ver-

trouwensrelatie zien op te bouwen met klanten, 

leveranciers en werknemers. Hoe iconischer de 

voorganger was, des te moeilijker het wordt om 

informele praktijken te continueren. Het ver-

trouwen in het familiebedrijf kan opeens een 

flinke knauw krijgen. Een ander kantelpunt is 

een roltransitie van familiemanagement naar 

familietoezicht. Als de poppetjes gaan schuiven, 

kun je – voor je het weet – een belangrijk con-

currentiemiddel verliezen.

7   Het kan nog beter

Gemiddeld genomen bereiken familiebedrijven 

zo’n 70 procent van de maximale score op infor-

mele praktijken. Vrijwel niemand zit dus al aan 

het investeringsplafond. Er zit voor bijna ieder 

bedrijf nog rek in het systeem; de mate waarin 

zal uiteraard per beleidsterrein verschillen. Dit 

zal veel daadkracht en energie van het manage-

ment vragen. Waar te beginnen? Het onderzoek 

heeft uitgewezen dat familiebedrijven op vijf 

van de tien beleidsterreinen significant beter 

scoren dan niet-familiebedrijven: duurzaam-

heid, mvo, aandeelhoudersrelaties, investe-

ringstermijn en beslissingsstijl. Het is niettemin 

aan te raden om voor alle tien na te gaan waar 

men nog kan verbeteren; ze dragen immers 

allemaal bij aan een hogere productiviteit, meer 

innovaties en betere resultaten. Daarbij zien 

we in de praktijk dat de dimensies mvo en duur-

zaamheid een samenhangend cluster vormen. 

Diezelfde logische samenhang zien we bij 

het cluster innovatiemanagement, kwaliteits-

management en klantrelaties.

“Continu bouwen 
aan relaties, ook als 

je groter wordt”

Lees het inspirerende 
verhaal van 4 generaties 
Paardekooper

Sterk sturend op  
informeel manage
ment groeide het 
Rotterdamse  
verpakkingsbedrijf 
hard. Ruim een eeuw 
na de oprichting 
telt de Koninklijke 
Paardekooper Group 
circa 1.000 mede
werkers en 68.000 
klanten, met een 
jaaromzet van zo’n 
420 miljoen euro.

Leendert Paardekooper 
 (2e generatie) volgde in 1933 

oprichter Jan Cornelis op.
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bdo.nl/paardekooper of
rabo.nl/familiebedrijven
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Over het onderzoek
Aan de hier gerapporteerde onderzoeksresulta-

ten ligt een surveyonderzoek ten grondslag, 

uitgezet in januari en februari 2022 onder de 

klanten van BDO Accountants & Adviseurs en 

Rabobank. Het onderzoek is mede uitgevoerd 

door Sjoerd Hardeman en Jesse Groenewegen, 

beiden econoom bij RaboResearch. Prof. dr. 

Pursey Heugens van het ECFB draagt de eind-

verantwoordelijkheid. De onderzoeksgegevens 

zijn verzameld via servers van de Rabobank, op 

basis van een GDPR-bestendige verbruikers-

overeenkomst tussen BDO Accountants & Advi-

seurs en Rabobank. Susanne Koster, als post-

doctoraal onderzoeker verbonden aan het ECFB, 

heeft de gegevens geanonimiseerd ten kantore 

van de Rabobank, en de resterende analyses 

verricht op de geanonimiseerde dataset. Alle 

volledig ingevulde responses zijn meegenomen 

in de analyses, er zijn dus geen ‘uitbijters’ ver-

wijderd uit de dataset. Hoewel voor deze publi-

catie veelal gebruik is gemaakt van beschrijven-

de statistiek, zijn veel van de hier gedane 

uitspraken gebaseerd op achterliggende, meer 

geavanceerde schaalvalideringstechnieken, 

regressieanalyses en simultaan geschatte mo-

dellen op basis van een systeem van structurele 

vergelijkingen. Geïnteresseerden kunnen de 

achterliggende analyses inzien door contact op 

te nemen met de ECFB-onderzoekers.

Over de respondenten

Aan het onderzoek deden 835 bedrijven  

mee: 539 familiebedrijven en 296 nietfamilie

bedrijven.

Van de 539 respondenten van de 

familiebedrijven was:

229 oprichter-directeur

276 opvolger-directeur

34 externe directeur

Die waren van de volgende generatie:

204 1e generatie

170 2e generatie

122 3e generatie

43 4e generatie of later

Meer weten?
BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank 

werken veel samen met familiebedrijven. 

Daardoor weten wij niet alleen door onze 

kennis, maar ook uit ervaring welke thema’s 

er bij deze ondernemers spelen. Aan de hand 

van ons klantcontact maken wij inzichtelijk 

met welke diensten en specialisten we uw 

familiebedrijf het beste kunnen ondersteunen. 

Neem voor meer informatie contact op met:

Drs. Joost Vat MFSME
Partner BDO Accountants & Adviseurs

Adviesgroep Familiebedrijven

Tel: +31 (0)30 284 99 60

joost.vat@bdo.nl

Drs. Mirelle Pennings
Directeur Commercial Banking, Rabobank

Tel: +31 (0)88 723 01 98

mirelle.pennings@rabobank.com

Prof. dr. Pursey Heugens
Erasmus Centre for Family Business

Rotterdam School of Management,

Erasmus University

www.rsm.nl/people/pursey-heugens

Tel: +31 (0)10 408 20 05

pheugens@rsm.nl
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“Informele 
management-
praktijken: we 

zien ze niet, maar ze 
zijn cruciaal”


