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“De derde
generatie van 

familiebedrijven 
krijgt het vaak 

lastiger”

INHOUDOPGETEKEND

Voor u ligt het vijfde onderzoek naar familiebedrijven dat is uitgevoerd door het 

Erasmus Centre for Family Business, in samenwerking met BDO en Rabobank. 

Wij realiseren ons dat dit rapport verschijnt op een uniek moment in de tijd. 

Het coronavirus zorgt de afgelopen tijd voor een ongekende maatschappelijke 

ontwrichting, ook familiebedrijven ondervinden dit nu aan den lijve. 

Het onderwerp van dit rapport – hoe ‘oude’ familiebedrijven ook na de derde ge-

neratie vitaal kunnen blijven – werd door ons gekozen in het tijdperk vóór corona. 

Door de huidige crisis is deze uitdaging alleen maar actueler geworden. Bij vrijwel 

elk familiebedrijf is continuïteit op de lange termijn een van de belangrijkste 

doelstellingen. Deze continuïteit wordt nu bij veel bedrijven op de proef gesteld. 

Voor familiebedrijven die al meer dan honderd jaar bestaan, is dit niet de eerste 

en zeker ook niet de laatste crisis. Bedrijven die zulke crises goed doorkomen, zijn 

vaak behoudend gefinancierd, hebben voldoende financiële buffers en beschikken 

over goede relaties met leveranciers en andere belanghebbenden. Deze kenmer-

ken zitten bij veel familiebedrijven in het DNA. Bovendien zijn familiebedrijven 

van nature flexibel: de eigenaren zitten zelf aan het stuur. Strategische besluiten 

hoeven niet eerst langs allerlei partijen voordat ze zijn goedgekeurd. Het is geen 

toeval dat Bavaria snel omschakelde naar de productie van desinfecterende hand-

gel, en dat Auping vrijwel meteen mondkapjes ging produceren. 

Helaas is dit nog geen garantie voor succes. Familiebedrijven in de horeca of eve-

nementenbranche kunnen nog zo goed zijn ingericht: als de vraag helemaal weg-

valt en dus de omzet tijdelijk verdwijnt, krijgt elke onderneming het moeilijk. Dat 

neemt niet weg dat familiebedrijven in de huidige crisis, en ook in de wederop-

bouwfase na corona, een belangrijke motor van onze economie zullen blijven. 

Wij hopen dat de inzichten en aanbevelingen uit dit rapport hierbij als inspiratie-

bron zullen dienen.

Vanwege 
                corona
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 1 Betrokkenheid familie is cruciaal 

In Nederland bestaan zeker 137 familiebedrij-

ven met een geschiedenis die meer dan hon-

derd jaar teruggaat, waar leden van de tiende, 

of soms zelfs de vijftiende generatie deel uitma-

ken van het management. Zulke actieve betrok-

kenheid onder nazaten van de oprichters blijkt 

een belangrijke voorwaarde voor het succes van 

de onderneming. Bedrijven waarbij de familie- 

aandeelhouders meer dan vijftig jaar na  

oprichting op grotere afstand zijn geraakt, laten 

minder groei zien dan bedrijven waarbij de 

familie nog intensief betrokken is. Voor bedrij-

ven van honderd jaar of ouder blijkt het opti-

maal te werken wanneer de dagelijkse leiding 

in handen is van een externe CEO, terwijl fami-

lieleden nog altijd actief aan de onderneming 

verbonden zijn als directielid of toezichthouder.

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) heeft onderzoek 
gedaan naar de manier waarop familiebedrijven van honderd jaar 
en ouder zichzelf vitaal houden. Dat brengt een aantal waardevolle 
inzichten. Dit zijn de vijf belangrijkste uitkomsten.

     ‘Oude 
           familienaam 
    is goud waard’
          ...en 4 andere 
      belangrijke 
                     conclusies
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Johannes Swinkels (1905-1999), eigenaar 
van bierbrouwerij Bavaria in Lieshout
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 2 Vanaf derde generatie wordt het (echt) 

spannend 

Onder leiding van de eerste twee generaties 

groeien familiebedrijven doorgaans sterk, 

ook sterker dan niet-familiebedrijven die in 

hetzelfde jaar zijn opgericht. Het vakman-

schap, de drive en ideeën van de oprichters 

zijn enorme aanjagers van groei. Deze voor-

sprong slinkt bij veel bedrijven vanaf de derde 

generatie: snelle groei wordt minder vanzelf-

sprekend, marktomstandigheden veranderen, 

de concurrentie loopt in. Juist in deze fase 

blijkt het cruciaal voor familiebedrijven om 

nieuwe groeikansen te zoeken en te blijven 

investeren in innovatie.

 3 Gebruik de familienaam! 

Oudere familiebedrijven doen het gemiddeld 

beter wanneer de bedrijfsnaam gelijkstaat aan 

de familienaam. Denk aan bekende onderne- 

mingen als Heineken, De Heus, Van Bommel, De 

Kuyper, Van Oord en Zeeman – zulke bedrijfs- 

namen refereren in de oren van de buitenwereld 

al snel aan een roemrijke familiehistorie. Uit het 

onderzoek blijkt dat het gebruiken van de naam 

van de oprichtersfamilie inderdaad een positief 

effect heeft op de prestaties van een bedrijf. Net 

als het gebruik van andere ‘oude’ merknamen, 

trouwens. Het verhaal dat deze ondernemingen 

te vertellen hebben is authentiek en intrigerend; 

de buitenwereld reageert daar enthousiast op.

 4 De jonge garde verdient vertrouwen 

Generatiekloven binnen het management  

leiden in de praktijk vaak tot stagnatie, zo blijkt. 

Bedrijven waar het leeftijdsverschil tussen 

familieleden in de bedrijfsleiding groter is dan 

25 jaar, groeien veel minder snel dan familie- 

bedrijven zonder zo‘n generatiekloof aan de top. 

Met andere woorden: het tijdig en op een goede 

manier overdragen van de leiding aan de  

volgende generatie leidt tot meer succes. De 

jongere generatie in de bestuurskamer nog 

jarenlang op de vingers kijken, blijkt juist tot 

minder goede resultaten te leiden.

 5 Paniekvoetbal in coronatijd? Slecht idee 

Voor ‘oudere‘ familiebedrijven die op enig mo-

ment in de knel komen, blijkt het in veel geval-

len niet verstandig om plotseling het hele be-

drijfsmodel om te gooien. Ook niet in deze tijd, 

nu het coronavirus veel ondernemers  

knikkende knieën bezorgt. Een radicale trans-

formatie van de organisatie en/of het business-

model leidt in de meeste gevallen namelijk juist 

tot minder groei. Oudere familiebedrijven doen 

er in de regel beter aan om hun bestaande  

bedrijfsmodel intact te laten en daarnaast te 

investeren in innovaties die tot nieuwe, of  

betere, producten kunnen leiden. Daarin blijkt 

vaker de oplossing voor een ommekeer te liggen 

dan in een ingrijpende transformatie van de 

bestaande activiteiten.

SAMENVATTEND
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Jan Swinkels sr. slaat speciaal vat aan met 
de 1 miljoenste hectoliter bier van 1981



Het geheim van
de eeuwige jeugd

Onderzoek laat zien: veel familiebedrijven lopen 
vanaf de derde generatie tegen dezelfde 

uitdagingen aan. Het Erasmus Centre for Family 
Business (ECFB) bracht die in kaart, en schetst 

de belangrijkste ‘re-energizers’.

Uit handen geven Het tempo raakt eruit
Onder oudere bedrijven treffen we procentueel steeds 
minder familiebedrijven: die komen na verloop van tijd in 
andere handen, of houden simpelweg op te bestaan. 

Minder innovatiedrang
Naarmate ze langer bestaan, investeren familiebedrijven 
steeds minder in R&D, gemeten als % van de omzet.

Vanaf de derde generatie treedt de wet van de 
remmende voorsprong in werking: familiebedrijven 
groeien dan niet meer sneller dan hun concurrenten.
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Weinig bruisend op de beurs
De aandelenkoersen van oudere familiebedrijven blijven 
vaker achter dan die van jongere familiebedrijven.
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7 krachtige ingrediënten

De 10 grootste van ≥100 jaarGeen energie meer
Naarmate familiebedrijven langer bestaan, lijkt er 
vermoeidheid toe te slaan. De vaart gaat eruit, 
de assetgroei vlakt af.

Hoe krijg je nieuwe energie, ook op respectabele leeftijd?

De onderzoekers van het ECFB ontdekten 7 krachtige ingrediënten 
die ook familiebedrijven-op-leeftijd vitaal en energiek houden.
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Dit zijn de 10 grootste in Nederland gevestigde familiebedrijven 
van ten minste 100 jaar oud. De lijst omvat zowel beurs-
genoteerde bedrijven als ondernemingen in privaat eigendom.
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Een succesvol familiebedrijf van generatie op 

generatie overdragen, steeds opnieuw, honder-

den jaren lang: het is natuurlijk een prachtig 

doel. De bedrijven die erin geslaagd zijn – met 

inmiddels vaak al een tiende of elfde generatie 

aan het roer – vormen bij uitstek het erfgoed van 

onze economie. 

Groter verloop 

Dat familiebedrijven het zo lang volhouden, is 

echter allerminst vanzelfsprekend. Veel bedrijven 

staken op enig moment noodgedwongen de 

strijd, of zien geen andere mogelijkheid dan zich 

te laten overnemen. Dat geldt niet alleen voor 

familiebedrijven: in het algemeen leven onderne-

mingen vaak relatief kort. Van de bedrijven die in 

1955 deel uitmaakten van de Fortune 500 (de 

vijfhonderd grootste ondernemingen in de VS), 

waren er in 2014 nog maar 61 over. De rest was 

overgenomen, failliet gegaan of ver weggezakt. 

Het verloop is tegenwoordig groter dan een halve 

eeuw geleden: verdween rond 1955 jaarlijks nog 

5% van de ondernemingen uit de Fortune 500, in 

2015 was dat opgelopen naar 7,5%. 

Minder oude bedrijven 

Uit onderzoek van het Erasmus Centre for Family 

Business (ECFB) blijkt dat het de meeste familie-

bedrijven niet anders vergaat. Van meer dan 

negenduizend onderzochte familiebedrijven 

bleek driekwart jonger dan 55 jaar. Slechts 8,4% 

van de familiebedrijven bestaat meer dan hon-

derd jaar. Sterker nog: het lijkt erop dat familiebe-

drijven gemiddeld sneller van de radar verdwij-

nen dan niet-familiebedrijven. Op zich is dat 

logisch, want veel familiebedrijven veranderen in 

Bij veruit de meeste familiebedrijven staat continuïteit voorop: elke
generatie wil het bedrijf gezond overdragen aan de volgende. Maar hoe 
blijft een familiebedrijf lang succesvol? En welke specifieke uitdagingen 
komen familiebedrijven tegen als de jaren klimmen?

   Hoe blijft het  
           familiebedrijf    
generaties lang
      energiek?  

1. AANLEIDING 
 ONDERZOEK

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijven
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Peer Swinkels, zevende generatie en 
CEO van Swinkels Family Brewers



De 10 grootste van ≥100 jaar
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ten minste 100 jaar oud. De lijst omvat zowel beursgenoteerde 
bedrijven als ondernemingen in privaat eigendom.
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* Het betreft hier beursgenoteerde familiebedrijven.
Bron: studie Pursey Heugens en Marc van Essen, ECFB.

de loop der jaren door een overname of fusie in 

een niet-familiebedrijf. Sommige houden hele-

maal op te bestaan. Als we uitsluitend kijken 

naar de bedrijven die tussen 20 en 55 jaar gele-

den zijn opgericht, is ruim 42% een familiebedrijf. 

Binnen de groep van meer dan honderd jaar oude 

ondernemingen ligt het percentage familiebedrij-

ven nog maar op 17% (p.16, figuur 3).

Al eeuwen succesvol
Deze cijfers roepen wel een interessante vraag 

op: wat gebeurt er eigenlijk met familiebedrijven 

wanneer ze ouder worden? Welke risico‘s lopen 

juist gevestigde, succesvolle familiebedrijven na 

verloop van jaren? En zijn er concrete dingen die 

familiebedrijven kunnen doen om te voorkomen 

dat zij op termijn hun relevantie verliezen? 

Het Erasmus Centre for Family Business 

(ECFB), verbonden aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, deed hier uitgebreid onderzoek 

naar. Onder leiding van prof. dr. Pursey Heu-

gens onderzocht het in deze studie in totaal 

6.500 unieke beursgenoteerde bedrijven, die 

samen de overgrote meerderheid van de we-

reldwijde gekapitaliseerde beurswaarde verte-

genwoordigen. Op drie verschillende momenten 

in de tijd zijn van deze bedrijven hun prestaties 

gemeten. In totaal leverde dat 28.716 observaties 

op, waarvan bij 9.142 metingen (32%) sprake 

was van een familiebedrijf (p.13, figuur 2).

Een ‘familiebedrijf’ betekent in deze studie: 

(p.16, figuur 3) beursgenoteerde bedrijven waar 

de oprichtersfamilie nog altijd een substantieel 

deel van de controlerechten op aandelen in han-

den heeft. In veel gevallen zijn familieleden bo-

vendien nog bij de onderneming betrokken als 

leden van de directie of raad van commissarissen. 

Tegelijk met deze studie onderzocht het ECFB 

ook nog de specifieke eigenschappen van een 

groep familiebedrijven van 200 jaar of ouder: wat 

maakt die bedrijven al meer dan twee eeuwen 

succesvol? 

De uitkomsten leest u in dit rapport. In het vol-

gende hoofdstuk staan de belangrijkste resulta-

ten op een rij. Het afsluitende hoofdstuk geeft 

een aantal concrete tips voor familiebedrijven om 

te zorgen dat ze vitaal blijven. De resultaten zijn 

relevant voor zowel beursgenoteerde als 

niet-beursgenoteerde familiebedrijven. En ook 

voor ondernemingen iets jonger dan 100 of 200 

jaar zijn de uitkomsten heel bruikbaar! Juist in de 

huidige uitdagende omstandigheden kan dit 

onderzoek verhelderende inzichten brengen.

“Familiebedrijven met 
de tiende generatie 

aan het roer zijn  
het erfgoed van 
onze economie”

“Het is bepaald niet 
vanzelfsprekend dat  
familiebedrijven 

altijd blijven 
bestaan”

AANLEIDING ONDERZOEK
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Figuur 1

Figuur 2
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2 . UITKOMSTEN 

Elke onderneming ziet zich voortdurend 

geconfronteerd met uitdagingen. Het econo-

misch tij kan na een aantal goede jaren 

plotseling omslaan. Nieuwe concurrenten 

betreden de markt, innovaties gooien jaren-

lang succesvolle businessmodellen overhoop. 

Of een onzichtbaar virus stort economieën 

wereldwijd plotseling in een ongekende 

recessie.

Bedrijven moeten iets met zulke veranderin-

gen; het is niet verstandig om ze simpelweg 

te negeren of erop te vertrouwen dat de aan-

pak van gisteren ook morgen nog volstaat. 

Of dat morgen net zo zal zijn als gisteren. 

Hoeveel historie een bedrijf ook heeft, voort-

bestaan is nooit vanzelfsprekend.

De ‘shift index’ 

Economen spreken in dat verband wel van de 

‘shift index’: als er in een markt sprake is van 

meer disruptieve innovaties, neemt het aantal 

bedrijven dat het niet overleeft toe. Uit onder-

zoek van Credit Suisse blijkt dat van alle bedrij-

ven die in de VS naar de beurs gaan, tien jaar 

later nog maar de helft over is. Zeker voor fami-

liebedrijven zouden we dat verontrustend kun-

nen noemen: voor ondernemingen in handen 

van de oprichtersfamilie is voortbestaan immers 

extreem belangrijk. Familiebedrijven denken in 

generaties, staan overal in de wereld bekend om 

hun ‘transgenerational intent’. Dan is het des te 

wranger te moeten constateren dat deze inten-

tie lang niet altijd bewaarheid wordt.

Familiebedrijven die al honderd jaar of langer bestaan, beschikken 
over bijzondere krachten – dat staat buiten kijf. Het onderzoek van het 
ECFB brengt nu in kaart welke uitdagingen zij onderweg vaak tegen-
komen, en wat zij hebben gedaan om de meest voorkomende valkui-
len te vermijden. Daar kunnen andere familiebedrijven veel van leren.

Moderniseer 
       op tijd, 
behoud het goede!

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijven
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Franciscus Knaapen, zevende generatie 
van KnaapenGroep, het oudste familiebedrijf 
van Nederland



Uit handen geven
Onder oudere bedrijven treffen we procentueel 
steeds minder familiebedrijven: die komen na 
verloop van tijd in andere handen, of houden 
simpelweg op te bestaan. 
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Al generaties succesvol 

Gelukkig is er ook goed nieuws, want er zijn 

veel voorbeelden van bedrijven die het eeuwen-

lang uitstekend volhouden. In 2008 waren er 

wereldwijd 5.586 bedrijven van tweehonderd 

jaar of ouder, bleek uit een studie door de Bank 

of Korea. In de meeste gevallen gaat het dan om 

relatief kleine, private ondernemingen. Veruit de 

meeste van hen bevinden zich in Japan (3.146 

stuks), Duitsland staat met 837 ‘stokoude’ fami-

liebedrijven op plek twee. Daarna volgt Neder-

land op een mooie derde plaats, met 222 zeer 

oude familiebedrijven – ook ons land blijkt dus 

een bastion van succesvolle legacy companies.  

De likeuren van De Kuyper, de jenever van No-

let, de schoenen van Van Bommel, het bier van 

Bavaria-oprichtersfamilie Swinkels: al genera-

ties lang vinden ze gretig aftrek, inmiddels tot 

ver over de landsgrenzen.

2.1 Wat als een familiebedrijf op 
leeftijd raakt?
Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) 

onderzocht in deze studie in totaal 6.500 beurs-

genoteerde bedrijven. Samen vormen die de 

overgrote meerderheid van de wereldwijde 

gekapitaliseerde beurswaarde. Van deze bedrij-

ven werden tussen 2007 en 2015 op meerdere 

momenten in de tijd metingen gedaan, in totaal 

ruim 28.000 metingen. Hiervan betroffen er 

9.142 (32%) een familiebedrijf: beursgenoteerde 

bedrijven waar de oprichtersfamilie nog altijd 

een doorslaggevende vinger in de pap heeft. 

Aan de hand van deze studie is een aantal con-

clusies te trekken over wat er gemiddeld geno-

men met familiebedrijven gebeurt wanneer ze 

langer bestaan. Deze conclusies zijn uiterst 

relevant voor alle familiebedrijven – dus ook 

voor niet-beursgenoteerde.

Grotere kwetsbaarheid

De eerste constatering luidt dat familiebedrijven 

na verloop van generaties steeds ‘eenzamer’ 

worden. Van de ruim 9.000 metingen onder 

familiebedrijven, hebben er slechts 768 betrek-

king op bedrijven van meer dan honderd jaar 

oud (8,4%). Het percentage familiebedrijven 

loopt ook terug naarmate bedrijven langer be-

staan. Op zich is dat logisch: familiebedrijven 

kunnen stoppen, maar kunnen zich ook laten 

overnemen – ze bestaan dan nog wel, maar zijn 

geen familiebedrijf meer (p.16, figuur 3).

“Dat oude 
familiebedrijven niet 
zo snel hun hele 
businessmodel 

omgooien, 
blijkt verstandig”

UITKOMSTEN Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijven
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Voor de ‘overlevers’ onder de familiebedrijven 

betekent dit dat de groep bedrijven met verge-

lijkbare ervaringen, vergelijkbare systemen en 

invloeden met de jaren steeds verder krimpt. 

Elke onderneming staat bloot aan het fenomeen 

imprinting: het stempel van het verleden heeft 

een duurzame invloed op hun keuzes, gedrag en 

structuur. Het is uitgebreid onderzocht dat het 

tijdsgewricht waarin een bedrijf wordt opge-

richt en zich ontwikkelt een onuitwisbare indruk 

achterlaat; de beginjaren vormen in zekere zin 

het DNA van het bedrijf.  

Dat het aantal bedrijven met een vergelijkbare 

‘imprint’ na verloop van tijd afneemt, maakt 

oudere familiebedrijven kwetsbaarder. Een 

minder dicht netwerk betekent minder kansen 

tot het uitwisselen van ervaringen en minder 

mogelijkheden tot benchmarking.

Blijven groeien is moeilijk

Een tweede conclusie luidt: familiebedrijven 

groeien steeds langzamer ten opzichte van 

niet-familiebedrijven. Uit het onderzoek blijkt 

dat familiebedrijven op de langere termijn gelei-

delijk minder snel groeien, zowel wat betreft de 

omzet als de totale bedrijfsomvang. Op zich is 

dat logisch, eerdere studies wezen uit dat álle 

bedrijven doorgaans langzamer gaan groeien 

naarmate ze ouder worden. Maar bij familiebe-

drijven is de teruggang heviger: in handen van 

de eerste generaties groeien ze harder dan ge-

middeld, vanaf de derde generatie juist minder 

hard (p.24, figuur 7).

Dat heeft een aantal belangrijke gevolgen, want 

ook op langere termijn hebben familiebedrijven 

groei nodig. Naarmate de oprichtersfamilie in 

omvang toeneemt, maakt afnemende groei het 

steeds lastiger om aan de wensen van alle be-

trokken familieleden te voldoen. Bovendien is 

het voor bedrijven die nauwelijks groeien moei-

lijker om talent van buiten aan te trekken en te 

(blijven) binden. 

Daarnaast blijkt dat oudere familiebedrijven 

door financiële marktpartijen lager worden ge-

waardeerd. Dat is best opmerkelijk: oudere 

familiebedrijven doen het gemiddeld genomen 

minder goed op de beurs dan jongere bedrijven 

en niet-familiebedrijven (p.24, figuur 6). Daaruit 

kun je opmaken dat investeerders, analisten, 

“Vanaf de derde 
generatie moeten 

familiebedrijven alle 
zeilen bijzetten 
om de groei erin 

te houden”

journalisten en andere stakeholders gemid-

deld minder vertrouwen hebben in hun 

toekomstige winstgevendheid en veerkracht 

dan in die van hun jongere concurrenten. 

Voor oudere bedrijven betekent dat een 

uitdaging: ze zullen extra hard moeten wer-

ken om hun legitimiteit, hun waarde en hun 

potentieel duidelijk te maken aan de buiten-

wereld.

Voorsprong slinkt?

Een andere opmerkelijke constatering is dat 

familiebedrijven gemiddeld na twee generaties 

hun opgebouwde voorsprong uit handen geven. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat familiebe-

drijven in de opbouwfase vaak goud in handen 

hebben: in de eerste twee generaties doen ze het 

significant beter dan even oude niet-familiebe-

drijven. De omzet groeit sterker en de bedrijfsbe-

zittingen nemen ook veel sneller toe. 

Vanaf de derde generatie slinkt die voorsprong: 

in die fase doen familiebedrijven het op zijn best 

even goed als niet-familiebedrijven. Ook dat 

heeft in de praktijk gevolgen (p.23, figuur 4). 

Kennelijk moeten familiebedrijven vanaf de 

derde generatie bewust op zoek naar hun onder-

scheidende kracht. Het zou een evaluatiemo-

ment moeten zijn: we hebben het nu twee gene-

raties lang goed gedaan, maar is onze aanpak 

nog bruikbaar voor de toekomst? Wat kunnen 

we doen om onze voorsprong te behouden en 

om sterk(er) te blijven groeien?

Investeren in innovatie

Een andere relevante vraag is in hoeverre fami-

liebedrijven die het al generaties lang goed 

doen blijven investeren in innovatie. Het ligt 

misschien voor de hand te denken dat product-

vernieuwing bij zulke bedrijven wat achterblijft, 

want waarom zou je iets aanpassen dat al goed 

werkt? 

Die hypothese blijkt inderdaad te kloppen: oudere 

familiebedrijven investeren minder in innovatie. 

Onder leiding van de eerste generatie, en in 

mindere mate van de tweede, investeren familie-

bedrijven vaak fors in R&D. Maar vanaf de  

overgang naar de derde generatie, pakweg 

tussen 36 tot 55 jaar na oprichting, is die drang 

tot innoveren bij veel familiebedrijven groten-

“Familiebedrijven 
met meerdere 

generaties 
aan het roer 
verliezen soms 

snelheid”

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijvenUITKOMSTEN
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deels verdwenen. Familiebedrijven die al meer 

dan honderd jaar bestaan, investeren vaak nog 

maar een vijfde van wat hun twintig jaar jonge 

collega-bedrijven doen (p.24, figuur 5). 

Concurrentie bijbenen

Deze teruglopende innovatiedrang blijft niet 

zonder gevolgen. Oudere familiebedrijven mis-

sen daardoor de kans op omzetgroei door pro-

ductvernieuwing of uitbreiding van het portfo-

lio. Ze lopen het risico innovaties van de 

(jongere) concurrentie niet meer te kunnen bij-

benen. Uit onderzoek blijkt dat zulke familiebe-

drijven door hun behoudzucht soms compleet de 

boot missen en daarmee hun eigen toekomst op 

het spel zetten – denk nog even aan de eerder 

genoemde ‘shift index’, die aangeeft dat bedrij-

ven wel móeten innoveren om zich te wapenen 

tegen disruptieve innovatie. Familiebedrijven in 

handen van de derde generatie of later zijn dus 

gewaarschuwd: innoveren moet!

Dwergen of reuzen

Ten slotte blijkt er onder familiebedrijven van 

meer dan 55 jaar oud een duidelijke tweedeling 

te ontstaan: ofwel ze groeien uit tot reusachtige 

ondernemingen óf ze blijven – in cijfers gemeten  

– een dwerg. In de praktijk zit daar weinig tus-

sen. De omvang van de onderneming blijkt de 

belangrijkste voorspeller van toekomstige groei. 

Grote bedrijven zullen naar verwachting alleen 

nog maar groter groeien, terwijl de kleintjes 

doorgaans klein blijven. 

Op zich is dat logisch. De reuzen zijn familiebe-

drijven zoals Heineken of Pon. Deze categorie 

ondernemingen heeft zich in de loop der jaren 

naar de top van hun markt geknokt, en concur-

reert nu als professionele corporate met andere 

reuzen – meestal niet-familiebedrijven. De 

kleintjes opereren vaak in nichemarkten, waar 

enorme groei niet noodzakelijk is voor een ge-

zonde bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan 

het meer dan 350 jaar oude Hotel Wesseling in 

Dwingeloo. Dit hoeft niet te concurreren met 

internationale hotelketens om gezond te kun-

nen draaien.

“Succesvolle oude 
familiebedrijven 

maken optimaal 
gebruik van de 
familienaam”

UITKOMSTEN Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijven
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Het tempo raakt eruit
Vanaf de derde generatie treedt de wet van de 
remmende voorsprong in werking: familiebedrijven 
groeien (gewogen naar omzet) dan niet meer sneller 
dan hun concurrenten. 
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Minder innovatiedrang
Naarmate ze langer bestaan, investeren familiebedrijven steeds 
minder in R&D, gemeten als % van de omzet.
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Weinig bruisend op de beurs
De aandelenkoersen van oudere familiebedrijven blijven 
vaker achter dan die van jongere familiebedrijven.
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Geen energie meer
Naarmate familiebedrijven langer bestaan, lijkt er vermoeidheid 
toe te slaan. De vaart gaat eruit, de assetgroei vlakt af.
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2.2 Zo blijven familiebedrijven 
vitaal
Nu we hebben gezien welke uitdagingen 

familiebedrijven na verloop van tijd zoal 

tegenkomen, is het interessant om ook 

deze vervolgvraag te stellen: wat zijn de 

specifieke eigenschappen van familiebedrij-

ven die meerdere generaties lang succesvol 

blijven? Is er een geheim recept dat ze vitaal 

en bij de tijd houdt?

Het spreekt vanzelf dat het lastig is om alge-

mene uitspraken te doen, elk bedrijf is im-

mers anders. Toch geven de onderzoeksresul-

taten aanleiding om te concluderen dat de 

meeste succesvolle ‘oude‘ familiebedrijven 

een aantal zaken gemeen hebben. 

Betrokken familie, externe CEO

Om te beginnen blijkt uit het onderzoek van 

het ECFB dat het inhuren van extern leider-

schap een belangrijke positieve rol speelt. 

Juist zeer oude familiebedrijven zijn gebaat 

bij een CEO van buitenaf (p.29, figuur 8). 

Familiebedrijven vanaf de derde generatie 

die worden geleid door een externe CEO 

laten significant meer groei in omzet en acti-

va zien dan vergelijkbare ondernemingen 

waar nog altijd een familielid aan het roer 

staat. 

Daarbij moeten we wel meteen een belangrij-

ke kanttekening maken, want uit het onder-

zoek blijkt ook dat de blijvende betrokken-

heid van de oprichtersfamilie van onschat-

bare waarde is. Familiebedrijven met een 

externe CEO, waarbij de familie geen onder-

deel uitmaakt van het management, preste-

ren minder goed dan bedrijven met een 

CEO van buitenaf waar de familie wél in het 

management zit. 

Hieruit volgt dat er voor zeer oude familiebe-

drijven een optimaal model bestaat, waarbij 

de CEO van buitenaf komt, maar de oprich-

tersfamilie nog wel zeer actief betrokken is 

bij de besluitvorming – dus niet slechts een 

aandeelhouder op de achtergrond. 

Intuïtief ligt dat model misschien ook wel 

voor de hand: de nazaten van de oprichters 

bewaken als ‘cultuurdragers‘ de familiewaar-

den en belichamen op managementniveau 

het DNA waarmee hun voorouder(s) het be-

drijf hebben opgebouwd, terwijl de onderne-

ming tegelijk profiteert van de ervaring en 

deskundigheid van een onafhankelijke top-

man of -vrouw.

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijvenUITKOMSTEN

“Juist zeer oude 
familiebedrijven 
zijn gebaat bij een 

externe CEO”

24 25

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7



Tijdige overdracht

Het onderzoek levert ook een andere sail-

lante bevinding op: ‘stokoude’ onderne-

mingen die op tijd worden overgedragen 

op de volgende generatie, presteren be-

ter. Bedrijven ouder dan 200 jaar, waar de 

leeftijdskloof tussen het oudste en jong-

ste familielid in de bedrijfsleiding groter 

is dan 25 jaar, blijven vaak achter op het ge-

bied van bedrijfsvernieuwing en groei. 

Andersom blijken bedrijven waar dit soort multi- 

generationele aanwezigheid in de bedrijfslei-

ding ontbreekt, beter te scoren op punten als 

groei en innovatie. Dit wijst erop dat bedrijven 

waar meerdere generaties tegelijk aan het roer 

staan, enigszins hun dynamiek verliezen. Moge-

lijke verklaring daarvoor is dat de verschillen 

van perspectief binnen het management dan 

(te) groot zijn. Bovendien vindt een botsing van 

belangen plaats: de oudere generatie heeft, met 

het oog op de pensioenvoorziening, behoefte 

aan een grotere cashflow, terwijl de jongere 

generatie vaker gericht is op investeringen voor 

de lange termijn − die juist geld kósten. Dit 

belangenconflict kan in de praktijk leiden tot 

stagnatie: de jongere generatie wil het bedrijf 

vernieuwen en klaarmaken voor de toekomst, de 

oudere generatie is meer risicomijdend. De vol-

gende generatie op tijd de ruimte geven om 

beleidsbeslissingen te nemen, heeft in de mees-

te gevallen een positief effect op de resultaten.

Gebruik de familienaam

Daarnaast blijkt dat succesvolle oude familiebe-

drijven hun achtergrond op een slimme manier 

weten in te zetten. Het gebruik van oude merk-

namen en verwijzingen naar de familienaam 

hebben een positief effect op de resultaten. 

Logisch ook: oude familiebedrijven hebben een 

intrigerend verhaal te vertellen, de herkomst en 

authenticiteit leveren goodwill op. Hoe nadruk-

kelijker oude familiebedrijven gebruikmaken 

van oude merknamen en handelsmerken, des te 

hoger gemiddeld genomen hun beurswaarde.

En dat niet alleen: bedrijven die de naam van de 

oprichtersfamilie dragen, blijken gemiddeld beter 

te presteren dan oude familiebedrijven met een 

andere naam. Kortom: slim gebruikmaken van 

deze immateriële waarden levert resultaat op.

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijven

“De jongere 
generatie wil 

het bedrijf 
toekomstklaar 
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Schaven aan businessmodel

Dat familiebedrijven niet snel geneigd zijn 

hun complete businessmodel overhoop te 

gooien − zeker niet als ze al generaties lang 

bestaan – is begrijpelijk. Uit dit onderzoek 

blijkt nu ook dat het verstándig is. Van oudere 

familiebedrijven die op enig moment radicaal 

hun bedrijfsmodel omgooien, blijkt de groei 

juist vaker te stagneren. In het onderzoek is 

gekeken naar 52 vooraanstaande familiebe-

drijven van 200 jaar en ouder, en wat blijkt: 

bedrijven die het vaakst een verandering 

doorvoerden op één van de dimensies van het 

zogeheten ‘Business Model Canvas’ − dus een 

nieuw verdienmodel, radicaal andere toeleve-

ranciers, volstrekt nieuwe klantgroepen aan-

boren − groeiden minder hard. Terwijl de 

snelste groeiers juist gerichte innovatie wis-

ten te koppelen aan het voortdurend vertellen 

van het persoonlijke verhaal van het familie-

bedrijf en het kapitaliseren op immateriële 

activa. Bedrijven die trouw blijven aan hun 

bestaande businessmodel en van daaruit op 

zoek gaan naar verbeteringen, kortom, doen 

het aanzienlijk beter.

Het heeft daarom zin om wel te blijven inves-

teren in innovatie, maar die investeringen met 

name te richten op product- en procesverbete-

ring, uitbreiding van het bestaande portfolio 

aan producten of diensten, en het op peil hou-

den van de reputatie van bedrijf en merken in 

de buitenwereld. Gericht investeren in ver-

nieuwing blijkt voor deze gevestigde onderne-

mingen meestal verstandiger dan radicaal 

transformeren.

“Grote bedrijven 
worden vaak 
nog groter; de 

kleintjes blijven klein”

Onderzoek naar de vitaliteit van oudere familiebedrijvenUITKOMSTEN
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Meer groei met externe CEO
Activa en omzet groeien sterker als een familiebedrijf van 100+ 
jaar een externe CEO heeft aangesteld.
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3. LESSEN EN
 AANBEVELINGEN 



 1 Zoek elkaar op 

Natuurlijk is het voor gevestigde familiebedrij-

ven noodzakelijk om aandacht te hebben voor 

de opkomende concurrentie. Maar ze kunnen 

ook veel baat hebben bij iets heel anders: con-

tact met andere oude familiebedrijven. Bedrij-

ven met een vergelijkbaar lange historie komen 

dezelfde uitdagingen tegen, het in netwerkvorm 

uitwisselen van ervaringen kan daarom heel 

positieve effecten hebben. Zo bestaat sinds 1981 

de internationale netwerkorganisatie Les Héno-

kiens, waarin een aantal familiebedrijven ouder 

dan tweehonderd jaar zich verenigd heeft. Twee 

Nederlandse ondernemingen, distilleerderij De 

Kuyper (1695) en handelshuis Van Eeghen 

(1662), maken er deel van uit. Door elkaar op te 

zoeken kunnen deze ondernemingen best prac-

tices uitwisselen, leren hoe het verhaal van het 

oude familiebedrijf het best over het voetlicht te 

brengen, et cetera. Voor deze bedrijven is dat 

heel waardevol.

 2 Focus op groei 

Snelle groei is vaak weggelegd voor jonge be-

drijven: die beginnen vanaf nul, betreden de 

markt met innovaties. Van familiebedrijven die 

al decennia gezonde resultaten noteren, is het 

begrijpelijk wanneer ze enigszins op hun lauwe-

ren rusten. Desondanks blijkt het belangrijk om 

te blijven focussen op groei. Vanaf de derde 

generatie verliezen familiebedrijven vaak snel 

hun voorsprong ten opzichte van niet-familiebe-

drijven, de onderneming teert een beetje in op 

het eerder opgebouwde succes, maar uit het 

onderzoek blijkt dat dit wel degelijk een risico 

vormt. De concurrentie groeit namelijk wél; 

stilstand is op de lange termijn niet vol te hou-

den. Groei maakt het gemakkelijker om leden 

van de volgende generatie bij de onderneming 

te betrekken, helpt om talent van buiten de 

familie aan je te binden en geeft het bedrijf een 

gezonde buffer voor wanneer het economisch 

eens tegenzit.

 3 Investeer in innovatie 

De zogeheten ‘shift index‘ toont aan dat er sta-

tistisch meer bedrijven sneuvelen in tijden van 

grotere disruptieve innovatie. Het lijdt geen 

twijfel dat de huidige tijd er een is die bol staat 

van de disruptie: denk aan digitalisering, roboti-

sering en kunstmatige intelligentie. Soms eeu-

wenoude verdienmodellen komen op de tocht te 

staan. In dit licht is het ook voor oudere familie-

bedrijven cruciaal om zichzelf op tijd te blijven 

vernieuwen. Hoe ontwikkelt de sector waarin 

het bedrijf opereert zich? Welke innovaties ver-

anderen potentieel de markt voorgoed? Hoe 

kunnen wij daar op een verstandige manier in 

meegaan en er ons voordeel mee doen? Vitale 

familiebedrijven gaan op zoek naar het ant-

woord op zulke vragen, door blijvend en fors te 

investeren in R&D.

 4 Optimaliseer je bedrijfsmodel

Tegelijkertijd hebben we in het onderzoek ge-

zien dat het radicaal omgooien van bestaande 

bedrijfsmodellen doorgaans niet raadzaam is. In 

de praktijk blijkt dit juist te leiden tot minder 

groei. Populair gezegd: radicale vernieuwingen 

zijn meer het terrein van de start-ups. Oudere 

familiebedrijven hebben niet voor niets een 

lange historie; vast staat dat ze veel dingen 

goed doen. Het is zaak om die stevige basis te 

bewaken en van daaruit op zoek te gaan naar 

nieuwe groeikansen. In de nieuwste Heine-

ken-reclame zet James Bond als vanouds het 

beroemde groene flesje aan zijn lippen – maar 

deze keer zit er 0.0-bier in. Een slimme variant 

op je bestaande product kán een geweldige 

toevoeging zijn.

 5 Creëer succes in de bestuurskamer

Het lijkt een lastig dilemma: moet het familiebe-

drijf de leiding overdragen aan een professione-

le CEO van buitenaf, of zelf de touwtjes in han-

den houden? Uit het onderzoek blijkt dat een 

tussenvariant in de praktijk het beste werkt. 

Een externe CEO brengt impulsen en een onaf-

hankelijk beoordelingsvermogen dat voor fami-

lieleden soms lastig kan zijn, maar deze externe 

functioneert minder goed als de oprichtersfami-

lie alleen als aandeelhouder betrokken is. Het 

optimale scenario: CEO van buitenaf, maar mét 

familie in het bestuur.

 6 Koester je merkwaarde

De familienaam, de oude merknaam, de roemrij-

ke bedrijfshistorie: oude familiebedrijven heb-

ben meer dan wie ook een authentiek verhaal te 

vertellen. Dat doet het niet alleen goed op fami-

liefeestjes, ook de buitenwereld smult ervan. 

Durf dat verhaal dus via alle mogelijke kanalen 

te vertellen. Een goed voorbeeld: brouwerij 

Bavaria die door de familie wordt omgedoopt in 

Swinkels Family Brewers, samen met de intro-

ductie van het nieuwe biermerk Swinckels. Op 

deze manier kapitaliseren op je merkkracht en 

goodwill blijkt voor zeer oude familiebedrijven 

een van de belangrijkste paden naar groei. 

 7 Voorkom een generatiekloof

De onderneming in handen geven van een jon-

ge, ambitieuze maar veel minder ervaren gene-

ratie, voor jarenlange bestuurders van familiebe-

drijven is dat misschien wel het spannendste 

dat ze ooit kunnen doen. Toch blijkt het verstan-

dig om de nieuwe generatie niet te lang als 

medebestuurder op de vingers te blijven kijken. 

Het leidt tot stagnatie, waar groei en snelheid 

gewenst zijn. Leid bestuurlijk talent uit de jonge 

generatie goed op, zorg ervoor dat ze alle ins en 

outs van de onderneming kennen – en geef hen 

daarna het vertrouwen. Tegelijk verdient het 

aanbeveling de vertrekkende generatie een 

betekenisvolle exit te bieden: zit een oudere 

ondernemer nog vol energie, geef hem of haar 

dan de kans een nieuw bedrijf te starten of een 

ander nieuw project op zich te nemen. Dit is nog 

een ‘vergeten dimensie’ bij veel bedrijfsover-

drachten. 

Vitaal blijven: 
 7 ingrediënten 
Familiebedrijven met een lange historie mogen daar trots op zijn. 
Tegelijkertijd biedt een rijke geschiedenis geen garanties voor de toe-
komst. Juist voor oudere familiebedrijven is het belangrijk om vitaal te 
blijven, om niet achterop te raken bij veranderingen. Hoe doe je dat? 
Op basis van het onderzoek formuleren we zeven ingrediënten: 
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Over het onderzoek 
Deze publicatie is gebaseerd op een tweetal 

studies verricht onder leiding van prof. dr. 

Pursey Heugens, hoogleraar en directeur van 

het Erasmus Centre for Family Business aan de 

Rotterdam School of Management van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam en dr. Marc van 

Essen, universitair hoofddocent aan de Darla 

Moore School of Business van de Universiteit 

van South Carolina (Verenigde Staten; Marc.

Vanessen@moore.sc.edu). De data voor deze 

studies is afkomstig van verschillende secun-

daire bronnen, namelijk NRG Metrics (om fami-

liebedrijven te identificeren en om de samen-

stelling van raden van bestuur en toezicht te 

achterhalen), Factset (financiële gegevens en 

controlevariabelen), Wharton Research Data 

Services (beurskoersen), en Orbis (voor financi-

ele en andere gegevens over private familiebe-

drijven). De eerste en voor deze publicatie 

belangrijkste studie onderzoekt de relatie tus-

sen ondernemingsleeftijd, strategisch gedrag, 

en bedrijfsresultaten van 6.500 beursgenoteer-

de ondernemingen tussen 2007 en 2015. Er is 

sprake van een zogeheten ongebalanceerde 

paneldataset met in totaal 28.716 observaties 

(een ‘observatie’ is een meetpunt van alle op-

genomen variabelen voor onderneming x in 

jaar y). Van deze observaties zijn er 9.142 ge-

identificeerd als familiebedrijf (31,8%). Een 

onderneming wordt in deze studie aangemerkt 

als familiebedrijf wanneer (de familie van) de 

oprichter nog aandelen in de onderneming 

bezit, of wanneer de oprichter, een directe 

afstammeling, of een ander familielid een zetel 

inneemt in de raad van bestuur of in de raad 

van toezicht van de onderneming (Anderson & 

Reeb, 2003, 2004). Belangrijk is echter om te 

vermelden dat onze resultaten stabiel zijn 

wanneer andere gangbare definities van het 

begrip ‘familiebedrijf’ worden gebruikt. Voor 

onze regressieanalyses gebruikten wij de ro-

buuste en conservatieve fixed effects estima-

tor, met fixed effects voor land, industrie, en 

jaar. De achterliggende descriptieve analyses 

en de regressietabellen zijn desgewenst op te 

vragen bij de onderzoeksleiders. Een tweede, 

aanvullende studie is verricht onder de zoge-

heten Hénokiens, een selecte groep van fami-

liebedrijven van ten minste 200 jaar oud. Ge-

bruikmakend van set-theoretische methoden 

en Booleaanse algebra worden in deze studie 

zowel groei als stagnatie verklaard vanuit 

combinaties van factoren als multigeneratio-

neel leiderschap, immateriële activa en radica-

le veranderingen van het bedrijfsmodel. De 

achterliggende uitkomsttabellen zijn eveneens 

op te vragen bij de onderzoeksleiders. 

Meer weten?
BDO en Rabobank werken veel samen met 

familiebedrijven. Daardoor weten wij niet 

alleen door onze kennis, maar ook uit erva-

ring 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 best 

kunnen ondersteunen. Neem voor meer infor-

matie contact op met:

Drs. Joost Vat MFSME
Partner BDO

Organisatieadvies/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 99

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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“Vanaf de derde 
generatie blijkt het 

cruciaal voor
familiebedrijven om 

nieuwe 
groeikansen 
te zoeken”
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