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ORGANISATIECOACHING

Een coach mag soms
een bedrijfskundige
pet dragen

ORGANISATIE

Familiebedrijven

Ursela van Stekelenburg is hbo-docent en coach. Ze promoveerde
in 2012 als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit op het
onderwerp: personeelszorg in familiebedrijven. Een gesprek over
familiebedrijven en de rol die coaches daarin kunnen spelen.
“Familiebedrijven zijn zeer kritisch op wie ze binnenhalen.”
AUTEUR: AD MAAS
Familiebedrijven, dat klinkt vertrouwd en
traditioneel. Wat is de economische
werkelijkheid anno nu?
Ursela van Stekelenburg: “Familiebedrijven
zijn van heel groot belang. Ik heb het nog eens
nagezocht. We hebben in ons land 260.000
familiebedrijven; dat is 69 procent van het
totale bedrijfsleven.
Deze bedrijven bieden ongeveer de helft
van de private werkgelegenheid (4,3 miljoen
werknemers) en leveren 53 procent van het
bruto nationaal product. Familiebedrijven
vormen een sterke en betrouwbare factor in
onze economie.”
Kun je overtuigende voorbeelden geven?
“Denk maar aan Bavaria, De Kuyper, Duinrell,
Hooghoudt, Jumbo en Van der Valk.”

In je dissertatie deel je de familiebedrijven in
typen in. Hoezo?
“Allereerst moeten we ons afvragen: wanneer
mogen we een bedrijf als een familiebedrijf
zien? In de wetenschappelijke wereld is een
groot aantal definities in omloop. Een voor mij
herkenbare en werkzame indeling is die van
Hamel en Thomassen (2003). Op basis van
aspecten als de leidinggevende invloed van de
familie, de familiale zeggenschap, de samenstelling van de aandeelhoudersgroep, de uitgestrektheid en verscheidenheid van de onderneming en
de intensiteit van beslaglegging op het familievermogen onderscheiden Hamel en Thomassen
vier typen familiebedrijven: de dga-onderneming
[directeur-grootaandeelhouder, red.], de familiegeleide onderneming, de familiegecontroleerde
onderneming en het familieconsortium.”

TvC | september nr. 3 2015

61

Het familieverband, de invloed op en in het
bedrijf en het beschikbare vermogen zijn dus
de hoofdcriteria. Zie je er ook een ontwikkelingsgeschiedenis in?
“Inderdaad. In een dga-onderneming is de
directeur-grootaandeelhouder de leidende
figuur. Vaak is hij de oprichter en grondlegger.
Meestal is er ook een autoritaire en paternalistische stijl. Er
is een strakke
centrale
leiding, maar
ook persoonlijk contact
met werknemers. Visie,
strategische en operationele besluitvorming én
intermenselijke communicatie zijn van deze
ondernemer afhankelijk.”

Veel boeken gaan over de geschiedenis van
familiebedrijven.
“Over familiebedrijven is veel geschreven,
zowel nationaal als internationaal en al
dan niet wetenschappelijk. Het varieert van
ondernemerschap, governance, communicatie, de levenscycli in familiebedrijven tot de
verhouding van de familie tot het familiebedrijf.”

Zijn geest waart nog lange tijd rond.
“Dat kun je wel zeggen. Niet alleen is zijn
strategie nog jaren later voelbaar, ook liggen
zijn normen en waarden en de tijdens zijn
regeerperiode vorm gekregen bedrijfscultuur
aan de basis van het bestaande familiebedrijf. Zijn autocratische leiderschapsstijl kan
de onderneming nog lang beheersen. Maar
zeker bij verdere groei en uitbouw van het
bedrijf ontstaat meestal een familiegeleide
onderneming, een familiaal compagnonschap, waarbij eigendom en het algemene
en bepalende bestuur gedeeld worden door
meerdere familieleden.
Afstemming en communicatie worden belangrijker. De uitdagingen zijn open communicatie, coördinatie, formalisering van beleid
en procedures, managementsystemen, een
nieuwe managementlaag, zeggenschapsverdeling, delegering, samenwerking, onderlinge
rivaliteit, conflicthantering, strategische planning, financiën en maatschappelijk aanzien.
Niet-familieleden treffen we in zo’n onderneming weliswaar aan in managementfuncties, maar dan wel zonder of met minimale
bevoegdheden, geen eindverantwoordelijkheid en geen zeggenschap.”

Wat zijn cruciale fases of situaties in familiebedrijven?
“Ik denk dat de volgende procentuele verdeling van familiebedrijven voor zich spreekt:
van alle familiebedrijven is een niet onbescheiden positie weggelegd voor de eerste
generatie, om precies te zijn 40 procent.
Maar de generaties erna springen er echt uit.
Want van de tweede, derde en latere lichting
nazaten leiden nog respectievelijk 37 procent, 15 procent en 5 procent het familiebedrijf. Er wordt ook wel eens gezegd: de eerste
generatie bouwt een bedrijf op, de tweede
generatie bouwt het familiebedrijf uit, en de
derde generatie breekt het familiebedrijf af.”

Familiebedrijven vormen een
sterke en betrouwbare factor in
onze economie.
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Zijn het prboeken of echte
geschiedschrijving?
“Veelal zijn de
boeken over
familiebedrijven eerder informatief, met een
focus op de zojuist genoemde, voor familiebedrijven relevante thema’s.”

Wat zijn over het algemeen de gevolgen van
meer participatie van allerlei functionarissen
die geen familielid zijn?
“In het algemeen mag je stellen dat familiebedrijven sociaal-maatschappelijk geleide
werkmaatschappijen zijn met een sterke
betrokkenheid bij de gemeenschap. Familiebedrijven kennen een sterke persoonlijke
binding met langjarige dienstverbanden.
Ze zullen zeker niet snel van werknemers
afscheid nemen als het niet strikt noodza-

kelijk is. Een mooi uitgangspunt! Echter, dat
kan als keerzijde hebben dat ook niet-goed
functionerende medewerkers te lang de
hand boven het hoofd wordt gehouden. Ook
kan het voorkomen dat de latere generaties
trouw blijven aan de initiële strategie, ook
al ontbreekt daarvoor elk weldoordacht en
zakelijk argument. Zo zouden we ons kunnen
afvragen of Frits Philips ervoor gekozen zou
hebben de lichtdivisie te verkopen. In elk
geval krijgen familiebedrijven met de komst
van niet-familieleden met meer zakelijkheid
te maken. Je zou ook kunnen stellen dat we
dan een verschuiving zien van het Rijnlanddenken naar een meer Angelsaksische
mentaliteit.”
En als het niet lukt om familiebelangen en
bedrijfsbelangen op elkaar af te stemmen,
wat gebeurt er dan gewoonlijk?
“Dat is inderdaad geen gewenste situatie,
want dan kan het wel eens goed mislopen,
met als triest gevolg een faillissement.”
Wat zijn blijkens de praktijk bijzondere aandachtspunten voor familiebedrijven?
“Punten van aandacht zijn doorgaans het
aandeelhouderschap, de veranderingsbereidheid, deugdelijk bestuur, familiebelangen versus bedrijfsbelangen en het opvolgingstraject.
Wie van de familieleden hebben recht op
aandelen? En komen ook niet-familieleden
hiervoor in aanmerking? Ook het strategische model mag aan een kritische blik
onderworpen worden inclusief de financiering van ‘buitenaf’ (familiebedrijven zijn
wars van ‘vreemd geld’). Wat deugdelijk
bestuur betreft, kan gedacht worden aan het
formeren van een raad van commissarissen,
een familiebijeenkomst, een familieraad en
een familiecharter. Tevens is het van belang
onderhuidse spanningen, potentiële conflictbronnen en taboeonderwerpen bespreekbaar
te maken. Met het oog op de continuïteit van
het familiebedrijf is het ook zaak de opvolgingskwestie vroegtijdig aan te stippen.”

Waarom koos je voor onderzoek naar familiebedrijven?
“De afwijkende bedrijfsdynamiek in familie- en
niet-familiebedrijven die ik in de praktijk heb
mogen ervaren, heeft mij lange tijd geïntrigeerd.
Met name wat ik bij familiebedrijven heb gezien, heeft mij gefascineerd. Omdat ik mij bleef
afvragen of mijn bevindingen en waarnemingen
wel zo representatief zijn, ben ik mijn onderzoek
gestart. In eerste instantie als afstudeerscriptie
en later als promotieonderzoek. En nog steeds
draag ik het familiebedrijf een warm hart toe.”

Na haar opleiding HEAO-CE
werkte Ursela Stekelenburg
(1964) van 1989 tot 2001 in
diverse bedrijven, vooral
op het terrein van marketing. Van 2001 tot
2003 studeerde ze
bedrijfskunde,
eveneens aan
de Erasmu

Ursela van Stekelenburg
Na haar opleiding HEAO-CE werkte Ursela van Stekelenburg (1964) van 1989 tot
2001 in diverse bedrijven, vooral op het
terrein van marketing. Van 2001 tot 2003
studeerde ze bedrijfskunde, eveneens
aan de Erasmus Universiteit, en na deze
periode vestigde ze zich als zelfstandig
ondernemer in het mkb (zakelijke dienstverlening). Ter aanvulling volgde ze nog
– met het oog op familiebedrijven – een
opleiding tot mediator. Omdat ze anderen graag van haar kennis en ervaring
laat profiteren, schreef ze in het kader
van haar professie drie boeken: ‘Wel en
wee van familiedrijven’, ‘Coach jezelf in
drie stappen’ en ‘Hoe haal ik het beste
uit mezelf?’.
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Zie je internationaal verschillen tussen familiebedrijven?
“Uit de vele bronnen die ik in de loop van de
jaren geraadpleegd heb, blijkt door de wereld
van familiebedrijven een rode draad te lopen,
uiteraard met de vermelding dat elk familiebedrijf uniek is en zijn eigen dynamiek kent.”
Organisatie-adviseurs, coaches en mediators
hebben hier dus werk in overvloed.
“Op tal van punten kunnen externe deskundigen een constructieve rol spelen. De dgaondernemer is vaak geïnteresseerd in feedback
van deskundigen en door hem serieus
genomen buitenstaanders,
maar: met en
in het bedrijf
werkelijk aan
de slag gaan
is meestal
in de familiegeleide onderneming kansrijker.
Een generatie verder zie je vaak de familiegecontroleerde onderneming. Dan krijgen
ook niet-familieleden verantwoordelijkheid en
zeggenschap en dat leidt haast automatisch
tot tal van bezinningspunten. Ook dan houdt
de familie wel de eindverantwoordelijkheid
in handen (en heeft een vetorecht). Voor een
coach is het belangrijk te beseffen dat de
waarden en normen van de bedrijfsfamilie de
bedrijfscultuur bepalen. Ofwel de bedrijfscultuur hangt sterk samen met de geloofsovertuiging/het mensbeeld van de bedrijfsfamilie/
bedrijfsdirecteur.”

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een
duidelijke rolverdeling, de betrokkenheid van
en de dialoog tussen de actieve en niet-actieve
aandeelhouders en de verhouding tussen de
wel en niet in het familiebedrijf werkzame
aandeelhouders. Verder kunnen coaches ook
een rol spelen voor een raad van bestuur
die uitbreidt met van buitenaf aangetrokken
managers en een raad van commissarissen
met onafhankelijke leden. Een coach kan ook
iets betekenen als het gaat om samenwerking,
onderling vertrouwen, de harmonie tussen
familieleden, spanningen tussen familiale zeggenschap en een niet-familiaal management
én last but not
least het belang
van een familieraad. Je ziet,
een coach zou
zelfs met een
bedrijfskundige
pet mogen rondlopen, uiteraard als de familie
daarvoor toestemming geeft. Allerlei zaken
spelen natuurlijk ook in andere bedrijven.”

Familiebedrijven zijn zeer kritisch
op wie ze binnenhalen

Wat zijn de thema’s waar voor coaches een
rol is weggelegd?
“Voor coaches is een uitgebreide rol weggelegd, van uiteraard coach en mediator tot en
met vertrouweling, klankbord, spiegel, maar
ook meedenker of tegendenker op onderwerpen als communicatievaardigheden, informatiesystemen, visie, interne/externe gerichtheid,
innovatie, beleids- en koersbepaling, strategische heroriëntatie, interne kapitaalmarkt en de
balans tussen financiële bedrijfs- en familiebehoeften. Maar ook bij afbakening van de
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Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om als
coach binnen familiebedrijven ingeschakeld
te worden als je geen familie bent?
“Laat ik vooropstellen dat het meer vraagt dan
de gemiddeld daarvoor vereiste vaardigheden.
Familiebedrijven zijn zeer kritisch op wie
ze binnenhalen, vooral omdat ze externen
niet snel mee laten kijken in de familiale
bedrijfskeuken. Praktijkmannen/vrouwen zijn
eerder welkom dan even oneerbiedig gezegd
‘theoretici met mooie power-pointpresentaties’. Een ruim inlevingsvermogen, met de
bereidheid je bescheiden op te stellen, en een
persoonlijke touch en fingerspitzengefühl zijn
naast uiteraard professionele kwaliteiten strikt
noodzakelijk. En dat is zeker geen overbodige
luxe; de familiale bedrijfsdynamiek vereist dat
ook. Denk maar eens aan de drie dimensies
– familie, bedrijf, eigendom – die in balans
gehouden moeten worden, met inbegrip van
de soms wel eens oppositioneel gerichte houdingen tussen familieleden die een menselijke
oplossingsgerichtheid noodzakelijk maakt.

Uitgangspunt is veelal de bedrijfscontinuïteit
en de familiale harmonie te bewaken.”
Dat vraagt dus nogal wat van een coach.
“Jazeker. Een coach kan te maken krijgen
met strijdige belangen van de familie, de
aandeelhouders en het management, en moet
dus in staat zijn de emotionele en zakelijke
stromingen in goede banen te leiden. Een
ander momenteel zeer actueel thema is de
opvolgingskwestie. Uitermate belangrijk is de
opvolging goed en op tijd te regelen. Dit vergt
niet alleen een zakelijke instelling, maar ook
een psychologische inslag van de coach. De
fase van opvolging kan in veel gevallen tot
emotionele taferelen leiden. Logisch, want de
ondernemer moet afscheid van ‘zijn kindje’
nemen. Om dit proces te vergemakkelijken,
is het bijvoorbeeld zinvol al ideeën te creëren
voor de tijd ‘erna’, dit om het welbekende
zwarte gat te vermijden.”
Wat is er bekend over het werk van coaches
in familiebedrijven?
“Weinig, moet ik helaas constateren. Wellicht
een mooi idee om dat eens op te pakken.”
In je boeken lijk je te zeggen: beste cliënt, los
nu eerst maar eens zelf je problemen op. Wil
je overconsumptie van coaching voorkomen?
“Deze boeken zijn een antwoord op vragen
uit de markt. Lezers laten zich graag inspireren
om het beste uit zichzelf te halen, zo blijkt in
mijn lezers/klantenkring. Op basis van hun
wensen schrijf ik over ‘to do’-onderwerpen

als persoonlijkheid, kwaliteiten en dromen,
zelfvertrouwen, communicatie, assertiviteit
en stress. Veel mensen zijn tegenwoordig
zeer actief om met het oog op lifetime
learning zichzelf te ‘vernieuwen’. Voor mij
is het enorm genieten anderen te bezielen,
geestelijk te verrijken en stappen te laten
zetten in denken en doen.”
Ik zie ook mensen die daar helemaal niet
zo’n zin in hebben, maar wel moeten, en
het dan nog goed oppakken ook.
“Gelukkig wel! Ik denk dat we gezien de
maatschappelijke ontwikkelingen van minder vaste banen sowieso meer in onszelf
gaan investeren. Dat is alleen maar goed,
want investeren in jezelf is en blijft de beste
investering.”
Je zegt dat je geniet van de ontwikkeling
van anderen. Is dat een echte drijfveer bij
jou?
“Ja, dat is inderdaad een echte drijfveer!
Ik vind dat iedereen het beste uit zichzelf
moet kunnen halen, op welk gebied dan
ook. En als ik daarbij kan helpen en het ook
daadwerkelijk zie gebeuren, dan maakt mij
dat heel gelukkig.” ■
Ad Maas is redactielid van dit tijdschrift
en actief in de publicistiek. Hij heeft veel
gepubliceerd op de terreinen van taal- en
letterkunde, opvoeding, onderwijs en
geschiedenis. www.bureaupubliciteit.nl
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