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Investeren in medewerkers leidt tot beter resultaat
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 1 Familiebedrijven kunnen meer in hun werkne-

mers investeren. Anders dan vaak wordt gedacht, 

investeren familiebedrijven minder in hun werkne-

mers dan niet-familiebedrijven. Ze laten hierdoor 

soms onnodig kansen liggen en zijn in bepaalde 

opzichten zelfs te kenschetsen als een ‘minder 

goede’ werkgever dan niet-familiebedrijven.

 2 Veel familiebedrijven leunen behoorlijk op 

medewerkersloyaliteit. Niet-familiebedrijven 

investeren meer in hun werknemers via training 

en opleiding, en accepteren tegelijkertijd dat 

medewerkers hun carrière op enig moment weer 

buiten het bedrijf zullen voortzetten. Familiebe-

drijven bieden hun werknemers in de eerste 

plaats baanzekerheid en verwachten daar veelal 

een loyale houding voor terug.

 3 Familiebedrijven kunnen hun financiële pres-

taties verbeteren door meer te investeren in 

werkgeverschap. Goed werkgeverschap hoeft 

niet alleen geld te kosten. Integendeel zelfs: uit 

dit onderzoek blijkt dat meer investeren in 

werknemers juist heel verstandig kan zijn. 

Beter werkgeverschap resulteert namelijk in 

een significant beter rendement: zowel het 

rendement op het totaal vermogen als het ei-

gen vermogen blijkt met enkele procenten te 

kunnen stijgen.

 4 Familiebedrijven zijn minder ‘familievriende-

lijk’. Ze doen minder om hun werknemers te 

helpen om carrière en gezinsleven te combineren 

dan hun tegenhangers. Zo is er minder vaak 

kinderopvang beschikbaar. Ook werken familie-

bedrijven significant minder vaak met flexibele 

werktijden dan niet-familiebedrijven. 

 5 Nederlandse familiebedrijven scoren verge-

lijkbaar met hun internationale collega’s. Fa-

miliebedrijven die minder in werkgeverschap 

investeren, zijn een wereldwijd fenomeen. 

In Nederland blijkt dit de situatie: familie-

bedrijven investeren gemiddeld genomen zelfs 

nog iets minder in hun werknemers dan niet-

familiebedrijven.
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“Familiebedrijven 
bieden hun 

medewerkers minder 
vaak aanvullende 

trainingen en 
opleidingen dan 

niet-familiebedrijven”

“Familiebedrijven 
hebben minder 
vaak te maken 
met stakingen 
of werkonder-

brekingen”

“Familiebedrijven 
hebben minder 
aandacht voor 

flexibel werken” 
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“Familiebedrijven 
hebben minder 
vaak een helder 
promotiebeleid

met doorgroei-
mogelijkheden” 

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) heeft onderzoek 
gedaan naar de manier waarop familiebedrijven zich opstellen als 
werkgever. Dit zijn de vijf belangrijkste uitkomsten: 

   De 5 belangrijkste
 conclusies 
        uit het onderzoek 
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“Van alle familiebedrijven 
heeft 45% een 

officieel systeem 
voor vitaliteit en 

veiligheid. Bij overige 
bedrijven is dat 70%”



97%
83%

4%2%

33%
22%

FLEXIBELE WERKTIJDEN

Nederlandse familiebedrijven bieden hun 
medewerkers minder vaak aanvullende 
trainingen en opleidingen dan 
niet-familiebedrijven.

LOOPBAANBELEIDTRAINING EN OPLEIDING

Nederlandse familiebedrijven voeren minder 
vaak een actief loopbaanbeleid voor hun 
medewerkers.

58%

34%

familiebedrijven

Legenda

niet-
familiebedrijven

Bedrijven die meer investeren in training, gezondheid, 
work/life-balance en carrière van hun medewerkers 
scoren gemiddeld beter op rentabiliteit van het totaal 
vermogen (RTV), rentabiliteit van het eigen vermogen 
(REV) en (bij beursgenoteerde bedrijven) op de 
markt-boekwaarde verhouding.   Goed werkgeverschap 
leidt aantoonbaar tot betere financiële prestaties! 5,94% 6,26%

… VOOR EEN BETER RESULTAAT

Rentabiliteit
van het totaal

vermogen (RTV)

3,28 3,34

Markt-boekwaarde
verhouding 

Rentabiliteit van
het eigen vermogen (REV) 

14,11%13,48%

Bron: European Centre for Family Business, prof. dr. Pursey Heugens en dr. Marc van Essen, op basis van nationale 
en internationale cijfers. Waar expliciet vermeld, betreft het cijfers van Nederlandse familiebedrijven.

Onderzoek wijst uit: familiebedrijven zorgen gemiddeld (iets) 
minder goed voor hun personeel dan andere bedrijven. Terwijl 

extra investeren medewerkers actiever, productiever én loyaler 
maakt – en leidt tot aantoonbaar betere financiële prestaties.

53%44%

DUURZAME BEDRIJFSKETEN

Familiebedrijven hebben minder 
vaak te maken met stakingen of 
werkonderbrekingen.

Familiebedrijven hebben minder oog voor de 
activiteiten elders in de bedrijfsketen, zoals 
arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers.

Familiebedrijven hanteren minder 
vaak flexibele werktijden en bieden 
hun werknemers minder vrijheid 
in het bepalen van hun balans 
tussen werk en privé.

Wat baanzekerheid betreft, zijn werknemers 
veel beter af bij familiebedrijven: daar is 
aanzienlijk minder vaak sprake van
gedwongen ontslag.

Familiebedrijven bieden 
minder vaak een helder 
promotiebeleid met 
doorgroeimogelijkheden 
binnen de eigen 
organisatie.

41%38%

PROMOTIEBELEID

39%

3%

DIVERSITEITSBELEID

Nederlandse familiebedrijven hebben weinig 
behoefte aan het invoeren van vrijwillige 
diversiteitstargets.

Nederlandse familiebedrijven 
hanteren veel minder vaak dan 
andere bedrijven een 
geaccrediteerd systeem voor 
vitaliteits- en veiligheids-
management.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

70%

45%

STAKINGONTSLAG

97%
85%

WINNENDWERKGEVERSCHAP
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*Bron: Flören, R.H., Jansen, S.F. & Berent-Braun, M.M. (2015). Marketing en het familiebedrijf. Een onderzoek naar het gebruik van de krachten van het 
familiebedrijf in de communicatie. Baker Tilly Berk NV/ING/NPMCapital/Nyenrode Business Universiteit, 34-37.
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Bij veel familiebedrijven is het een bekend feno-

meen: vrolijke anekdotes aan de borreltafel over 

werknemers die al decennialang met veel plezier 

voor de onderneming werken. Deze collega’s 

belichamen de prettige zekerheid die werkne-

mers binnen veel familiebedrijven ervaren. Wie 

er in dienst treedt, zou zomaar verzekerd kunnen 

zijn van een baan voor het leven, is dan de ach-

terliggende boodschap. Een prettige plek om een 

groot deel van je carrière door te brengen. Dat is 

nog altijd het imago dat veel familiebedrijven 

hebben, zo bleek bijvoorbeeld uit eerder onder-

zoek van de Universiteit Nyenrode*. En dat is 

veelzeggend, in een tijdperk waarin flexcontrac-

ten en jobhoppen aan de orde van de dag zijn.

Familiebedrijven bezitten dus nog altijd een 

aura van compassie en medemenselijkheid. 

Zeker in vergelijking met niet-familiebedrij-

ven, die in de ogen van het publiek soms toch 

als meer ‘zakelijke’ werkgevers te boek staan. 

Werknemers die ziek worden, of te maken 

krijgen met een persoonlijke tegenslag, zijn 

beter af in een familiebedrijf, althans, dat is 

het imago. Doordat ze geen last hebben van 

jachtige aandeelhouders die voortdurend 

hameren op een stijgende beurskoers, heb-

ben familiebedrijven meer rust en ruimte om 

goed voor hun medewerkers te zorgen. Ter-

wijl bij niet-familiebedrijven werknemers-

rechten vooral gezien zouden worden als 

obstakels op het pad naar winstmaximalisa-

tie. Het is daarom ook geen toeval dat binnen 

familiebedrijven vaak geroepen wordt dat de 

onderneming voor werknemers aanvoelt als 

‘één grote familie’.

Familiebedrijven laten zich er vaak op voorstaan dat zij hun werkne-
mers zien als onderdeel van hun uitgebreide familie. Maar is dat ook 
de beleving van hun medewerkers? En wat kunnen familiebedrijven 
doen om een (nog) betere werkgever te worden?

Eén grote    
         familie? 

AANLEIDING ONDERZOEK1. EEN LOYALE 
 WERKGEVER
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Wereldwijd is gemiddeld 32% van de ondernemingen in familiehanden. Maar de verschillen tussen landen zijn groot. Nederland zit in de Europese 
middenmoot. Dit is de top-10 van landen met procentueel de meeste familiebedrijven, zowel in Europa als wereldwijd.

FAMILIEBEDRIJVEN WERELDWIJD

Europese top-10
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Bron: onderzoek ECFB, Pursey Heugens en dr. Marc van Essen

Wereld top-10

India

Turkije

Filipijnen

Hongkong

Taiwan

Canada

Thailand

Mexico

Brazilië

Zuid-Korea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Maar de realiteit blijkt heel anders. Ondanks dat 

positieve imago hebben familiebedrijven het 

bijvoorbeeld niet altijd gemakkelijk op de ar-

beidsmarkt. Bij veel schoolverlaters en recente 

afstudeerders staan familiebedrijven niet in de 

top van hun keuzelijstjes. In tijden van arbeids-

marktkrapte lijken familiebedrijven eerder 

schaarste te ervaren dan de andere vragende 

partijen. Werknemers kiezen eerder voor een 

baan bij een corporate of een potentieel lucratief 

bestaan als zelfstandige, zo lijkt het. Het lijkt 

soms wel alsof potentiële werknemers willens en 

wetens voorbijgaan aan de kwaliteiten van het 

familiebedrijf als werkgever. Dat is overigens 

niet alleen een probleem voor familiebedrijven, 

ook andere ondernemingen in het mkb hebben 

soms moeite om voldoende talent aan te trekken.

1.1 Onderzoek naar 
werkgeverschap
Het roept wel de vraag op in hoeverre het beeld 

van het familiebedrijf als voorbeeldige en be-

trokken werkgever terecht is. Het Erasmus Cen-

tre for Family Business (ECFB), verbonden aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft hier-

naar uitgebreid kwantitatief onderzoek verricht. 

In dit onderzoek zijn de ‘management practices’ 

op het gebied van werkgeverschap in kaart 

gebracht van duizenden ondernemingen uit 37 

landen, waaronder Nederland. Investeren fami-

liebedrijven voldoende in hun werknemers? 

Bieden zij hen voldoende kansen? Hebben de 

keuzes die zij als werkgever maken gevolgen 

voor hun financiële prestaties? Maakt het uit of 

het bedrijf geleid wordt door een familielid of 

door een externe CEO? En hoe presteren Neder-

landse familiebedrijven in vergelijking met hun 

tegenhangers in het buitenland? 

In deze publicatie geven wij antwoord op al 

deze vragen. Het onderzoek levert enkele be-

langrijke nieuwe inzichten op die we in het 

volgende hoofdstuk op een rij zetten. Het afslui-

tende hoofdstuk bevat een aantal tips die fami-

liebedrijven kunnen helpen meer te profiteren 

van hun kwaliteiten als werkgever.

AANLEIDING ONDERZOEK

“Familiebedrijven 
bezitten een aura van 

compassie en 
medemenselijkheid,  

maar de 
realiteit ligt 

genuanceerder”

“Veel familiebedrijven 
hebben moeite om in 

tijden van krapte 
genoeg talent 

te blijven 
aantrekken”

Figuur 1
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ONDERZOEKSRESULTATEN2 . DE RESULTATEN 

Om maar met de deur in huis te vallen: het ge-

koesterde beeld van familiebedrijven als uitste-

kende werkgever, waarbij werknemers catego-

risch beter af zijn dan bij de zogenoemde 

corporates (niet-familiebedrijven), moet worden 

bijgesteld. Dit beeld klopt namelijk niet. Uit ons 

onderzoek blijkt dat familiebedrijven zich als 

werkgever inderdaad vaak anders opstellen dan 

niet-familiebedrijven. Maar anders is lang niet 

altijd béter. Integendeel: familiebedrijven scoren 

op verschillende punten minder goed dan bedrij-

ven waar geen familie als aandeelhouder aan 

het roer staat. Het is daarom een onvermijdelijke 

conclusie dat de meeste familiebedrijven nog 

veel kunnen leren van de managementaanpak 

die niet-familiebedrijven hanteren. Dat helpt bij 

het aantrekken en ontwikkelen van een talent-

vol werknemersbestand. Het levert bovendien 

een significante verbetering op van de financiële 

prestaties, zo blijkt uit ons onderzoek.

2.1 De feiten 
Allereerst is het van belang om de definitie vast te 

stellen: wat verstaan we precies onder een fami-

liebedrijf? In dit onderzoek wordt met ‘familiebe-

drijf’ bedoeld: een onderneming waarbij de op-

richter, dan wel zijn of haar nazaten grootaan- 

deelhouder zijn. Dit familiebedrijf kan worden 

geleid door een familielid of door een externe 

CEO die geen lid is van de oprichtersfamilie. Be-

drijven waarbij de uiteindelijke zeggenschap niet 

(meer) in handen ligt van de oprichtersfamilie, 

Familiebedrijven laten op het gebied van werkgeverschap soms nog 
kansen liggen, zo blijkt uit dit onderzoek. Sterker nog: niet-familiebe-
drijven doen het op verschillende indicatoren beter. Wereldwijd, en 
ook in Nederland. 

Het familiebedrijf  
   als werkgever: 
een wereld te winnen

Onderzoek werkgeverschap familiebedrijven



Wat baanzekerheid betreft, zijn 
werknemers veel beter af bij 
familiebedrijven: daar is aanzienlijk 
minder vaak sprake van gedwongen 
ontslag.

58%

34%

59%

43%

Werknemers hebben bij een 
familiebedrijf minder kans om te 
profiteren van een duidelijk 
vastgelegd opleidingsbeleid.

81%
72%

Familiebedrijven bieden minder 
vaak een helder promotiebeleid 
met doorgroeimogelijkheden 
binnen de eigen organisatie.

Familiebedrijven hanteren minder 
vaak flexibele werktijden en bieden 
hun werknemers minder vrijheid in 
het bepalen van hun balans tussen 
werk en privé.

Familiebedrijven besteden 
gemiddeld minder aandacht aan 
veiligheid en (mentale) gezondheid 
van hun werknemers. Familie-
bedrijven treffen hiervoor 
gemiddeld minder vaak 
interne voorzieningen.

Internationaal gezien zijn familiebedrijven vaak wat loyaler dan niet-familiebedrijven. 
Maar op andere terreinen laten ze soms steken vallen. Een overzicht.

PROMOTIEBELEID FLEXIBELE WERKTIJDEN

41%38% 33%
22%

VEILIGHEID EN GEZONDHEIDTRAINING EN OPLEIDING

INTERNATIONAAL

FAMILIEBEDRIJF LAAT ALS WERKGEVER SOMS STEKEN VALLEN
familiebedrijven

Legenda

niet-
familiebedrijven

Familiebedrijven hanteren minder 
vaak een diversiteitsbeleid dan 
niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven hebben minder 
oog voor de activiteiten elders in de 
bedrijfsketen, zoals 
arbeidsomstandigheden bij 
toeleveranciers.

STAKING DIVERSITEITSBELEID

4%2%

78%
69%

53%
44%

DUURZAME BEDRIJFSKETENONTSLAG 

Familiebedrijven hebben minder 
vaak te maken met stakingen of 
werkonderbrekingen.

Bron: onderzoek ECFB, Pursey Heugens en dr. Marc van Essen, op basis van internationale cijfers.
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noemen we in dit onderzoek ‘niet-familiebedrij-

ven’. De data die in dit onderzoek zijn gebruikt, 

richten zich op beursgenoteerde (familie- en 

niet-familie-)ondernemingen. Eerder onderzoek 

naar private familieondernemingen in België 

suggereert echter dat de patronen bij niet-beurs- 

genoteerde ondernemingen vergelijkbaar zijn 

(zie ook de onderzoeksverantwoording op p. 30) 

Het percentage van alle bedrijven dat in familie-

handen is, verschilt per land (p. 11, figuur 1). 

Acht ‘management practices’

In dit onderzoek zijn duizenden bedrijven verge-

leken op basis van acht verschillende groepen 

‘management practices’: inclusiviteit, opleiding, 

carrière en mobiliteit, gezondheid en veiligheid, 

arbeidsomstandigheden, balans werk en privé, 

baanzekerheid en omgang met conflicten. Op 

zes van deze acht punten scoren niet-familiebe-

drijven beter (figuur 2). 

 Diversiteitsbeleid 

Familiebedrijven zijn over het geheel genomen 

minder ‘inclusief’ dan niet-familiebedrijven. 

Anders gezegd: ze zijn sociaal conservatiever. 

De groeiende aandacht die veel bedrijven heb-

ben voor diversiteit in hun werknemersbestand 

is bij familiebedrijven minder aanwezig. Wereld-

wijd heeft 78% van de beursgenoteerde niet-fa-

miliebedrijven een diversiteitsbeleid ten opzich-

te van 69% van de beursgenoteerde familie- 

bedrijven. Bovendien durft 18% van de niet-

familiebedrijven harde targets te verbinden aan 

de mate van diversiteit; bij familiebedrijven 

ligt dat percentage op 10. 

 Training en opleiding 

Ook op het gebied van training en opleiding voor 

werknemers blijken er aanzienlijke verschillen te 

bestaan. Familiebedrijven hebben hier minder 

aandacht voor dan niet-familiebedrijven. Zo 

hebben ze minder vaak een vastgelegd oplei-

dingsbeleid: 72% tegenover 81% van de niet-fa-

miliebedrijven. Ze voeren minder vaak een actief 

loopbaanbeleid (63% versus 73%). Familiebedrij-

ven hebben ook minder vaak een beleid om hun 

opleidingen aan te passen in het licht van een 

veranderende buitenwereld: 65% van de familie-

bedrijven heeft een dergelijk adaptief beleid 

versus 76% van de niet-familiebedrijven. Ook 

wordt bij familiebedrijven het zittend manage-

ONDERZOEKSRESULTATEN
Figuur 2

Onderzoek werkgeverschap familiebedrijven

“Familiebedrijven 
hanteren 

minder vaak een 
diversiteitsbeleid 

dan niet-
familiebedrijven”
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ment minder vaak inhoudelijk bijgespijkerd dan 

bij niet-familiebedrijven: 53% versus 61%. 

 Promotiebeleid 

Ook het maken van promotie binnen het bedrijf 

blijkt voor werknemers iets gemakkelijker bij 

een niet-familiebedrijf: 41% heeft daar een dui-

delijk beleid voor tegenover 38% van de familie-

bedrijven.

 Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid voor 

werknemers scoren de niet-familiebedrijven 

wederom iets beter. Dat is een belangrijk issue, 

want in deze tijd zijn werknemers niet alleen 

vatbaar in termen van fysieke veiligheid, maar 

ook kwetsbaar wat betreft hun mentale weer-

baarheid. Hoe bedrijven hiermee omgaan, is dus 

zeer relevant. Het blijkt dat familiebedrijven hun 

werknemers minder vaak trainen hoe om te gaan 

met dit soort risico’s (62% ten opzichte van 77% 

van de niet-familiebedrijven). Familiebedrijven 

hebben ook minder vaak interne voorzieningen 

om problemen met (mentale) gezondheid en 

veiligheid van werknemers te identificeren en op 

te lossen (43% tegenover 59%). 

 Flexibele werktijden 

Familiebedrijven blijken ook minder vaak facili-

teiten te bieden aan hun werknemers om werk 

en privé te combineren. Zo bieden familiebedrij-

ven minder vaak kinderopvang aan (13% versus 

17% bij niet-familiebedrijven). Werktijden zijn 

bij familiebedrijven ook minder vaak flexibel 

(22% versus 33%). In feite zijn veel familiebedrij-

ven dus helemaal niet zo ‘familievriendelijk’ als 

je op basis van hun imago zou verwachten. 

 Baanzekerheid

Er komen uit het onderzoek ook punten naar 

voren waarop het familiebedrijf als werkgever 

duidelijk beter scoort. Op het gebied van baan-

zekerheid bijvoorbeeld. Van de niet-familiebe-

drijven kondigde 58% in de onderzochte periode 

gedwongen ontslagen aan, tegenover slechts 

34% van de familiebedrijven. De kans om je 

baan te verliezen, is dus bij een familiebedrijf 

bijna een kwart kleiner dan bij een niet-familie-

bedrijf. Bij de onderzochte familiebedrijven 

vertrok in 6% van de gevallen een hoogge-

plaatste manager of directielid, bij niet-familie-

ONDERZOEKSRESULTATEN

“De kans om je baan 
te verliezen, is bij 

een familiebedrijf 
bijna een kwart 
kleiner dan bij een 
niet-familiebedrijf ”

Figuur 3
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Familiebedrijven in Nederland blijken over het geheel genomen iets 
conservatiever dan niet-familiebedrijven. 

NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN ZIJN CONSERVATIEVER

Bron: onderzoek ECFB, Pursey Heugens en dr. Marc van Essen
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bedrijven ging het om 7%. Het verloop aan 

de top is bij familiebedrijven iets kleiner, 

kortom.

 Werkonderbrekingen

Geheel in lijn met deze cijfers ligt de consta-

tering dat familiebedrijven minder vaak te 

maken hebben met personele conflicten dan 

niet-familiebedrijven. In de onderzochte 

periode kreeg 4% van de niet-familiebedrij-

ven te maken met een staking, waarbij 

werkdagen verloren gingen. Slechts 2% van 

de familiebedrijven kampte met een staking. 

Werknemers van een familiebedrijf zijn dus 

veel minder snel bereid om het werk neer te 

leggen wanneer er discussies zijn met de be-

drijfstop.

 Duurzame bedrijfsketen

Een belangrijke vraag is ook of ideeën over goed 

werkgeverschap – wat de bedrijfsleiding betreft 

– ophouden bij de grenzen van de onderneming, 

of dat er stappen worden gezet om goed werk-

geverschap ook verderop in de bedrijfsketen te 

borgen. Denk bijvoorbeeld aan een kledingbe-

drijf: in hoeverre houdt een bedrijf zich actief 

bezig met de vraag hoe ingekochte artikelen 

geproduceerd worden? Ook op dat vlak blijken 

er verschillen te bestaan. Van de niet-familiebe-

drijven hanteert 53% een actief arbeidsomstan-

dighedenbeleid, dat onder meer moet toezien op 

het voorkomen van slavernij en kinderarbeid; 

slechts 44% van de familiebedrijven heeft zo’n 

beleid. Familiebedrijven selecteren hun partners 

ook minder vaak op basis van compatibiliteit 

met dat arbeidsomstandighedenbeleid (35% 

versus 44%). Niet-familiebedrijven geven boven-

dien iets vaker duurzaamheidstrainingen (ESG) 

aan hun leveranciers (18% versus 16%). 

Hoe zit dat in Nederland? 

Nu we hebben vastgesteld welke verschillen in 

aanpak er wereldwijd bestaan tussen familiebe-

drijven en niet-familiebedrijven, rest de vraag: 

hoe zit het dan met de familiebedrijven in Neder-

land? Uit ons onderzoek blijkt dat de resultaten in 

eigen land nauwelijks afwijken van die in het 

buitenland (p. 17, figuur 3). Ook weinig Neder-

landse familiebedrijven voelen er bijvoorbeeld 

ONDERZOEKSRESULTATEN
Figuur 4
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“Familiebedrijven 
hebben minder 
vaak te maken 
met personele 

conflicten 
dan niet-

familiebedrijven”

40%
37%

Opvallend: Nederlandse familiebedrijven met een externe CEO bieden hun medewerkers over 
het algemeen meer faciliteiten dan familiebedrijven met een CEO uit de familie.

EXTERNE CEO GEMIDDELD IETS VRIJGEVIGER

Bron: onderzoek ECFB, Pursey Heugens en dr. Marc van Essen
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familiebedrijven: daar is 

aanzienlijk minder vaak 
sprake van gedwongen 
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voor om vrijwillige diversiteitstargets in te stel-

len, terwijl niet-familiebedrijven daar veel min-

der moeite mee hebben (3% versus 39%). 

En Nederland mag dan internationaal een van 

de koplopers zijn als het gaat om het aanbieden 

van opleidingen voor het personeel, net als in 

het buitenland blijven onze familiebedrijven op 

dit terrein wat achter. Bij 97% van de niet-fami-

liebedrijven kunnen werknemers trainingen en 

opleidingen volgen, bij familiebedrijven ligt dat 

percentage op 85. Nederlandse familiebedrijven 

formuleren ook minder vaak een actief loop-

baanbeleid (83% tegenover 97% van de niet- 

familiebedrijven). 

Op het gebied van vitaliteits- en veiligheidsma-

nagement heeft 70% van de Nederlandse 

niet-familiebedrijven een formeel geaccrediteerd 

systeem, terwijl maar 45% van de familiebedrij-

ven hierover beschikt. Kortom: net als in de rest 

van de wereld liggen er ook voor Nederlandse 

familiebedrijven een heleboel kansen om zich-

zelf als werkgever significant te verbeteren.

2.2 Loyaliteit versus mobiliteit
Al met al komt het erop neer dat familiebedrij-

ven er – gemiddeld genomen – een significant 

andere managementaanpak op nahouden dan 

niet-familiebedrijven. Om deze verschillen in 

aanpak verder te verduidelijken, zijn de resulta-

ten uit het onderzoek samen te vatten in twee 

modellen. Ten eerste is er het ‘loyaliteitsmo-

del’, dat gemiddeld genomen de meeste fami-

liebedrijven hanteren. Ten tweede is er het 

‘mobiliteitsmodel’, dat veelal wordt gehanteerd 

door corporates zonder familieaandeelhouder. 

Het ‘loyaliteitsmodel’

Laten we die modellen eens in kaart brengen. 

Veel familiebedrijven, ook in Nederland, wer-

ken volgens het loyaliteitsmodel. Goed werkge-

verschap wordt bij deze ondernemingen voor-

namelijk geïnterpreteerd als het bieden van 

bestaanszekerheid aan de eigen werknemers. 

Denk nog eens aan de bekende uitspraak dat 

familiebedrijven voor hun medewerkers vaak 

‘als één grote familie’ aanvoelen. Gemiddeld 

genomen zijn deze familiebedrijven inderdaad 

“Ook managers 
blijven bij 

familiebedrijven 
vaak langer op 
hun post zitten 

dan bij niet-
familiebedrijven”

een stuk terughoudender met het doorvoeren 

van gedwongen ontslagen, zo blijkt uit het 

onderzoek. Ook blijven managers er vaak lan-

ger op hun post dan bij niet-familiebedrijven. 

Op hun beurt blijken werknemers bij een fami-

liebedrijf veel minder snel bereid tot een sta-

king dan werknemers bij niet-familiebedrijven. 

Met andere woorden: in het familiebedrijf is 

werkgeverschap vaak gebaseerd op wederkeri-

ge loyaliteit. 

Het ‘mobiliteitsmodel’

Daartegenover staat het mobiliteitsmodel. We 

zouden dit ook het ‘menselijk kapitaalmodel’ 

kunnen noemen. In dit model investeert een 

bedrijf meer in het aanwezige menselijk kapi-

taal: het aanleren van nieuwe vaardigheden, 

het mogelijk maken van promoties binnen de 

onderneming, het sneller doorvoeren van ver-

nieuwingen. In algemene zin investeert dit 

bedrijf meer in de employability van zijn werk-

nemers.

Bedrijven die dit model hanteren, gaan er niet 

vanuit dat zij een eeuwigdurende relatie met 

hun werknemers hebben. Werknemers ver-

wachten zich te kunnen ontwikkelen, ook al 

liggen de vervolgstappen in hun carrière niet 

altijd noodzakelijkerwijs binnen de onderne-

ming. De leiding van de onderneming inves-

teert in de ontwikkeling van vaardigheden en 

kennis van werknemers, en neemt op de koop 

toe dat talentvolle werknemers uiteindelijk hun 

heil ook elders kunnen zoeken. Deze bedrijven 

investeren vaker in opleidingen en passen deze 

ook vaker aan de tijdgeest aan. Ook bij mana-

gers is er in dit model meer aandacht voor loop-

baanontwikkeling. Met andere woorden: het 

werkgeverschap bij veel niet-familiebedrijven 

(corporates) is gebaseerd op mobiliteit, waarbij 

het bedrijf voortdurend investeert in de ontwik-

keling van zijn eigen medewerkers. Employabi-

lity is voor deze bedrijven een belangrijkere 

waarde dan trouw of loyaliteit. Dit model is te 

verduidelijken met de bekende anekdote waar-

“In het familiebedrijf is 
werkgeverschap 
vaak gebaseerd op 

wederkerige 
loyaliteit”

Onderzoek werkgeverschap familiebedrijven



24 25

in een CFO aan de CEO een vraag stelt: ‘Wat 

als we in onze medewerkers investeren, en dan 

vertrekken ze?’ Waarop de CEO antwoordt: 

‘Wat als we níét in ze investeren, en ze blij-

ven?’

Invloed externe CEO in familiebedrijf

Bij de indeling van het bedrijfsleven in deze 

twee modellen valt wel één belangrijke kantte-

kening te plaatsen: niet álle familiebedrijven 

hanteren in dezelfde mate het eerdergenoemde 

loyaliteitsmodel. Het blijkt namelijk een signifi-

cant verschil te maken of het familiebedrijf nog 

altijd geleid wordt door een familielid of door 

een CEO van buitenaf (p. 18, figuur 4). En dat is 

misschien ook niet zo gek. Intuïtief lijkt het ook 

meer voor de hand te liggen dat vooral de be-

drijven die door een familielid worden gerund 

zich op het loyaliteitsmodel zouden beroepen, 

terwijl familiebedrijven met een CEO van bui-

tenaf vaker openstaan voor invloeden uit de 

rest van het bedrijfsleven. Ons onderzoek toont 

aan dat dit inderdaad het geval is: familiebe-

drijven met een extern aangetrokken CEO han-

teren gemiddeld genomen iets vaker het mobi-

liteitsmodel.

Binnen het cluster van de familiebedrijven zien 

ondernemingen met een CEO van buitenaf 

bijvoorbeeld iets vaker het belang in van kin-

deropvang: 14% van deze bedrijven biedt dit 

aan tegenover 12% van de bedrijven met een 

familielid als bedrijfsleider. Ondernemingen 

met een CEO van buitenaf passen ook vaker 

hun opleidingsbeleid aan (67% tegenover 64% 

van de door familie geleide bedrijven), investe-

ren meer in loopbaanontwikkeling voor het 

topmanagement (56% versus 50%) en bieden 

vaker promotiekansen aan interne werknemers 

(40% versus 37%). Ook is bij deze bedrijven de 

mobiliteit in het hogere kader groter (7% versus 

5%). De groep van familiebedrijven valt in dit 

onderzoek dus verder uiteen in meer ‘ortho-

doxe’ volgers van het loyaliteitsmodel en meer 

‘progressieve’ ondernemingen, die iets meer 

binding hebben met het mobiliteitsmodel van 

de corporates.

“Familiebedrijven met 
een externe CEO 
staan vaker open 

voor invloeden uit 
de rest van het 
bedrijfsleven”

Dat familiebedrijven zich als werkgever vaak iets anders opstellen, 
heeft voor hun medewerkers voor- en nadelen. De top-3.

VOOR- EN NADELEN VAN FAMILIEBEDRIJF ALS WERKGEVER

VOORDELEN

Familiebedrijven voeren gemiddeld een 
stuk minder reorganisaties door

MINDER KANS OP
GEDWONGEN ONTSLAG

Bij familiebedrijven is het verloop 
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 1 Laat die patriarchale structuur los

Van nature hebben veel familiebedrijven een 

patriarchale houding. De oprichter, in veruit 

de meeste gevallen een man, heeft een duide-

lijk stempel op het bedrijf gedrukt en met 

diens strategie is de onderneming succesvol 

geworden. Voor zijn nazaten en andere be-

stuurders ligt het voor de hand om die lijn 

voort te zetten: duidelijke leiding van boven-

af, en werknemers bijna behandelen alsof het 

je eigen kinderen zijn. Toch blijkt het verstan-

diger om een andere houding aan te nemen: 

werknemers meer vrijheid geven, en bench-

marken met de management practices van 

niet-familiebedrijven. Ook voor nieuw talent 

wordt het familiebedrijf dan een meer aan-

trekkelijke werkgever.

 2 Investeer in employability

Uit ons onderzoek blijkt dat familiebedrijven 

minder investeren in de ontwikkeling van 

hun werknemers dan niet-familiebedrijven. 

Zo is er minder vaak een actief loopbaanbe-

leid, worden er minder opleidingen aangebo-

den en wordt het loopbaanbeleid ook minder 

vaak aangepast aan veranderende omstan-

digheden. Het lijkt erop dat bij veel familiebe-

drijven de angst leeft dat ontwikkeling en 

opleiding geldverslindende bezigheden zijn, 

waarvan bovendien mogelijk een ánder be-

drijf zal profiteren: vaardige werknemers zijn 

immers gewilde werknemers. Het is verstan-

diger om die angst los te laten. Meer investe-

ren in employability leidt namelijk niet alleen 

tot een meer vakbekwaam werknemersbe-

stand, het komt ook de prestaties van het 

bedrijf ten goede.

 3 Besteed aandacht aan diversiteit, duur-

zaamheid en een veilige werkomgeving

Misschien is het niet zo heel verrassend dat 

familiebedrijven gemiddeld minder aandacht 

voor deze zaken hebben dan niet-familiebe-

drijven. Het ontbreekt immers aan aandeel-

houders die eisen stellen op het gebied van 

diversiteit, duurzaamheid en mentale weer-

baarheid, terwijl corporates de druk op dit 

vlak voelen toenemen. Maar ook hier is het 

voor familiebedrijven aan te raden om niet 

achter te blijven bij de eisen van deze tijd.

 4 Investeer in kinderopvang en flexibeler 

werktijden

Deze best practice sluit mooi aan op de vori-

ge. De klassieke taakverdeling van ‘vader die 

als kostwinner lange dagen maakt en moeder 

die thuis voor de kinderen zorgt’ komt steeds 

minder vaak voor. Niet-familiebedrijven lopen 

voorop met het aanbieden van meer flexibele 

werktijden voor hun personeel, of zelfs in-

company kinderopvang. Ook hier geldt: de 

investering betaalt zichzelf hoogstwaar-

schijnlijk terug. Familiebedrijven kunnen hier 

een voorbeeld aan nemen.

 5 Sta open voor een externe CEO

Familiebedrijven kunnen prima presteren 

onder leiding van de oprichter of een van zijn 

of haar nazaten. Maar ook het aanstellen van 

een professionele CEO van buitenaf heeft 

onmiskenbare pluspunten. Zo’n externe be-

stuurder bekijkt het familiebedrijf op een 

onafhankelijke manier en kiest gemiddeld 

vaker voor een werkwijze conform het ‘mobi-

liteitsmodel’. En dat rendeert.

 6 Let op de keten

Familiebedrijven zijn vaak wat vatbaar-

der voor wat we ‘in-group denken’ kun-

nen noemen: ze doen de dingen graag 

goed voor hun eigen werknemers, maar 

de buitenwereld begint voor hen soms al 

bij de poorten van de onderneming. 

Niet-familiebedrijven hebben doorgaans een 

iets bredere blik; zij betrekken vaak de hele 

keten bij hun beleid als werkgever. En dat 

legt hen geen windeieren. Ook familiebedrij-

ven doen er verstandig aan om in hun beleid 

de hele keten mee te nemen.

 7 Koester je DNA

Tot slot een aanbeveling die voor veel fami-

liebedrijven opbeurend zal zijn: verlies nooit 

de basis uit het oog. De wederkerige loyali-

teit die veel familiebedrijven en hun werkne-

mers ervaren, is goud waard. Het is zaak om 

die basis te koesteren en tegelijkertijd aan-

dacht te hebben voor managementpraktijken 

die beter kunnen. Wanneer je als familiebe-

drijf de kracht van je afkomst en unieke be-

drijfscultuur kunt combineren met een mo-

derne invulling van het werkgeverschap, 

biedt dat een uitstekende basis voor een ster-

ke positie op de arbeidsmarkt en optimale 

bedrijfsresultaten. En dat is zeker de moeite 

waard!
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BEST PRACTICES VOOR INZICHT EN INSPIRATIE

“Laat de patriarchale 
structuur los, geef 
werknemers meer 

vrijheid”

De conclusie is helder: familiebedrijven kunnen veel doen om een betere 
werkgever te worden. In het belang van hun medewerkers, maar zeker 
ook in hun eigen belang! Maar hoe doe je dat? Op basis van de resultaten 
uit het onderzoek zetten we een aantal adviezen op een rij.  

 Een betere  
   werkgever: 7 tips 

Onderzoek werkgeverschap familiebedrijven
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Over het onderzoek 
Deze studie is verricht door dr. Marc van Es-

sen, universitair hoofddocent aan de Darla 

Moore School of Business van de Universiteit 

van South Carolina (Verenigde Staten; Marc.

Vanessen@moore.sc.edu) en prof. dr. Pursey 

Heugens, hoogleraar en directeur van het Eras-

mus Centre for Family Business aan de Rotter-

dam School of Management van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. De data voor deze 

studie is afkomstig van verschillende secun-

daire bronnen, namelijk NRG Metrics (om fa-

miliebedrijven te identificeren en om de sa-

menstelling van raden van bestuur en toezicht 

te achterhalen), Factset (financiële gegevens 

en controlevariabelen), en Asset 4 (indicatoren 

van werkgeversgedrag). Deze studie is origi-

neel, maar repliceert enkele eerdere bevindin-

gen van Neckebrouck, Schulze en Zellweger 

(2018), die het werkgeversgedrag van Belgi-

sche familiebedrijven in kaart hebben ge-

bracht. In totaal documenteert deze studie het 

werkgeversgedrag van 2.875 beursgenoteerde 

ondernemingen tussen 2007 en 2015; in het 

onderzoek is niet gekeken naar niet-beursge-

noteerde familiebedrijven. Wel zijn in het on-

derzoek naar Belgische familiebedrijven data 

verzameld over private ondernemingen; uit dit 

onderzoek is gebleken dat de resultaten voor 

beursgenoteerde familieondernemingen verge-

lijkbaar waren met die van niet-beursgenoteer-

de familieondernemingen. Dit gold voor zowel 

kleinere mkb-bedrijven als grote corporates. In 

dit onderzoek is sprake van een zogeheten 

ongebalanceerde paneldataset met in totaal 

18.258 observaties (een ‘observatie’ is een 

meetpunt van het werkgeversgedrag van on-

derneming x in jaar y). Van deze observaties 

zijn er 5.073 geïdentificeerd als familiebedrijf 

(27,8%). In Nederland hebben wij het gedrag 

van 184 beursgenoteerde ondernemingen on-

derzocht, waarvan er 40 (22%) geïdentificeerd 

zijn als familiebedrijf. 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 gangba-

re definities van het begrip ‘familiebedrijf’ 

worden gebruikt. Voor onze regressieanalyses 

gebruikten wij de robuuste en conservatieve 

fixed effects estimator, met fixed effects voor 

land, industrie en jaar. De achterliggende des-

criptieve analyses en de regressietabellen zijn 

desgewenst op te vragen bij de auteurs. 

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 Corporate Clients Nederland, 

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 

pheugens@rsm.nl

Tel: +31 (0)10 408 20 05
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loyaliteit die 

veel familiebedrijven 
en hun werknemers 

ervaren, is goud 
waard”
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