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Nieuwe corporate governance code: ook voor het familiebedrijf 

nieuw? 

Hebben familiebedrijven een governancecode nodig voor goed bestuur, langetermijn-

waardecreatie, cultuur en gedrag? Daarvoor blijkt geen draagvlak tijdens het negende 

seminar van Custom Management Interim Directeuren en MESA family business 

consultants. Wel kunnen bestuurders en commissarissen vaker het gesprek met elkaar 

aangaan over normen en waarden binnen het familiebedrijf. 

Eind vorig jaar presenteerde de Monitoring Commissie de nieuwe Nederlandse Corporate 

Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven. ‘De oude code was verworden tot een 

checklist voor accountants en juristen’, zei voorzitter Jaap van Manen er destijds over. ‘Met de 

herziening wilden we de code weer top of mind maken in de bestuurskamers. Een corporate 

governancecode heeft immers alleen zin als het een levend document is voor bestuurders, 

commissarissen en aandeelhouders.’ 

Welke betekenis kan of misschien zelfs moet deze code krijgen voor familiebedrijven, hun 

eigenaren en de bijbehorende familie en welke rol is daarbij weggelegd voor de commissaris? 

Dat was de vraag van organisatoren MESA family business consultants en Custom Management 

Interim Directeuren. Beide bureaus beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van 

familiebedrijven en de rol van bestuur en toezicht daarbij, elk vanuit hun eigen expertise. Een 

mooi uitgangspunt voor een boeiende dialoog over deze actuele problematiek met een zaal vol 

commissarissen van familiebedrijven tijdens alweer het negende gezamenlijke seminar. 

Eigen dynamiek 

Francois Carstens van MESA plaatst de Nederlandse Corporate Governance Code allereerst in 

het juiste perspectief. ‘De code is slechts van toepassing op circa tweehonderd beursgenoteerde 

bedrijven, terwijl er circa 260.000 familiebedrijven zijn. Die kenmerken zich door een geheel 

eigen dynamiek en vertonen een grote mate van diversiteit. Zo heeft bijvoorbeeld slechts twintig 

procent een raad van commissarissen: een kleine kopgroep versus een groot peloton, dat zich 

nog niet echt actief bezighoudt met goed bestuur. Hoe kan één code relevant zijn voor zo’n grote 

groep verschillende bedrijven?’ 

Wie inspireert wie? 

Familiebedrijven kunnen misschien echter wel inspiratie uit de code halen om de kwaliteit van 

hun bestuur te verbeteren, poneert hij. Zeker nu de nadruk in de code sinds de herziening ligt op 

langetermijnwaardecreatie, cultuur en gedrag. Of is het andersom en heeft de commissie zich 

juist laten inspireren door familiebedrijven? Voor het familiebedrijf zijn langetermijn-

waardecreatie en cultuur immers al sinds hun oorsprong centrale thema’s en verre van nieuw. 

De invulling die de code aan die thema’s geeft, is dat misschien echter wel. 

Cultuur is drijvende kracht effectief bestuur 

‘In onze interim-praktijk zien we veel goed, maar ook veel fout gaan’, stelt Custom Management- 

vennoot Herman Hovestad tijdens zijn inleiding. Er is dus ruimte voor verbetering. De herziene 

code biedt daarvoor interessante aanknopingspunten, volgens Hovestad. ‘Cultuur is bij elke 

onderneming een van de drijvende krachten achter effectief bestuur. De nadruk daarop in de 

nieuwe code spreekt ons dan ook aan. De code komt daarmee in het natuurlijke domein van 
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familiebedrijven, maar kan tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het hanteren van de juiste 

business principes en best practices door datzelfde familiebedrijf.’ 

Van statisch naar dynamisch 

Het onderwerp goed bestuur op zichzelf is niet nieuw voor familiebedrijven. Al in 2003 

verscheen de FB Ned-publicatie: Ondernemen als familie: aanbevelingen voor goed bestuur in het 

familiebedrijf. Geestelijk vader: Joost van Hamel, medeoprichter van MESA. Daarin werd recht 

gedaan aan de specifieke dynamiek die 

familiebedrijven kenmerkt: de verhouding 

tussen ondernemingsbestuur, eigendom, 

familie en commissarissen. Datzelfde jaar 

zag de eerste Nederlandse Corporate 

Governance Code het licht, de ‘code-

Tabaksblat’, genoemd naar de eerste 

commissievoorzitter Morris Tabaksblat. 

Hovestad schetst de ontwikkeling die het 

denken over goed bestuur sindsdien heeft 

doorgemaakt: van statisch naar dynamisch, 

van reactief naar proactief, van 

aandeelhouder naar stakeholder en van 

korte termijn naar lange termijn. Daarmee zijn we weer terug bij familiebedrijven. ‘Wat zijn de 

parallellen tussen de governance van beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven, herkent u 

zich in de ziel van de code en wat kunnen we ervan leren?, schetst Hovestad het thema van de 

avond. 

Natuurlijke habitat 

De eerste gastspreker van de avond was als lid van de Monitoring Commissie direct betrokken 

bij de herziening van de code. Het was een ‘Hollands proces’, lacht hij: de nieuwe code is tot 

stand gekomen op verzoek van en in nauwe dialoog met de schragende partijen (CNV, 

Eumedion, Euronext, FNV, VNO-NCW, VEB en VEUO) en na een uitgebreide consultatie. ‘Dat 

leidde tot een groot draagvlak, we hoefden de code als het ware nauwelijks meer officieel te 

presenteren.’ Het vertrekpunt voor de code was de vraag: wat is er misgegaan op het gebied van 

governance? Het afgelopen decennium stond immers in het teken van misstanden, zoals de 

financiële crisis, met de falende zorgplicht van banken en verzekeraars, (boekhoud)fraude, 

corruptie en kartelvorming. ‘Sturing op de korte termijn speelde een belangrijke rol bij de 

misstanden’, aldus de spreker. Vandaar dat de code de nadruk juist legt op langetermijn-

waardecreatie. Die komt tot stand door een langetermijnstrategie, zorg voor medewerkers, 

duurzaam ondernemen en tijdige aanpassing van het businessmodel aan de snel veranderende 

omgeving. ‘Langetermijnwaardecreatie is de natuurlijke habitat van familiebedrijven’, aldus de 

spreker. ‘Bestuurders van familiebedrijven zijn altíjd al gericht geweest op continuïteit en 

geduldig kapitaal: één euro investeren om over tien jaar honderd euro terug te verdienen.’ 

Niet-pluisgedrag 

Ook cultuur en gedrag spelen een belangrijke rol in de nieuwe code. ‘Niet-pluisgedrag kan 

worden gedreven door eigen gewin, maar ook door de wens om vermeende voordelen voor de 

onderneming te realiseren’, stelt de spreker. Soms wordt daarbij druk van boven uitgeoefend op 

medewerkers (‘Zorg dat je die resultaten haalt, ik hoef niet te weten hoe’), soms is er sprake van 
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onwetendheid (wat mag wel en niet en: waar staat de onderneming voor?) en soms ontbreken 

de procedures die het juiste gedrag moeten ondersteunen. Het is allemaal te herleiden tot de 

organisatiecultuur: geen managementtool, maar het geheel van gebruiken, waarden en 

symbolen van de organisatie. Belangrijk daarvoor zijn the tone at te top en voorbeeldgedrag, 

herkenbare, gedeelde en gedragen waarden – liefst bottom-up geformuleerd – en beoordelings- 

en beloningssystemen die (on)gewenst gedrag bestraffen en belonen. 

Don’t lie, don’t steal, don’t cheat 

Hoe belangrijk cultuur is, blijkt uit de gepresenteerde casus. Een aantal jaar geleden werd de 

spreker aangesteld bij een typisch ‘Hollands Glorie’-bedrijf om een cultuurverandering tot stand 

te brengen. Het bedrijf ging bijna kopje onder door twee grote problemen: een aantal faliekant 

misgelopen projecten en een grote corruptieaffaire in het buitenland. De problemen gingen 

terug op een ‘cowboy-cultuur’: trots, naar binnen gekeerd en gesloten, met een can-do 

mentaliteit. De nieuwe cultuur moest het tegenovergestelde worden, met als steekwoorden: 

transparantie, ownership, klant centraal en professioneel. De top liet zien dat het menens was 

met die transparantie: ‘We zijn zelf naar buiten gegaan met de corruptieaffaire en hebben zelf 

aangifte bij het OM gedaan’, aldus de spreker. ‘Op die manier wilden we een streep zetten onder 

het verleden. We wilden laten zien dat we een nieuwe koers voeren: ‘Don’t lie, don’t steal, don’t 

cheat.’ Verder werd er een intensieve discussie over waarden gevoerd. Niet alleen intern, maar 

ook extern: met klanten en stakeholders. ‘Belangrijk is dat je cynisme een halt toeroept en stil 

verzet pareert’, luidt een belangrijke les. Daarvoor is ingrijpen in de bezetting vaak 

onvermijdelijk: het bedrijf verving 100 tot 150 van de hoogste managers. Cruciaal daarbij is 

consequent handelen: ‘Stuur de hoogste functionaris weg die het verleden belichaamt, hoe 

onmisbaar voor het ondernemingsresultaat die man of vrouw ook is. Wacht er vooral niet te lang 

mee, je maakt er de nieuwe cultuur tastbaar en zichtbaar mee.’ Een andere vaak gemaakte fout is 

het kind met het badwater weggooien: ‘Ontdoe je niet rücksichtslos van alles wat wás. Zorg dat 

je het goede weet te behouden. In dit bedrijf was dat bijvoorbeeld de trots van de mensen op hun 

bedrijf.’ De spreker besluit met een waarschuwing: realiseer je dat een cultuurverandering een 

langdurig proces is. ‘Het kan zomaar vijf jaar in beslag nemen.’ 

Hoe kan het ook? Over waarden en merken 

De tweede gastspreker is de extern ceo van een familiebedrijf met bijna twee eeuwen historie. 

Het eigendom is met ruim 180 aandeelhouders wijd verspreid. Het bedrijf maakte de afgelopen 

jaren een transformatie door van consumentenmerk tot business-to-businessleverancier. Toen 

de ceo zes jaar geleden aantrad, zette hij een ingrijpende verandering van de cultuur, de 

strategie en de structuur in gang. De cultuurverandering vormde de basis voor de rest. ‘Als je 

veel stakeholders in het proces moet meenemen, moet het fundament gedegen zijn’, aldus de 

spreker. Samen met medewerkers en aandeelhouders bouwde de ceo een ‘merkenhuis’ met drie 

lagen: de basiswaarden (die sinds de oorsprong het wezen van het bedrijf uitmaken), de 

onderscheidende waarden (waarmee het bedrijf verschil wil maken) en de unieke waarden 

(waaraan het bedrijf door iedereen herkend wil worden). Maar hoe zorg je ervoor dat dat huis 

‘bewoond’ wordt en de waarden daarin ook echt beleefd worden? Met andere woorden: hoe 

maak je cultuur – waarop zoveel nadruk ligt in de nieuwe code - concreet? ‘Wij hebben de 

waarden uit het merkenhuis vertaald naar onze HRM-competenties, communicatiestrategie en 

conceptontwikkeling’, aldus de spreker. ‘Onze waarden zijn richtinggevend voor alles wat we 

doen. Alleen zo kom je tot onderscheidend gedrag.’ 
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Waarden als verbindende factor (en de rol van de commissaris bij cultuurverandering) 

De raad van commissarissen speelde een cruciale rol in de cultuurverandering. De raad bestaat 

uit twee externen (onder wie de voorzitter en een door de OR voorgedragen commissaris) en 

één familielid, dat professioneel - op basis van een profielschets - geworven wordt. De rollen van 

de rvc tijdens het proces: niet alleen 

goedkeuren, maar ook motiveren en 

adviseren. ‘De rvc was er niet alleen om 

vragen te stellen, te challengen of te 

controleren, ze kwamen ook met goede 

adviezen, learnings en best practices’, aldus 

de spreker. Er werd en wordt ook veel 

geïnvesteerd in de betrokkenheid van de 

aandeelhouders. De familie wordt 

beschouwd als een belangrijke USP voor de 

langetermijnwaardecreatie. ‘Zij zijn de 

merkdragers naar de buitenwereld.’ Vroeger 

stonden de familieaandeelhouders op grote afstand, er was vanuit het bestuur alleen sprake van 

zenden, niet van ontvangen. Inmiddels vormen de waarden een belangrijke verbindende factor 

en is er sprake van open communicatie en veel interactie. 

Balanceren tussen betrokkenheid en invloed 

Ook de bemensing van het administratiekantoor (met vijf aandeel- en certificaathouders) is 

verjongd. Daardoor nam de kennis en affiniteit toe, maar werd de betrokkenheid vanuit die hoek 

juist een beetje té groot. ‘De Stak begon zich te positioneren als een tweede rvc’, aldus de 

spreker. ‘Om dat te voorkomen hebben we een taakverdeling afgesproken: als ceo run ik het 

bedrijf, de rvc begeleidt de Stak.’ In de toekomst zal het balanceren blijven tussen enerzijds 

betrokkenheid en anderzijds invloed van een steeds groter wordende groep aandeelhouders, 

voorziet de spreker. Ook zijn eigen rol als externe ceo vraagt om evenwichtskunst: het vinden 

van de juiste balans tussen enerzijds identificatie met de familie en anderzijds het in acht nemen 

van voldoende zakelijke afstand. ‘Cultuurverandering is een continue proces’, besluit de spreker. 

‘Het vormt de basis voor het gedrag, waarop je als bedrijf uiteindelijk wordt afgerekend. De 

nieuwe code kan ook familiebedrijven helpen bij dat proces.’ 

Flexibel opvolgingsbeleid 

De derde gastspreker wordt door de Ondernemingskamer regelmatig als (gedelegeerd) 

commissaris benoemd bij familiebedrijven die in problemen verkeren of met conflicten 

worstelen. Van daaruit is een diepgaand inzicht ontstaan in de factoren die van invloed zijn op 

langetermijnwaardecreatie en cultuur. Zelfs familiebedrijven met een eeuwenlange historie 

kunnen ten onder gaan, zoals blijkt uit het droeve lot van Kongo Gumi. De Japanse 

tempelbouwer werd opgericht in het jaar 578 en ging na 1400 jaar failliet in het jaar 2006. De 

oorzaak: hoge schulden, na onverantwoorde investeringen in de vastgoed-bubble van de jaren 

tachtig en een teruglopende omzet in de tempelbouw. Een interessante vraag blijft hoe het 

bedrijf zo lang wist te overleven. Dat had alles te maken met het flexibele opvolgingsbeleid: niet 

de oudste zoon werd automatisch benoemd tot de volgende leiderschapsgeneratie, maar het 

meest geschikte kind en dat kon ook een vrouw zijn. Bovendien kwamen ook geschikte 

schoonzonen in aanmerking (die ook de familienaam aannamen). Niet anciënniteit of geslacht, 



- 5 - 

maar de ‘kwaliteit van het zaad’ besliste dus, iets wat de spreker bij familiebedrijven vaak 

anders ziet. 

Vier vormen van betrokkenheid… 

De meeste familiebedrijven houden het dan ook niet zo lang uit: slechts tien procent haalt de 

derde generatie. De rest gaat failliet, wordt opgeheven of verkocht. Ook voor familiebedrijven is 

langetermijnwaardecreatie dus niet altijd vanzelfsprekend. De worsteling daarmee is vaak terug 

te voeren op de specifieke dynamiek in het familiebedrijf: opvolgingsproblematiek, onderhuidse 

conflicten en sluimerende emoties. Ze komen allemaal voorbij tijdens de tour d’horizon waarop 

de derde gastspreker de zaal meeneemt, geïllustreerd aan een grote hoeveelheid uit het leven 

gegrepen cases. Bij kinderen die in de voetsporen van hun ouders treden bij het familiebedrijf, 

onderscheidt ze vier vormen van betrokkenheid: 

 affectief: kinderen willen hun ouders zelf graag opvolgen, vanuit hun eigen interesse voor 

het bedrijf; 

 normatief: ouders verwachten dat hun kinderen hen opvolgen, maar verplichten hen daar 

niet toe; 

 calculerend: kinderen willen hun ouders alleen opvolgen om financiële redenen, niet 

vanuit een intrinsieke motivatie: ‘Ons bedje is gespreid.’; 

 verplicht: kinderen ‘moeten’ hun ouders opvolgen of in het bedrijf komen, soms ook 

omdat ze niet de capaciteiten hebben voor een loopbaan elders. 

... en vier exit-stijlen 

Het type betrokkenheid heeft een voorspellende waarde voor de continuïteit en daarmee voor 

het vermogen om op lange termijn waarde te creëren. Alleen de eerste twee vormen hebben 

daarop een positieve invloed, de andere twee een negatieve, aldus de spreker. Ouders oefenen 

soms zware druk uit op hun kinderen om hen op te volgen, zoals chantage (dreigen met 

onterven) of het aanpraten van schuldgevoelens. Ook bij de bedrijfsoverdracht komen vaak 

emoties kijken. De gastpreker onderscheidt vier exit-stijlen bij directeuren van familiebedrijven: 

 de monarch/patriarch: is bang voor het zwarte gat na zijn terugtreden en kan geen 

afscheid nemen/niet loslaten; 

 de generaal: vindt niemand goed genoeg als opvolger, blijft te lang aan en houdt zijn 

kinderen kort; 

 de ambassadeur: houdt na zijn terugtreden een adviserende rol, maar dringt zich niet op;  

 de gouverneur: ziet in dat het bedrijf een nieuwe impuls heeft en trekt zich vrijwillig 

terug, om zich op andere bestuurlijke activiteiten buiten het bedrijf te richten. 

‘De eerste twee exit-stijlen komen het vaakst voor’, aldus de gastspreker. ‘Dat vraagt om goede 

begeleiding en handig manoeuvreren door de raad van commissarissen.’ 

Emotionele onderstroom 

Bij cultuur maakt de gastspreker onderscheid tussen productieve en niet-productieve culturen. 

Aan zo’n niet-productieve cultuur liggen vaak verborgen emoties ten grondslag. ‘Conflicten 

tussen familieleden of – aandeelhouders lijken op het eerste gezicht soms heel rationeel, maar 

hebben vaak een emotionele onderstroom, die zijn oorsprong vindt in de opvoeding , of soms 

zelfs generaties eerder. Commissarissen moeten eerst die emoties boven tafel zien te krijgen, 
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voor ze het conflict kunnen oplossen.’ Hetzelfde geldt voor de vaak ongeschreven codes in veel 

familiebedrijven, die voor buitenstaanders niet te doorgronden zijn. ‘Probeerde cultuur te 

expliciteren, pas dan kun je een niet–productieve cultuur proberen te veranderen en mensen 

gemakkelijker aanspreken op hun gedrag.’ 

Niet familienotaris, maar de snelle jongen uit de stad? 

De discussie met het sprekerspanel en de zaal onder leiding van Maurits Bruel van MESA 

concentreert zich op de vraag: hebben familiebedrijven wel of niet een (eigen) code nodig voor 

goed bestuur? De tweede gastspreker (de externe ceo van een familiebedrijf): ‘Bij het inzetten 

van een professionaliseringsslag op het gebied van goed bestuur kunnen familiebedrijven leren 

van corporates. Daarbij kan een governance-

code heel nuttig zijn, als je er maar flexibel en 

gericht mee omgaat.’ De eerste gastspreker (lid 

van de Monitoring Commissie): ‘Het gaat bij 

goed bestuur vooral om het zelfreinigend 

vermogen van bestuurders en commissarissen. 

Bij beursgenoteerde ondernemingen fungeert 

de code als handreiking voor partijen in de 

governancedriehoek om het gesprek daarover 

met elkaar aan te gaan. Aandeelhouders en 

werknemers bijvoorbeeld kunnen met de code 

in de hand zeggen: ‘Kijk, hier staat…’ en zo 

verbeteringen op het gebied van goed bestuur afdwingen. Bij familiebedrijven ontbreekt die 

tucht van de markt. Daar moet je dat gesprek in eigen huis organiseren, bijvoorbeeld door uit je 

comfort zone te treden bij de samenstelling van de raad van commissarissen: niet de 

familienotaris benoemen, maar een snelle jongen uit de stad.’ De derde gastspreker: ‘Het 

aangaan van dat gesprek zou bijvoorbeeld moeten gaan over de vraag: wie zijn onze 

stakeholders en hoe willen we daarmee omgaan?’ 

Leg goed bestuur in statuten vast 

Voor dat gesprek is niet per se een code nodig, aldus de derde spreker. ‘Veel bedrijven zijn zelfs 

allergisch voor het woord “code”, maar het woord “principes” klinkt al veel vriendelijker.” Ze 

doelt op de tien principes voor goed bestuur, die eerder werden geformuleerd in het boek 

Uitblinken als familiebedrijf*. Voor een commissaris uit de zaal is dat toch nog niet vriendelijk 

genoeg. ‘De diversiteit tussen familiebedrijven is te groot voor een wettelijk verankerde code, of 

universele principes. Bovendien vallen grote familiebedrijven al onder het structuurregime en 

veel andere regelgeving.’ Een andere commissaris: ‘Maar daar houden familiebedrijven zich niet 

altijd aan.’ Een derde deelnemer: ‘Wetgeving is verstikkend voor ondernemerschap. Je moet met 

elkaar in dialoog gaan over de kern. Daar kan het hanteren van de principes toe inspireren. Maar 

het initiatief daartoe moet eigenlijk vooral uit de commissarissen zelf komen.’ Er is dus geen 

draagvlak voor een code of algemeen geldende principes, constateert discussieleider Bruel. 

Welke alternatieven zijn er dan om toch te werken aan een verbetering van de kwaliteit van het 

bestuur in familiebedrijven, vraagt hij het panel en de zaal. Een paar suggesties: Grijp de 

actualisering van de statuten aan om te discussiëren over de governance-uitgangspunten en 

deze vast te leggen, of stel met elkaar een gedragscode op maat op. Maar het belangrijkste advies 

blijft: ga het gesprek met elkaar aan over de waarden en normen van de familie en het bedrijf, al 
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of niet geïnspireerd door code of principes. Een commissaris uit de zaal: ‘Daar kan geen enkel 

familiebedrijf bezwaar tegen hebben, het maakt je alleen maar sterker.’ 

Kopgroep versus peloton 

Wellicht is dat de takeaway van het seminar waarop Francois Carstens van MESA in zijn 

afsluiting doelt: ‘Familiebedrijven zelf zeggen vaak dat ze geen code nodig hebben. Ze sturen 

immers al op de lange termijn en ondernemen met geduldig kapitaal. Maar dat betekent ook dat 

familiebedrijven zélf hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor cultuur, langetermijn-

waardecreatie en goed bestuur. Dus vraag uzelf af: welke rol ligt hier voor mij als commissaris 

bij een familiebedrijf en welke vragen ga ik hierover op de volgende vergadering stellen?’ 

Daarvoor heeft het seminar in elk geval weer ruim voldoende inspiratie geboden. 

* Maurits Bruel, Jurgen Geerlings en Joost van Hamel, Uitblinken als familiebedrijf: over de inrichting en 

werking van goed bestuur. Uitgeverij Van Gorcum, 2008. 
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