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Ondernemerschap en rentmeesterschap 

Hoe te balanceren tussen vernieuwen en behouden ? 

Commissarissen bij familiebedrijven moeten de balans helpen bewaken tussen 

bouwen aan de toekomst en beheren van de erfenis van vorige generaties. Dat 

vraagt om goed gedoseerd remmen en stimuleren, zo bleek tijdens het inmiddels 

zesde seminar van Mesa family business consultants  en Custom Management 

Interim Directeuren dat op donderdag 29 oktober 2015 wederom op Landgoed 

Anderstein  werd gehouden. Dit keer luidde het thema: Ondernemerschap en 

rentmeesterschap: hoe te balanceren tussen vernieuwen en behouden? 

‘Goed ondernemerschap is een voorwaarde om te komen tot goed rentmeesterschap’, luidt de 

stelling die Herman Hovestad, bureauleider van Custom Management, de bijna vijftig 

deelnemende commissarissen van familiebedrijven voorhoudt in zijn welkomstwoord. François 

Carstens, partner van Mesa fbc, verkent in zijn aansluitende inleiding de relatie tussen de twee 

kernbegrippen nog wat verder. ‘Kan ondernemerschap samengaan met rentmeesterschap, of 

zijn die twee begrippen contrair aan elkaar?’, vraagt hij zich af. ‘Ondernemerschap vormt de 

basis van succesvolle familiebedrijven, maar impliceert ook het nemen van risico’s, zeker in deze 

tijden van disruptieve innovatie. Durf je als bestuurder van een familiebedrijf af te wijken van de 

koers van eerdere generaties, of blijf je handelen in de geest van je voorouders?’  

Niet alleen op de winkel passen  

Ook commissarissen van familiebedrijven worden voor die vraag gesteld, aldus Carstens. 

‘Fungeer je als commissaris als rem bij te frivool ondernemerschap, of is het juist je taak om de 

directie te stimuleren om nieuwe markten op te zoeken?’ Rentmeesterschap is een mooi begrip, 

maar heeft twee kanten, analyseert Carstens. De ambitie om het familiebedrijf te behouden voor 

volgende generaties mag niet ontaarden in op de winkel passen en extreme risicomijding. Juist 

dan kan het bedrijf immers worden ingehaald door nieuwe ontwikkelingen en de concurrentie 

en komt de continuïteit in het gedrang. Daar ligt dus een belangrijke taak voor commissarissen 

van familiebedrijven, besluit Carstens:  ‘Verwelkomt  u als commissaris risicomijdend gedrag, of 

speelt u juist een activistische rol en port u de familie op om ondernemender te worden?’ 

Elke generatie drukt eigen stempel 

Opporren om ondernemender te worden, lijkt niet nodig bij het middelgrote, internationaal 

opererende familiebedrijf van de eerste gastspreker dat inmiddels wordt geleid door de vierde 

generatie. Bijzonder is dat de onderneming zich in haar reeds lange bestaan verschillende keren 

opnieuw heeft weten uit te vinden, door te switchen naar andere producten, toetreding tot 

nieuwe markten en innovatie van  distributiemethoden. ‘Elke generatie heeft zijn eigen stempel 

gedrukt’, aldus de huidige directeur. ‘Mijn overgrootvader was de pionier, mijn opa de koopman, 

mijn vader de strateeg die de omslag maakte naar nieuwe technologie en daarmee naar nieuwe 

producten en markten en ik ben de marketeer. Die verschillende rollen passen bij de 

transformatie van het familiebedrijf in veranderende tijden. De nieuwe generatie mag geen 

kopie van de vorige zijn.’   

 



 

Durven loslaten en verandering omarmen 

Kernwoorden bij de aansturing van het familiebedrijf zijn innovatie en duurzaamheid. Daarbij 

laat de vierde generatie zich leiden door het volgende businessmotto:  

‘There will be no modern sustainable future, without a substantial dose of innovation.’  

Door de recente crisis en de hevige concurrentie was het de voorbije jaren slechts mogelijk 

telkens kleine stapjes te zetten om op die manier toch nog groei te realiseren. Echte groei vraagt 

echter om new business development, is de vaste overtuiging van de huidige directeur. ‘Als je 

niet vernieuwt, kun je als bedrijf op de lange termijn niet overleven. Je moet dus nadenken over 

de vraag hoe je als bedrijf de toekomst kunt veiligstellen. Dat vraagt om durven loslaten en de 

verandering omarmen. Misschien maken we over tien jaar wel paperclips, bij wijze van spreken.’  

De basis koesteren 

De vierde generatie kan bij die strategische afwegingen en investeringen in de toekomst niet 

zonder de steun van de familie en de commissarissen. ‘Die drie rollen moeten samen zorgdragen 

voor de continuïteit van het familiebedrijf. Het is wel eens lastig om op één lijn te komen, maar 

als directeur zoek ik altijd de discussie op. Ik wil graag uitgedaagd worden bij alle ideeën die ik 

heb. Geremd worden als het nodig is, maar ook de ruimte krijgen voor het grijpen van kansen 

die zich voordoen.’ Inmiddels is business development binnen de organisatie stevig van de 

grond gekomen en heeft de onderneming een extern netwerk van gedegen kennispartners om 

zich heen verzameld. Daarbij wordt gewerkt met scenario’s: binnen hoeveel jaar is met een 

nieuwe activiteit commercieel succes te boeken en tegen welke risico’s? ‘Groei zit niet meer 

zozeer in de oude business, maar die koester ik wel als een robuuste basis om stappen naar 

nieuwe business te kunnen zetten’, aldus de directeur. Vernieuwen dus, maar ook behouden. 

Ondernemerschap, maar ook rentmeesterschap. 

Rolwisseling: van directeur naar commissaris       

Ook in het, eveneens middelgrote, familiebedrijf van de tweede gastspreker heeft elke generatie 

zijn stempel gedrukt bij het uitbouwen ervan. De actieradius is in bijna een eeuw tijd vergroot 

van lokaal via regionaal naar de huidige positie van landelijke dekking. Inmiddels staat de 

spreker (derde generatie) op het punt om van rol te wisselen: van directeur naar commissaris. 

‘Ik wilde niet blijven zitten tot de jeugd zegt dat ik moet gaan, zoals je zo vaak om je heen ziet.’ Er 

staat een enthousiaste nieuwe generatie klaar. Maar die is nog druk aan het studeren en niet 

klaar voor een eventuele opvolging. Vandaar dat de terugtredende directeur de leiding voorlopig 

overdraagt aan de zittende externe directie.  

Soepel overdrachtsproces 
Bij de overdracht van de ene naar de andere generatie gaan regelmatig dingen mis. Zelfs de 

continuïteit van familiebedrijven wordt soms bedreigd door een onzorgvuldig opvolgingsproces.                                                          

‘Het doorgeven van het stokje is vaak een worsteling’, aldus de terugtredende directeur. ‘Ik 

wilde het anders aanpakken.’ Ook een soepel overdrachtsproces hoort immers bij goed 

rentmeesterschap. De terugtredende directeur bespreekt vanuit zijn ervaring enkele thema’s die 

bij een overdracht aan de orde zouden moeten komen. Tevens geeft hij aan hoe in zijn situatie 

met deze kwesties is omgegaan. Vanzelfsprekend zal de praktische uitwerking van deze issues in 

ieder familiebedrijf anders zijn.     

 



 Maak een bewuste keuze bij overdracht aandelen: exclusief of inclusief 

aangetrouwde familie? 

 ‘Mijn grootouders waren er geen voorstander van om de schoonfamilie te laten delen 

in de aandelen. Mijn vader liet al wel een substantieel deel van de aandelen na aan zijn 

echtgenote. Zelf heb ik de zogenaamde “kouwe kant” leren kennen als een “warme 

wind”.  Exclusief is nu dus inclusief.’    

 Zorg dat de familie dienstbaar blijft aan het bedrijf en niet andersom.  

‘In het begin is de familie vaak toegewijd aan het bedrijf, maar na verloop van tijd 

kunnen familieaandeelhouders het bedrijf soms als een geldmachine gaan zien. Dat kun 

je proberen te voorkomen door de familie intensief bij het bedrijf te betrekken.’ 

 Formuleer heldere spelregels.  

‘Drie jaar geleden hebben we een familiestatuut geschreven. Daarbij hebben we de 

aankomende generatie de gelegenheid gegeven om hun eigen spelregels te benoemen. 

Dat leert hen discussiëren en verantwoordelijkheid nemen. Het draagt bovendien bij 

aan hun bewustzijn van de belangrijke issues in het familiebedrijf. En ik heb op mijn 

handen leren zitten.’   

 Hanteer een heldere rolverdeling (en leg deze goed uit).  

‘Je moet de verschillende rollen van directie, raad van commissarissen, 

stichtingsbestuur en aandeelhouder goed uitleggen aan de aankomende generatie.’ 

 Zorg voor open communicatie.  

‘Mijn vader riep alle personeelsleden één keer per jaar bij elkaar om de resultaten en 

plannen te bespreken. Ik heb een aandelenplan voor het personeel geïntroduceerd. Elke 

medewerker krijgt een half jaar na indiensttreding een aandeel, net als na een half jaar 

zonder ziekteverzuim. Eén keer per jaar hebben we een aandeelhoudersvergadering 

met de directie en alle personeelsleden. De aankomende generatie is daar ook weer bij.’ 

 Kweek vertrouwen door uitspreken intenties.  

‘Spreek je intenties uit: wat zijn onze normen en waarden, wat delen we met onze 

medewerkers, et cetera. Op die manier kweek je onderling vertrouwen. Als de leden 

van de aankomende generatie straks samen aandeelhouder zijn, zal dat vertrouwen 

hard nodig zijn.’ 

 Besteed aandacht aan cultuur.  

‘Het belang van cultuur in het familiebedrijf wordt vaak vergeten. Je moet die cultuur 

benoemen, delen en vooral leven naar de uitgangspunten ervan.’ 

 Zorg voor harmonisering van de belangen van familie en niet-familieleden. 

‘De directie die straks het stokje van mij overneemt en geen deel uitmaakt van de 

familie, heeft ook aandelen in het bedrijf. Daardoor denken de directieleden als 

aandeelhouders en hebben ze dezelfde belangen. Ze zullen nooit familie worden, maar 

ze komen er op deze manier wel heel dichtbij.’   

Naast deze acht aandachtspunten, laat de rol van de 

terugtredende directeur en aankomend commissaris zich 

samenvatten in drie kernbegrippen: ‘Loslaten, ruimte geven 

en vertrouwen bieden.’ 

 

 

 



Hoe houd je de Ondernemingskamer buiten de deur?  

Helaas zijn er, ook binnen familiebedrijven, situaties waarbij sprake is van doorgeschoten, 

onbezonnen ondernemerschap of juist overmatig rentmeesterschap in de vorm van 

behoudzucht. Vooral als de governance dan minder goed geregeld is, kunnen er gemakkelijk 

diepgaande conflicten ontstaan tussen partijen met verschillende rollen binnen het bedrijf, zoals 

bestuurder(s), commissarissen en aandeelhouders. Soms lopen die conflicten zo hoog op dat de 

Ondernemingskamer (OK) eraan te pas moet komen. De derde gastspreker weet daar alles van. 

Als insolventieadvocaat en curator vertegenwoordigt hij regelmatig strijdende partijen binnen 

(familie)bedrijven voor de OK. Een zaak kan voor de OK worden gebracht door aandeelhouders 

die ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, of 

rechthebbenden zijn van een absolute aandelen- of een certificatenwaarde van 225.000 euro. Zij 

kunnen de OK vragen een enquêteprocedure te starten om vast te stellen of er sprake is van 

wanbeleid.  

Schrijnende gevallen 

De OK moet vaak uitspraak doen over schrijnende gevallen, waarbij familieleden lijnrecht 

tegenover elkaar zijn komen te staan. De familieonderneming wordt daar vaak de dupe van, 

zoals ook het geval was in de volgende casus. Een vader met vier kinderen ziet dat zijn jongste 

zoon het meeste talent heeft als ondernemer en benoemt deze als zijn opvolger. Bovendien is 

deze jongste zoon gespecialiseerd in vastgoed. De vader laat het familiebedrijf een joint-venture 

op dit gebied sluiten met zijn jongste zoon. De zoon heeft 51% van de aandelen, het bedrijf 49%. 

De samenwerking wordt vastgelegd in een maatschaps-overeenkomst, maar er worden geen 

heldere afspraken gemaakt over de verdeelsleutel voor winst en verlies. Als vader komt te 

overlijden, eisen de andere kinderen hun deel van de nalatenschap op. Als ze op de constructie 

met de maatschaps-overeenkomst stuiten, besluiten ze deze voor te leggen aan de OK. Deze 

oordeelt na de enquête dat de constructie ongunstig is voor de familieonderneming en ontslaat 

de jongste zoon als bestuurder. 

Onrust en reputatieschade   

‘De OK kan draconische maatregelen nemen’, waarschuwt de advocaat en curator. ‘Niet alleen na 

de enquête, maar ook al zodra het enquêteverzoek is ingediend. De OK heeft een ruime 

taakopvatting en de neiging om hard in te grijpen.’ Een procedure bij de Ondernemingskamer 

veroorzaakt spanning onder het personeel, leidt tot een sfeer van onrust en onzekerheid rond 

het bedrijf en kan bovendien van invloed zijn op de relatie met de bank en zelfs leiden tot 

opzegging van kredieten. Bovendien ligt reputatieschade op de loer, omdat de zittingen en de 

uitspraken van de OK openbaar zijn en journalisten gretig bijhouden welke zaken er op de rol 

staan.  

Familiestatuut kan veel ellende voorkomen  

Een gang naar de OK kan dus beter vermeden worden. Omdat een governancecode voor 

familiebedrijven ontbreekt, hamert de advocaat en curator op het maken van goede 

governanceafspraken op maat binnen familiebedrijven zelf.  ‘Met heldere regels weet elke 

stakeholder waar hij aan toe is en kan veel ellende voorkomen worden, zo leert mijn ervaring bij 

de OK.’ Hij pleit dan ook voor het opstellen van een familiestatuut. Zo’n statuut beschrijft de 

relatie tussen de familieaandeelhouders en de onderneming en legt praktische zaken vast als 

toetreding van familieleden tot het bedrijf, salaris, pensioen en conflicterende belangen. In het 

familiestatuut kan ook het langetermijnbeleid worden vastgelegd, zoals het uittreden van 



individuele aandeelhouders of de verkoop van het bedrijf. ‘Ook als zo’n statuut niet de vorm 

heeft van een juridisch afdwingbare overeenkomst, zal de rechter dit als richtinggevend 

beschouwen’, aldus de advocaat en curator. Een Raad van Commissarissen kan eveneens een 

belangrijke rol spelen bij het voorkomen van conflicten en daarmee een gang naar de OK, zo 

heeft hij ervaren.  

Bouwen en/of beheren  

Tijdens de aansluitende paneldiscussie onder leiding van Maurits Bruel, partner van Mesa fbc , 

wordt onder meer verder gediscussieerd over de relatie tussen ondernemerschap en 

rentmeesterschap: tussen bouwen en beheren, tussen de onderneming opstoten in de vaart der 

volkeren en vernieuwen, of consolideren en behouden. ‘Ondernemerschap is de bereidheid om 

risico’s te nemen, rentmeesterschap is zorgvuldigheid’, klinkt het uit de zaal. Bruel voegt er nog 

een andere dimensie aan toe: ‘Familiebedrijven verstaan onder rentmeesterschap vaak het 

bewaren van de onderneming voor de volgende generatie, door het bedrijf juist niet te 

gebruiken voor eigen gewin, bijvoorbeeld door het op te zadelen met hoge schulden, of er te veel 

middelen aan te onttrekken.’ Soms zijn de rollen van ondernemer en rentmeester niet verenigd 

in één persoon of directie, maar formeel gescheiden, luidt een aanvulling uit de zaal. ‘Bij 

sommige familiebedrijven zet de eigenaar van de onderneming zelf de grote lijnen uit en heeft 

deze een operationeel manager ingehuurd voor de uitvoering en het beheer van de 

onderneming. Die manager handelt binnen de kaders die zijn aangegeven door de eigenaar-

ondernemer. Als je goede afspraken maakt over ieders verantwoordelijkheid, is dat een prima 

taakverdeling.’  

Balans bewaken 

De specifieke invulling van ondernemerschap en rentmeesterschap verschilt per familiebedrijf 

en is bepalend voor de rol die commissarissen moeten spelen. Commissarissen dienen de juiste 

balans te bewaken tussen ondernemerschap en rentmeesterschap, tussen vernieuwen en 

behouden, blijkens reacties uit de zaal. ‘Er moet sprake zijn van een evenwicht tussen 

vasthouden aan het waardevolle uit het verleden en vernieuwen voor de toekomst. Heb je te 

maken met een buitengewoon ondernemende dga of familie, dan zul je af en toe moeten 

afremmen en aandacht vragen voor de basis. Is de dga of de directie meer bestuurlijk ingesteld, 

dan zul je als commissaris juist moeten stimuleren tot meer ondernemerschap.’  

 
  



 

 
De auteurs van deze e-paper zijn partners van MESA family business consultants en Custom Management, 

Interim Directeuren sinds 1974. 

MESA fbc B.V. is als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het optimaliseren 

van de samenwerking en wisselwerking tussen familie en onderneming in het 
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