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Familie
bedrijven

ederland telt ruim 270.000 familiebedrijven,
met name in de landbouw, horeca en de industrie.
Door de erfelijke opvolging blijven ze generaties in
de familie. Met hun doorgaans koersvaste beleid,
eigenzinnige producten en financiële stabiliteit zijn
deze ondernemingen uitgegroeid tot hoeksteen van
de economie. De Familiebedrijven Award is ingesteld
om hen eer te bewijzen.
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Tien trendsetters

Trendvolgers zijn
familiebedrijven niet.
Daarvoor gaan ze al te
lang hun eigen weg. De
toon aangeven kunnen
ze daarentegen als geen
ander. Deze tien bedrijven laten dat zien.

SUCCESSIE is een journalistieke special van Elsevier
Media Lab in opdracht van de Stichting Familie
Onderneming, die buiten de verantwoordelijkheid
valt van de redactie van Elsevier en Elsevier Juist.
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Zeven stappen,
één winnaar

KPMG en de jury van de
Familiebedrijven Award
selecteren de winnaar.
Een kijkje achter de
schermen van het
nominatieproces.
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De volgende
generatie

Van vader op zoon,
van vader op dochter:
deze familiebedrijven
bleven ondanks
hun hoge leeftijd
relevant en succesvol.
Met vallen en
opstaan, dat wel.
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Bedrijfsoverdracht

Staat de opvolger achter
de coulissen? Maak
zeven jaar van tevoren
afspraken, bij voorkeur
met een familiestatuut.
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5 x Familiebedrijven
Award
Benno Leeser van
Gassan Diamonds won
in 2013 de eerste.
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Generaties kunnen
elkaar verstaan
Wil je een succesvol familiebedrijf echt in de
familie houden, dan staat één element als een
paal boven water: kinderen moeten het roer van
hun ouders kunnen en wíllen overnemen.
Ik heb er een romantisch beeld bij: familieleden voeren een doorlopend gesprek over
hun dilemma’s. Aan de keukentafel trekt de
samenleving aan ze voorbij. Alle trends en
ontwikkelingen die het bedrijf aangaan
passeren de revue. Deze inclusiviteit geeft
familiebedrijven in potentie een waardevolle
voorsprong. De visie van verschillende generaties – dus ook de jongste – wordt meegenomen
in besluitvorming. Ideaal, zo’n moreel kompas
en originele, verrassende kijk op zaken.
Wat zou ik graag meeluisteren met die
gesprekken! Stellen zittende bestuurders open
vragen of zoeken ze bevestiging van hun eigen
koers? Horen ze wat de jongeren zeggen, ook
tussen de regels door? Maken ze echt gebruik
van hun creativiteit en zuivere oordeel?
Leggen ze verantwoording af?
Mensen vragen me af en toe of kinderen wel
in staat zijn om mee te denken over bedrijfsvoering en lastige maatschappelijke dilemma’s.
Mij is duidelijk geworden dat kinderen van nu
veel meer weten dan vroeger. Ze kunnen niet
alleen meedenken, ze wíllen het vaak ook.
Geef ze de ruimte, zonder dat de verantwoordelijkheid van oplossingen op hun schouders
terecht komt.
Samenspraak tussen generaties zou voor elke
organisatie het nieuwe normaal moeten zijn.
Dat brengt nieuwe perspectieven met zich mee,
zo is onze ervaring met de Raden van Kinderen
die inmiddels 75 organisaties in alle delen
van het Koninkrijk hebben. Want zeker is: als
generaties elkaar verstaan, wint iedereen.
Familiebedrijf of niet.

Euronext lanceert
familiebedrijvenindex
beursuitbater Euronext
heeft brouwer heineken
en investeerder hAL
Trust opgenomen in de
speciale Euronext Family
businessindex. de index
moet de zichtbaarheid
van familiebedrijven
vergroten. Eerder dit jaar
maakte Euronext bekend
een beursgang voor
familiebedrijven aantrekkelijker te maken door
extra ondersteuning in
een coachingsprogramma
op aandelenbeurzen in
Amsterdam, brussel,

17

innoVATiE

EEn SLiM
kRoPjE SLA

Parijs en Lissabon. uit die
landen zijn 90 bedrijven
geselecteerd, waaronder
ook de twee genoemde
nederlandse multinationals. de brusselse en
Parijse beurs kenmerken
zich door beduidend meer
dynastieke ondernemingen. om opgenomen te
worden in de index moet
de controle van het bedrijf
grotendeels in handen
zijn van de familie en moet
ten minste één familielid
formeel betrokken zijn bij
het bestuur. (LO)

Agrifoodbedrijf Staay Group investeert 8 miljoen euro
in een innovatieve verticale boerderij. Voor de productie
van luxe slasoorten tuigt het familiebedrijf in dronten
een zogeheten ‘city farm’ op. dat moet op termijn meer
dan een miljoen kilogram Flevolandse slasoorten
voortbrengen. de noviteit? de salade wordt over negen
etages geteeld op een bedje van kokosmatten, badend
in een zee van led-verlichting. de geconditioneerde
omstandigheden maken de sla weliswaar duurder in
teelt, maar goedkoper in logistiek en beter bestand
tegen plantenziekten. Volgens algemeen directeur
Rien Panneman zal de sla zonder bestrijdingsmiddelen
worden gekweekt. Staay Groep gaat hiermee in
tegen de gewoonte van familiebedrijven om minder te
besteden aan onderzoek en ontwikkeling. (LO)

JAAR is de gemiddelde duur tussen
overdrachten van een familiebedrijf

EEuWEn ERVARinG

Frisse start, ook na
elf generaties
Met wortels in de zeventiende eeuw is knaapenGroep
een van de oudste familiebedrijf van nederland. na elf
generaties runt huidig directeur bart knaapen (39) het
aannemers- en onderhoudsbedrijf, dat meer dan honderd werknemers heeft en
een omzet van 40 miljoen
euro. Met ervaring als controller bij beursgenoteerde
bedrijven, was knaapen in
2010 de ideale opvolger van
zijn vader. Aanvankelijk zag
hij dat niet zitten. ‘Maar alle
rituelen op de financiële

GEEn VRijSTELLinG bELASTinG

Overdracht duurder
door wetswijziging
Een wetswijziging van
demissionair staatssecretaris Eric Wiebes (VVd) van
Financiën maakt de overdracht van familiebedrijven
op de volgende generatie
duurder. het gaat hier om
familievennootschappen die
niet volledig eigenaar zijn
van de bedrijven waarin zij
ondernemen. door een
aanpassing van de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling wordt ondernemersvermogen in sommige
gevallen uitgesloten van
belastingvrijstelling.
daardoor moeten nieuwe

Laurentien van Oranje,
prinses der Nederlanden

oprichter Raad van kinderen
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eigenaren veel meer belasting betalen bij schenking
of erving van het bedrijf.
Albert-jan Thomassen van
belangenorganisatie Fbned
legt uit waar het in zijn ogen
mis gaat. ‘Waar de hele
bedrijfsopvolgingsregeling
voor bedoeld is, is dat
juist het vermogen in de
onderneming blijft om te
ondernemen. En dat wordt
nu ondergraven’, zei hij
tegen bnR Radio. het
wetsvoorstel raakt vooral
grotere families en familiebedrijven met een complexe
organisatiestructuur. (LO)

Franciscus knaapen, 7e generatie

Agenda

administratie gingen me
tegenstaan. ik wilde verder
kijken en het familiebedrijf
bood me die kans.’ knaapen
loopt niet te koop met de
historie van knaapenGroep.
‘We zijn trots op onze leeftijd, maar hebben geen oudheidkamer en er staat geen
sinds 1652 op onze busjes.’
Voor zijn kinderen ligt de
toekomst open. ‘het is natuurlijk leuk als dit bedrijf
blijft voortbestaan, maar
zouden we knaapenGroep
na 375 jaar verkopen, dan
heb ik daar vrede mee.’ (WG)
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dr. Anita van Gils
Over strategisch ondernemen
in familiebedrijven

NxG Global Summit
Georganiseerd door
het internationale Family
Business Network

4e Summit The Family Business
Met als thema
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voor deelname
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Familie
bedrijven

‘Zeer warm
familiebedrijf
met oog voor de
medewerkers.’

De winnaar van de Familiebedrijven Award

trad en begon met het verkopen van
Terberg-vrachtwagens in Nederland.
‘We besloten ons te concentreren op de
bouw van terminaltrekkers. Dat zijn
zware voertuigen, die vooral in havens
of op rangeerterreinen worden ingezet.
Die trekkers zorgen voor het transport
van containers, vanuit schepen of
goederentreinen naar opslagloodsen.
De Rotterdamse haven was in 1973 onze
eerste klant.’
De terminaltrekkers gingen de grens
over. George Terberg en neef Godfried
zetten een internationaal netwerk op
van distributeurs en servicekantoren.
‘We boorden een nichemarkt aan
waarin we ons konden onderscheiden.
Door in veel landen te verkopen,
creëerden we volume. En dat leverde
schaalvoordelen op in onze productie.’
Terberg verkoopt in negentig landen
terminaltrekkers en is, Noord-Amerika
niet meegerekend, marktleider.

Terberg Group
Het begon 148 jaar geleden met een smederij in Benschop.
Vier generaties later is Terberg specialist in de fabricage van
terminaltrekkers. Met internationaal succes: de voertuigen
van Terberg rijden rond in de grootste havens ter wereld.
Maar het grote publiek kent hen ook van leaseauto’s. Een
portret van Terberg Group: Familiebedrijf van het jaar 2017.
Aandeelhoudersvergadering, juni 2016

iet blijven hangen in wat je
N voorgangers deden; inspelen
op nieuwe ontwikkelingen.
Die les kreeg huidig bestuursvoorzitter
George Terberg (64) van jongs af aan
mee. Als een rode draad loopt de veranderingsgezindheid door de onderneming.
Het was overgrootvader Johannes
Terberg die in 1869 in Benschop een
hoefsmederij runde. Paard en wagen
maakten plaats voor de vrachtwagen.
Na de Tweede Wereldoorlog specialiseerden de broers Goof en Ferdinand
Terberg zich in het ombouwen van
trucks die ze opkochten van het
Amerikaanse leger. Ze droomden
ervan zelf een vrachtwagen te bouwen.
Dat lukte nog ook, in 1965.

Afvalverwerking en leasing
Terberg vond meer nichemarkten in de
automotive-branche. Zo was het al
producent van beladingssystemen voor
vuilniswagens. In 2016 nam Terberg de
Spaanse RosRoca groep over en werd
het in één klap een belangrijk speler
op de Europese afval- en recyclingmarkt. ‘We bieden nu het hele pakket
voor de afvalverwerkingsindustrie:
voertuigen, afvalopbouw en beladingssystemen’, aldus George Terberg.

Volume met trekkracht
Lange tijd produceerde Terberg vrachtwagens voor grond- en bouwtransport.
‘Het was een moeilijke markt. We
moesten opboksen tegen giganten
als Mercedes-Benz en MAN’, zegt
George Terberg, die in 1978 in dienst

Bij het grote publiek is Terberg vooral
bekend als autolease-maatschappij,
voor zowel de zakelijke als particuliere
markt. Het startte hiermee al in 1971.
Ook is Terberg specialist in het ombouwen van Volvo-vrachtwagens voor
bouwtransport en grondverzet. De
omzet steeg van 464 miljoen in 2012
naar 825 miljoen euro in 2016.
Strenge selectie
De familie, die 45 aandeelhouders telt,
is vastbesloten het bedrijf aan de
volgende generatie over te dragen.
Trots is George Terberg op zijn nicht
Isa Verweijen (30), dochter van zijn zus,
die op 1 april jongstleden in dienst trad.
Zij is benoemd tot manager van de
start-up Drive Guide van Just Lease,
het private label van Terberg Leasing.
Isa is vaandeldraagster van de vijfde
generatie. Er staan meer generatiegenoten te trappelen. ‘Maar de selectieprocedure is streng’, aldus George
Terberg. ‘De familieleden moeten
minimaal een hbo- of universitaire
opleiding hebben doorlopen. Ook is het
wenselijk dat ze vijf jaar elders een
managementfunctie hebben bekleed.
De raad van bestuur en de raad van
commissarissen dienen de benoeming
goed te keuren. En dan is er nog een
assessment-traject. Het is niet vanzelfsprekend dat het zoontje van de baas
zomaar aantreedt. Dat kan ook niet; we
zijn geen smederij in het dorp meer.’ (EE)

De bokaal prijkt
dit jaar bij
Terberg Group

BRABANTIA
creëerde in bijna honderd jaar
een merk dat garant staat voor
ijzersterke huishoudelijke
artikelen. Bleef vernieuwend
met een verleidelijk en
eigentijds imago.

royal a-ware
is specialist in het produceren,
rijpen, versnijden, verpakken
en distribueren van kaas.
Levert aan internationale
supermarktketens zoals
Albert Heijn.

Eigendom:
familie Van Elderen
Opgericht: 1919
Directie:
Tijn van Elderen
Omzet in 2016:
107 miljoen euro
Aantal medewerkers: 950
Oordeel van jury:
‘Zet stevig in op duurzaamheid en slaagde erin
de merkbeleving bij
consumenten positief bij
te stellen.’
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Eigendom: familie Anker
en familie Bouter
Opgericht: 1890
Directie: Jan Anker
Omzet in 2015:
1,1 miljard euro
Aantal medewerkers: 2.200
Oordeel van jury:
‘Zeer ondernemend, indrukwekkende groei. Verrassend
innovatieve fabriek in
Heerenveen. Ondersteunt
boeren bij het duurzaam
ondernemen.’

Portret Terberg Group: George Terberg

De finalisten van 2017

TERBERG GROUP
Wereldspeler in specialistische
voertuigen, van
terminaltrekkers tot auto’s
en modificaties.

zeelandia
is als leverancier van
bakkerij-ingrediënten in
meer dan zeventig landen
een begrip onder brooden banketbakkers.

Eigendom:
familie Terberg
Opgericht: 1869
Directie: George Terberg
Omzet in 2016:
825 miljoen euro
Aantal medewerkers: 2.400
Oordeel van jury:
‘Zeer warm familiebedrijf met
oog voor de medewerkers.
Al generaties lang innovatief,
vindt steeds nieuwe groeimarkten en durft minder
rendabele business te staken.
Kan nog flink groeien.’
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Eigendom:
familie Doeleman
Opgericht: 1890
Directie:
Michiel de Ruiter
Omzet in 2016:
500 miljoen euro
Aantal medewerkers:
ruim 3.000
Oordeel van jury:
‘Een even warm als commercieel familiebedrijf. Biedt
met producten en marketingideeën echt meerwaarde
voor bakkers.’

S U C C E S S I E generatieportret

Familie

Familie

bedrijven

bedrijven

HET FAMILIEBEDRIJF IN VOGELVLUCHT

Hans en Mikkel Levelt

Smaakmakers van de
betere koffie en thee

70%

van alle bedrijven is
een familiebedrijf

90%

van de
familiebedrijven
heeft 1 of 2
eigenaren

Aan het roer staan van een
familiebedrijf kan een last zijn,
zeker als dat bedrijf al generaties meegaat. Voor Hans en zijn
dochter Mikkel Levelt voelde
dat aanvankelijk ook zo.
Ondanks hun soms tegengestelde opvattingen houden
zij de Amsterdamse koffie- en
theeproducent Simon Lévelt
(met accent op de eerste e)
springlevend.

EIGENA ARSCHAP

271.790

Generaties
Van alle familiebedrijven
is het bedrijf in handen van
de 1e generatie

BEDRIJF

1e generatie

Opgericht: 1826
Aantal medewerkers:
70
Omzet in 2016: ruim
€ 15 miljoen

10%

Simon Lévelt

16%

73%

In deze sectoren
domineren ze:

koffiebranderij
en theehandel

2e

8

92%

De meerderheid
van de besluitvormingsrechten zijn
in handen van de
oprichter, zijn
echtgenoot, directe
familie of nazaten.

Ten minste één
familielid is
betrokken bij het
bestuur van de
onderneming.

De onderneming
heeft meer dan
1 werknemer.
Beursgenoteerde
bedrijven kunnen
ook een familiebedrijf zijn.

94%
is man
BRONNEN: CBS, 2016 / R.H. FLÖREN, L. UHLANER & M. BERENT-BRAUN, 2010

Mijn vader wuifde mijn
onzekerheid weg: hij had
het immers óók kunnen
verknallen. Het helpt dat ik
het directeurschap deel met
Rob Sikkema. Samen bouwden we de franchise uit. Er
zijn nu 46 winkels en 2 cafés.
Ik ben trots op de familienaam, maar denk daar
niet dagelijks aan. Over mijn
eigen opvolging heb ik ook
niet nagedacht: ik wil er
nog járen tegenaan. Ik weet
zeker dat er tegen die tijd
een Levelt opstaat die het
bedrijf wil runnen. Er zijn
veel afstammelingen van
Simon Levelt, die trots zijn
op het familiebedrijf en echte
ambassadeurs zijn.’ (EE)

Fotografie Frank Ruiter

Mikkel Levelt (47):
‘De liefde voor koffie en thee
groeide tijdens mijn studie.
Ik woonde boven de branderij en werkte als bijbaantje in
de Simon Lévelt-winkels. Het
contact met klanten vond
ik leuk. Ze worden namelijk
oprecht blij van onze producten. Daarnaast is het ook
gewoon een mooi bedrijf. We
doen onze eigen inkoop,
branden koffie, mengen en
verpakken thee en hebben
eigen speciaalzaken. In 2003
nam ik het directeurschap
over van mijn vader. Ik voelde
een grote verantwoordelijkheid. Een bedrijf leiden dat
al zes generaties oud is? Ik
kon het zomaar verknallen.

biologische koffie en thee.
Ik liet mijn twee dochters
vrij in hun keuze mij op te
volgen. Dat Mikkel interesse
toonde, was een klein
wonder. Ze ging aanvankelijk haar eigen weg en koos
voor een studie pedagogiek.
Mikkel zette een beter
gestructureerde organisatie
neer. Waar ik overal kansen
zag en die wilde benutten,
focust Mikkel op de hoofdzaken. Soms waren we het
oneens. Mikkel besloot dat
we niet meer actief aan
horecazaken zouden verkopen. Met deze klanten had
ik lange relaties opgebouwd.
Het is goed zo: de zaken
laat ik nu aan Mikkel over.’

In een familiebedrijf overlappen deze drie werelden

3e

Profiel familieondernemer
Hans Levelt (76):
‘Mensen blij maken met
koffie en thee. Dat was mijn
wens toen ik in 1964 het
bedrijf overnam van mijn
vader. Daarom voorzag ik
onze branderij en theehandel op de Prins Hendrikkade
van een winkel, waarin de
koffiegeur je bij de neus
greep. Ik voerde ook andere
veranderingen door. Bij een
bezoek aan plantages in
Kaapverdië was ik geschrokken van de erbarmelijke
arbeidsomstandigheden en
het gebruik van chemicaliën.
Voortaan kocht ik rechtstreeks in bij de producent,
niet meer bij de tussenhandel. Ook stapte ik over op

FAMILIE

Familiebedrijven in
Nederland

Een doorsnee familieonderneming is een
mkb-bedrijf (minder dan 250 werknemers)

Bouwnijverheid

219.805

is getrouwd

Bijdragen aan het
maatschappelijk belang:

63%

partner werkt ook in bedrijf

51%

81%

Horeca

75%

Werkzame personen

96%

Landbouw,
bosbouw en visserij

van het bruto
nationaal product
3.325

1 KM

woont binnen een straal van
1 kilometer van het bedrijf

53%

27.105

21.190

365

1

2-10

10-50

50-250

Actieve werknemers

9

>250

49%

van de werkgelegenheid
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bedrijven
bedrijven

De vriendschap van John Fentener van Vlissingen en Ali B

‘Met je familie
deel je een visie
op het leven’
Het is een opmerkelijke vriendschap, die van mediapersonality
Ali B en entrepreneur John Fentener van Vlissingen. Wat hen bindt
zijn gedeelde interesses en het bestieren van een familiebedrijf.
Daar praten ze graag over, zo blijkt bij een ontmoeting op het
kantoor van Ali B in Almere. Onze journalist was erbij.
Fotografie Anne Timmer
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Familie
bedrijven

U heeft een zielsverwantschap. Omschrijf
die eens.
Ali B: ‘Meneer Van Vlissingen is een

a

Ali Bouali (35) is net terug van een reis
naar Marrakech. Daar heeft de artiest,
beter bekend als Ali B, nieuwe songs
geschreven. Zijn vrouw en kinderen
gingen mee, want Ali B is een familieondernemer. Nu hij terug is in Nederland, praat hij bij met John Fentener
van Vlissingen (78), grootaandeelhouder van handelsconcern SHV en
oprichter van reisconcern BCD Group.
Zo bijzonder is hun ontmoeting niet:
Ali B en Van Vlissingen zien elkaar
geregeld. In 2010 ontmoetten zij elkaar
voor het eerst, nadat Van Vlissingen in
een videoboodschap aan zakenmensen
uitlegde wat nodig is voor ondernemerssucces: geluk, fun en nuchterheid. ‘Blijf
met beide benen op de grond staan.’
Entertainer Ali B, die pal nadien het
podium betrad haakte daarop in: ‘Durf
te dromen, durf te vliegen, durf te
gaan!’ Toen Van Vlissingen van het
een-tweetje vernam, volgde spoedig
een fysieke kennismaking. En een
langdurige vriendschap. Beide heren
overbruggen hun verschil in generatie
en afkomst met gedeelde interesses
en hun stijl van ondernemen. Ze zijn
elkaars sparringpartner. Of, zoals Ali B
het zegt als hij de foto’s bij dit artikel
bewondert: ‘Stoere boys zijn wij, hè!’

‘Laat mij liever hoogvliegen,
dát is ondernemen’

authentiek mens. Wat hij doet, is wie
hij wil zijn. En hij oordeelt niet over
mensen. Daarin hebben we elkaar
gevonden.’
Fentener van Vlissingen: ‘Ik vind
het fascinerend om te zien hoe jonge
mensen zich ontwikkelen in hun eigen
loopbaan. Ali is een bedrijf; hij is niet
alleen artiest, maar ook talentenjager
en werkgever. Ik herken daarin mijn
eigen ambitie. Ik ben zelf ook met twee
mensen gestart. Toen ik BCD was
begonnen liep het uit de hand. Mijn
achtergrond was wel gemakkelijker.
Hij moest veel hindernissen nemen
om dit te bereiken.’
Ali B: ‘En tóch, meneer Van Vlissingen.
Ja, ik kom uit een achterstandswijk. En
ja, mijn moeder was alleenstaand. Maar
voor mij was het natuurlijk een stuk
gemakkelijker om boven verwachting
te presteren.’
Fentener van Vlissingen: ‘Dat is
misschien wel waar. Mijn grootvader
en mijn vader waren succesvolle
zakenmannen. Mijn omgeving keek
nauwlettend naar mijn ontwikkeling.’
Ali B, grijnzend: ‘Van ons tweeën was
u eigenlijk de kansarme.’
Fentener van Vlissingen: ‘Ik vind het
mooi wat je zegt over ambitie. Het is
een keuze. Als je een café runt en je bent
daar tevreden mee, waarom zou je dan
wat anders doen?’
Het uitbaten van één kroeg zou voor
Fentener van Vlissingen nooit een optie
zijn geweest. Immers, bij één café was
het dan niet gebleven, zegt hij. ‘Dan had
ik er een keten van gemaakt.’ Fentener
van Vlissingen begon weliswaar met
twee werknemers in 1975, maar inmiddels is reisconcern BCD Group een
van de grootste familiebedrijven van
Nederland. Het bedrijf telt ruim 14.000
werknemers, verspreid over de hele
wereld, en heeft een omzet van 26 miljard dollar inclusief partneromzet. De
vrucht van zijn werk is een bundeling
van bedrijven en stichtingen, waar
familieleden intensief bij betrokken
zijn. Zijn vrouw is zijn meest nabije
adviseur; zij stuurt de stichtingen
12

aan waar haar man een rol in heeft.
Ook Bouali baat tal van activiteiten uit,
die naar eigen zeggen gezamenlijk goed
zijn voor een omzet van 5 miljoen euro:
‘Ik heb een televisietak, een muziektak,
een managementtak, een boekingstak
en een sporttak’. Ook hij leunt sterk op
zijn vrouw, die in zijn woorden ‘de hele
toko runt’. Ook bloedverwanten zijn
in dienst: zijn broer is manager van de
tours. Een oom van zijn vrouw, een
voormalig bestuurder van diverse
ondernemingen, adviseert zijn aangetrouwde neef.
Waarom werkt u zo intensief met familie
samen?
Ali B: ‘Kijk, ik ben creatief en voel goed

.

.

Ali BOUALI
Geboren 1981 in
Zaanstad, uit
Marokkaanse
ouders. Als rapartiest scoorde hij
grote hits. Ook is hij
tv-presentator en
stand-upcomedian.
Hij richtte zijn eigen
platenlabel op en is
tevens artiestenmanager. Inmiddels
maakte hij vijf goed
ontvangen theaterprogramma’s. Met
zijn manager Breghje
Kommers heeft hij
twee kinderen.

JOHN FENTENER
VAN VLISSINGEN
Geboren 1939.
Groeide op in het
grootste familiebedrijf van Nederland, de Steenkolen
Handels Vereniging
(SHV). Hij begon
in 1975 zijn eigen
bedrijf dat uitgroeide tot reisconcern BCD
Group. John is
getrouwd met
Marine comtesse
de Pourtalès en
heeft een zoon en
twee dochters.

aan welke kansen mijn artiesten hebben. Maar mijn vrouw is manager van
de artiesten. In zware tijden krijg je net
even iets meer loyaliteit van familie.
Bovendien help ik graag mijn familie in
het leven. Met je familie deel je een visie
op de wereld.’
Fentener van Vlissingen: ‘Zo is het
ook aan onze keukentafel: mijn vrouw
en ik bespreken daar de nodige zaken.
Dat is het mooie van een familiebedrijf.
Zonder familie vind ik het allemaal erg
kaal. Tegelijk heb ik geleerd om altijd
kritische buitenstaanders te betrekken
bij je onderneming. Geen ja-knikkers
dus.’
Ali B: ‘Ja, want je moet elkaar op je
prestatie kunnen afrekenen. Ik vind dat
je daar hard in moet zijn – juist met
familieleden. Dan maar de confrontatie
aangaan, dan maar eens ruzie, dan
maar het ongemak.’
Fentener van Vlissingen: ‘Ik heb een
voorbeeld. In de crisisjaren kondigde ik
af dat mijn personeel voortaan economy
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class zou vliegen. Ikzelf dus ook. Ik
stapte in een toestel. En liep door naar
achteren, naar de economy class. Een
staflid zat in business class, zag mij
langslopen en zei toen verschrikt:
“Mijnheer Van Vlissingen, gaat u maar
zitten op mijn stoel.” Ik ben ‘m voorbijgelopen, en zei: “Ik zie je morgen wel op
kantoor.” Een dag later heb ik hem op
staande voet ontslagen. Hij had gewoon
geen teamgeest en hield zich niet aan
gestelde afspraken.’
‘Maar hard zijn tegen je familie? Je kunt
afscheid nemen van een werknemer,
maar niet van je familie. Dat is van ons
soort ondernemingen de achilleshiel.
Wat ik zou hebben gedaan als het een
familielid was? Ik zou hem alsnog
van zijn positie afhalen. Ik zou hem
wel helpen – gelukkig heb ik meerdere
bedrijven. Ik zou hem elders een
nieuwe kans kunnen geven.’
Ali B: ‘Je mag geen onderscheid maken.
Ook familieleden moeten zich
bewijzen, en vechten voor hun plek.
Juist als familie moet je eerlijk zijn.
Kijk, ik beschouw iedereen die voor mij
werkt als familie. Kom je hier werken,
dan zeg ik: we doen het samen. Heb
je een relatie, praat dan eerst met je
partner voordat je deze baan aanneemt.
Want je krijgt er een familie bij.’
Fentener van Vlissingen: ‘Ik voel mij
sterk betrokken bij mijn mensen. Ik
heb heel wat verhalen gehoord over
huwelijken, over gemaakte fouten in
het leven en over leed. Ik vraag er ook
altijd naar in sollicitatiegesprekken:
hoe zit je familie in elkaar? Mij is
onlangs verteld dat dat eigenlijk verboden is. Maar ik vind het van wezenlijk
belang. Door te luisteren naar hoe
iemand over zijn familie spreekt, leer je
iemand pas echt goed kennen.’ (WG)

S U C C E S S I E financiën

S U C C E S S I E generatieportret

Familie
bedrijven

Ruud en Co van ’t Hek

Voor altijd besmet met
het ‘heivirus’

Vroegtijdige afspraken helpen bedrijfsoverdracht

‘Een familiestatuut kan
conflicten voorkomen’

Ze groeiden op tussen de
hijskranen en heipalen. Het
lag dus voor de hand dat de
broers Bart, Ruud, Tom en
neef Ted in het funderingsbedrijf van hun vader en oom
zouden gaan werken. In volle
harmonie maakte de tweede
generatie plaats voor de derde.

Bespreek de bedrijfsoverdracht met alle kinderen, ook als slechts een van
hen beoogd opvolger is. En begin liefst zes tot acht jaar van tevoren. Dat
zijn volgens fiscaal specialist Peter Pleijsant de belangrijkste voorwaarden
om de overdracht van een familiebedrijf soepel te laten verlopen.

Geen vast recept
Regels voor de inhoud van een familiestatuut
zijn er niet. Een beschrijving van hoe de
bedrijfsopvolging wordt ingevuld is vaak een
vast onderdeel. Pleijsant licht toe: ‘Wie wordt
er eindverantwoordelijk op het moment dat
de huidige eigenaar terugtreedt of overlijdt
en hoe wordt de opvolger klaargestoomd
voor de functie?’ Ook gebruikelijk: wanneer
en onder welke voorwaarden mag een
familielid toetreden tot het bestuur, welk
beloningsbeleid geldt voor familieleden, hoe
zijn scholing en coaching geregeld, mogen
aangetrouwde familieleden aandeelhouder
worden of werken voor het bedrijf? Maar het
kan ook gaan over wie het woord mag voeren
namens de familie, wie vertrouwenspersoon
is bij een mogelijk conflict en wanneer een
familieberaad plaatsvindt. Families nemen
vaak ook basale zaken in het statuut op, zoals
de gemeenschappelijke normen en waarden,

Successieplanning

Peter Pleijsant

Mate van voorbereiding
familieondernemingen op
bedrijfsoverdracht

20%

3%

23%

40%
14%

-inntensief
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-weet niet
-
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strategie, missie en visie, en hoe het bedrijf
structureel iets terugdoet voor de maatschappij, in de vorm van filantropie. ‘Zo’n
statuut is een houvast in het proces vóór,
tijdens en na de bedrijfsoverdracht. Het
document is niet statisch: bij hernieuwde
inzichten en veranderende situaties kan
de familie het statuut aanpassen.’
Inspraak en aandelen
Bij de overdracht aan een nieuwe generatie
staan de financiën van het bedrijf centraal.
Pleijsant: ‘De continuïteit van het familiebedrijf mag niet in gevaar komen door een
wisseling van de wacht. Tegelijk wil de
verkoper niet de rest van zijn leven op een
houtje bijten.’ Er zijn mogelijkheden om het
familiebedrijf fiscaal voordelig te laten
overgaan op de volgende generatie. Onder
voorwaarden kan de overdrager vermogen
schenken via bedrijfsopvolgingsregelingen.
Pleijsant legt uit: ‘De eigenaar kan ervoor
kiezen alleen aan de bedrijfsopvolger aandelen te schenken. De andere kinderen
krijgen hun deel dan uitgekeerd. Soms is dat
niet mogelijk. Wordt er te veel vermogen aan
het bedrijf onttrokken, dan bedreigt dat de
continuïteit. De andere kinderen kunnen in
plaats daarvan óók aandelen in het bedrijf
krijgen. Dat brengt wel risico’s met zich mee:
zo lopen zij een financieel risico als de zaken
minder gaan. En in hoeverre krijgen zij
inspraak op het beleid?’ Volgens Pleijsant is
het raadzaam om sparringpartners als een
accountant, fiscalist en een contactpersoon
bij de bank in de arm te nemen. ‘Laat je bij
deze beslissingen goed voorlichten.’ (MB)

funderingsbedrijf

Gebr. Van ’t Hek
Opgericht: 1945
Aantal medewerkers:
300
Omzet in 2016:
€ 108 miljoen

Fotografie Frank Ruiter

‘Geef de
opvolger de
tijd om zich
klaar te
stomen voor
de leidersrol’

BRON: EIM 2006

olgens Pleijsant (48), werkzaam
V voor het Kenniscentrum
Vermogensadvies & Beleggen van
ABN AMRO MeesPierson, kan de overdracht
ook sneller verlopen, als de situatie daar om
vraagt. ‘Veel families spreken te weinig en te
laat over de bedrijfsopvolging. Dan kan het
zomaar gebeuren dat de eigenaar denkt dat
zijn zoon in zijn voetsporen wil treden en zijn
dochter niet, terwijl het tegenovergestelde
het geval kan zijn.’ Als er meer kinderen zijn,
is het daarnaast verstandig een familiestatuut op te stellen. Hierin leggen familieleden afspraken vast met betrekking tot het
bedrijf, voor nu en in de toekomst.

Co van ’t Hek (66):
‘Sinds ik geen directeur
meer ben heb ik een vrije rol.
Ik onderhoud contacten met
enkele vaste relaties, kijk
mee bij offerte-aanvragen
en spring in bij drukte. Ook
adviseer ik als voorzitter
van de raad van commissarissen. Ik meen dat ik nog
een toegevoegde waarde
heb. Wat ik waardeer aan de
‘jongens’: ze hebben dezelfde ondernemende geest als
wij hadden. En de ambitie
om nog beter te worden.
Toen ik begon, telde het
bedrijf zo’n vijftien medewerkers. Onder leiding van
mijn broer Jan en ik groeide
dat uit tot tweehonderd

Ruud van ’t Hek (39):
‘Van jongs af aan wilde ik in
het familiebedrijf werken.
Maar ik had nooit gedacht
dat ik het ooit zou leiden.
Mijn broers en ik draaiden
op alle plekken mee. Later
kwam mijn neef Ted erbij. Hij
bracht zijn financiële achtergrond in. Heel geleidelijk
werd onze stem belangrijker.
In 2012 werd de bouwsector
hard geraakt door de crisis.
We moesten impopulaire
maatregelen nemen. Mijn
vader en oom zagen dat niet
zitten. Dat was het moment
om van directie te wisselen.
Als nieuwe generatie wilden
we ook meer de grens over;
die klus nemen mijn broers

medewerkers. We moesten
onszelf steeds opnieuw
uitvinden. Dat de bedrijfsoverdracht harmonieus
verliep, vind ik bijzonder.
Dat is niet elk familiebedrijf
gegeven. Ik ben er trots op
dat mijn zoon Ted financieel
directeur is en samen met
zijn drie neven het bedrijf
leidt. Elke maand hebben
we familieoverleg. Dan
komen mijn broer en ik met
onze vier jongens samen
en nemen de lopende zaken
door. Wij zijn beiden verhalenvertellers. Met anekdotes plaatsen we kwesties
soms in een andere context.
We laten niet alleen de
cijfers spreken’.
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Bart en Tom voor hun
rekening. Mijn vader en oom
kozen altijd voor moeilijke
projecten. Daardoor kreeg
Van’ t Hek zijn goede naam
en dat blijven we dus doen.
Groei is geen doel op zich.
We willen het bedrijf vooral
sterker maken en gezond
doorgeven aan de volgende
generatie. De verantwoordelijkheid om het bedrijf goed
te leiden voel ik dagelijks.
Maar ik word niet zenuwachtig als zich problemen
voordoen. Daarvoor heb
ik de nodige vlieguren
gemaakt. Mijn vader en oom?
Die zijn hier nog elke dag
actief. Die ruimte is er, zolang ze dat leuk vinden.’ (EE)

S U C C E S S I E JURERING

Familie
bedrijven

‘Neemt de
directeur
beslissingen
op gevoel?
Of luistert
hij naar
een raad van
commissarissen? ’

familiebedrijven worden vergeleken op acht thema’s: governance,
familie en cultuur, continuïteit,
financiële prestaties, groei,
internationalisatie, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. ‘Bij ‘continuïteit’ gaat het
er bijvoorbeeld om of er een
scenario klaarligt als de directeur
iets overkomt’, aldus De Bruin.
Beleid van opvolging
En dan is het aan de jury. ‘Een
moeilijke, maar leuke klus’, zegt
jurylid Ingrid Faber (48), CEO van
palletfabriek Faber Halbertsma.
‘Alle tien bedrijven doen het
financieel zeer goed en hebben
maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog op de agenda
staan.’ Er zijn ook verschillen. ‘De
jury hecht sterk aan ‘governance’,
ofwel aan de vraag: is het bestuur
professioneel geregeld? Neemt
de directeur belangrijke beslissingen op gevoel of luistert hij
naar een raad van commissarissen? Ook het opvolgingsbeleid
vinden we belangrijk. Is er een
familiestatuut dat de familiaire
verhoudingen regelt?’ De juryleden zien graag een toekomstbestendig businessmodel.
Bijzondere ontmoetingen
In januari maakt de jury – met
de bevindingen van KPMG als

leidraad – een shortlist. Met
deze favorieten én de overige
genomineerden maken de
juryleden kennis tijdens het
Familiebedrijvendiner. Nadat de
jury drie en soms vier finalisten
heeft gekozen, volgt het leukste
deel: de jurybezoeken bij de kanshebbers. ‘Dat zijn bijzondere
ontmoetingen. Vaak is de hele
familie erbij. De mensen zijn
openhartig, ook als de juryleden
kritische vragen stellen.’ Volgens
Faber waarderen de ondernemers dat. ‘Hoe vaak gebeurt
het dat je met kenners van het
familiebedrijf mag discussiëren
over je bedrijfsvoering?’
Faber kent de uitdagingen. Ze
groeide op tussen de pallets van
haar vaders bedrijf. Ze werkte
er vijftien jaar tot ze het in 2006
overnam. ‘Ik voel overal dezelfde
dynamiek van familieverhoudingen en de emoties bij opvolgingskwesties. Ook herken ik de
groeifases die familiebedrijven
doormaken.’
Na de bedrijfsbezoeken wacht
de jury een loodzware taak:
het kiezen van de winnaar.
‘We leggen onze voorkeuren
naast elkaar en voeren pittige
discussies. Pas nadat alle
argumenten zijn uitgewisseld,
kunnen we namen wegstrepen.
En blijft de winnaar over.’ (EE)

Zo wordt de winnaar van de Familiebedrijven Award bepaald

Ere wie ere toekomt
Ga er maar aan staan: één winnaar kiezen uit een longlist aan prachtige
familiebedrijven. Het is elk jaar een loodzware taak voor de zeven
juryleden van de Familiebedrijven Award. Jurylid Ingrid Faber vertelt
hoe dat gaat. En KPMG geeft inzicht in de voorselectie. Hoe steeds weer
nieuwe parels worden ontdekt.
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zeven stappen, één winnaar
1 Heeft u een familiebedrijf?
Schrijf u in vóór 1 september 2017
op familiebedrijvenaward.nl als
deze vijf stellingen voor u gelden:
1. Meer dan 50 procent van uw
bedrijf is eigendom van de familie.
2. Uw bedrijf bestaat langer dan
tien jaar.
3. Minstens één familielid heeft
invloed op de bedrijfsstrategie.
4. Uw bedrijf draaide in 2016
minimaal 10 miljoen euro omzet.
5. U heeft meer dan 50 medewerkers.
2 U wordt geïnterviewd over
acht thema’s: governance, familie
en cultuur, continuïteit, financiële
prestaties, groei, internationalisatie,
maatschappelijke betrokkenheid
en innovatie.
3 KPMG vergelijkt de uitkomsten
en stelt tien genomineerden (soms
meer) voor aan de jury, die bestaat
uit: John Fentener van Vlissingen
(BCD Group), Floris Croon
(New Venture), Ingrid Faber
(Faber Halbertsma), Ben Woldring
(Bencom) Jan Willem Baud (Walvis
Fund II), Frank Swinkels (Bavaria)
en Jaap Maazereeuw (Enza Zaden),
winnaar van de Familiebedrijven
Award 2016.
4 Pitch genomineerden op het
Familiebedrijvendiner.
5 Februari: jury kiest finalisten.
6 Half maart krijgen de finalisten
bezoek van de zeven juryleden.
De jury verkiest een winnaar.
7 De ontknoping volgt in april,
met een feestelijke uitreiking.

Illustratie Loulou & Tummie/Shop Around

familiebedrijven be155 zocht accountants- en
adviesorganisatie KPMG
de afgelopen vijf jaar. ‘Telkens
weer weten de deelnemers ons te
verrassen met hun ondernemerschap, hun trots en betrokkenheid’, zegt Arnold de Bruin (48)
van KPMG. ‘Nederland telt veel
mooie familiebedrijven, maar ze
zijn vaak onzichtbaar. Neem de
Noord-Nederlandse Zakkencentrale (NNZ), die vorig jaar in
de finale stond. Geen bekende
naam; toch kent elke Nederlander
de juten sinterklaaszakken en
de sinaasappelnetjes die ze
produceren. En met een omzet
van 150 miljoen euro een grote
internationale speler.’
De Familiebedrijven Award is
ingesteld om bijzondere bedrijven in het zonnetje te zetten.
KPMG, dat dit jaar zelf zijn eeuwfeest viert, moedigt familiebedrijven aan mee te doen. ‘Hoe
meer deelnemers, hoe meer
aandacht voor het familiebedrijf’,
vertelt Olaf Leurs (44) van KPMG
Meijburg & Co. ‘Familiebedrijven
kunnen zichzelf inschrijven.
KPMG benadert ook kansrijke
bedrijven uit de eigen database.’
Na de zomer gaan De Bruin en
Leurs met een team collega’s op
bezoek bij de deelnemers. Zij
nemen in duo’s interviews af. De

‘Familiebedrijven zijn
vaak onzichtbaar.
De Familiebedrijven Award
zet ze in het zonnetje’
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S U C C E S S I E LAUREAAT

S U C C E S S I E generatieportRet

Familie
bedrijven

‘De markt heeft
vertrouwen in ons
soort bedrijven’
De eerste Familiebedrijven Award werd in 2013 aan
diamantair Gassan Diamonds uitgereikt. Bij de vijfde
editie blikt ondernemer Benno Leeser (61) terug.
‘Familiebedrijven profileren zich sterker dan ooit.’

Goede en mindere jaren
Benno Leeser bespeurde ook een
herwaarderingvan het verschijnsel
familiebedrijf. ‘Familiebedrijven zelf
profileren zich ook meer naar buiten
toe, waarbij ze dat als een marketingtool gebruiken. Klanten hebben meer

‘Erfelijk
leiderschap
wordt vaker
ingezet als
marketingtool’
Benno Leeser
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Overdracht aandelen
Leeser wil het bedrijf graag doorgeven
aan de volgende generatie. Kinderen
Debora Leeser (31) en David Bijlsma
(45) zitten al in de directie. Debora
Leeser ontwierp onder meer Choices by
DL, een gepatenteerde juwelenlijn. In
2011 zette Leeser een eerste stap om de
opvolging te regelen door zijn broer Guy
uit te kopen. Dat Guy zelf geen kinderen
in het bedrijf had, was namelijk een
complicerende factor. ‘Het is eenvoudiger als er één aandeelhouder is dan
als er twee zijn. Het schuift ook makkelijker door naar kinderen, dan naar
een neefje of nichtje.’ Vervolgens droeg
hij in 2015 de eerste aandelen over en
kregen zijn dochter en stiefzoon allebei
5 procent. Leeser heeft ooit gezegd dat
hij op zijn 49e zou stoppen. Inmiddels
is hij de 60 gepasseerd. Hij bruist zelfs
nog van de plannen om uit te breiden.
Gassan is sterk afhankelijk van
toerisme, maar heeft op dit moment
geen afzet in grote toeristische bestemmingen als Londen of Parijs. Leeser
zou dat graag zien. ‘Een productlijn als
Choices by DL vind ik heel geschikt voor
Galeries Lafayette in Parijs, of Harrods
in Londen. Maar het is niet zo gemakkelijk om daar binnen te komen. We
hadden in het verleden wel juwelierswinkels op de Londense luchthaven
Heathrow, maar de huur is daar zo
hoog. Mijn bestuur zegt dan al snel:
“als je er geen geld verdient, moet je
er niet zitten.” ’ (DO)

Het dierenpark
als businessmodel
Dirk Lips zag kansen in de
vrijetijdsindustrie. Zijn Libéma
telt inmiddels negen attractieparken, waaronder Safaripark
Beekse Bergen en Aviodrome.
Ook heeft hij drie vakantieparken en elf beurs- en
evenementenlocaties zoals
de Brabanthallen. Vorig
jaar begon dochter Leentje
bij Dierenrijk in Nuenen en
Zooparc in Overloon.

Lips Beheer Mij.

Libéma

Opgericht: 1982
Aantal medewerkers:
1.000
Omzet in 2016:
€ 100 miljoen

Fotografie Frank Ruiter

Eerste winnaar Familiebedrijven Award blikt terug

oewel Gassan Diamonds al
H decennia een beroemde naam
is, gaf de uitreiking van de
Familiebedrijven Award 2013 nog wat
meer glans. ‘Deze onderscheiding heeft
ons een enorme hausse aan gratis
publiciteit opgeleverd. Meer dan wij
hadden verwacht’, aldus Benno Leeser.
‘Vooral vlak na de bekendmaking
kregen we heel veel aanvragen voor
interviews en presentaties, tot aan het
tv-programma De Wereld Draait Door
aan toe.’ Gassan Diamonds werd in
1945 opgericht door de grootvader van
Leeser. Samuel Gassan hield zich
voornamelijk bezig met het slijpen van
diamant en met de import en export
van edelstenen en juwelen. Toen al
kwamen toeristen uit de hele wereld
naar de vestiging op de Dam om
diamantslijpers aan het werk te zien.

Dirk en Leentje Lips

vertrouwen in een bedrijf dat volledig
in familiehanden is. In onze branche
hebben we dat vertrouwen ook echt
nodig. Omdat we luxeproducten
verkopen hebben wij soms heel goede,
maar soms ook mindere jaren. Het jaar
2009 was heel slecht en 2016 was ook
weer minder dan 2015, als gevolg van de
terreuraanslagen in Europa. Wij waren
vorig jaar in Frankrijk. Als je dan op het
strand de vlaggen halfstok ziet hangen,
zet dat niet echt aan tot kopen.’
Dat hij in moeilijke tijden niet te maken
heeft met nerveuze aandeelhouders
is wel weer prettig, aldus Leeser. ‘Wij
bewaren wat langer de rust. We hoeven
niet ieder kwartaal met de billen bloot.’

Dirk Lips (65):
‘Als jongetje was ik bezeten
van dieren. Ik las er alles
over, vond spinnetjes leuk en
bestudeerde vissen in de
sloot. Toen in 1987 Safaripark Beekse Bergen te koop
stond, greep ik mijn kans. In
het weekend ga ik graag mee
met de olifantenverzorger.
In het dierenverblijf kan ik ze
van dichtbij bewonderen.
Dat is magisch! Leentje
doorliep de gebruikelijke
selectieprocedure voor de
functie van vestigingsmanager. Ik wil mijn kinderen niet
als opvolger aanwijzen. Dat
zou een te grote verantwoordelijkheid zijn; hun kennis,
denkvermogen en ervaring

Leentje Lips (26):
‘Het was spannend toen ik
vorig jaar mocht aantreden
als dochter van de grote
baas. Maar het viel mee. Op
mijn eerste dag sprak ik open
over deze gevoelige kwestie
en was het uit de lucht.
Tijdens mijn hbo-studie
Internationaal Management
& Marketing kwam er een
managementfunctie vrij bij
de dierenparken. Daar kon ik
niet omheen. Libéma is een
mooi bedrijf en ik ben dol op
dieren, net als mijn vader.
Mijn broers en ik groeiden op
tussen de kippen, schapen,
geiten en honden. Ik wil het
beste uit de mensen halen
en probeer me in hen te

moeten rijpen. Een jong dier
laat je ook niet de zwaarste
last dragen. Veel familiebedrijven laten de kinderen
op de directiestoel plaatsnemen. Soms is het beter
dat zij als aandeelhouder
beslissen over het bedrijf.
Ik leer mijn kinderen hoe de
bedrijfsstructuur in elkaar
steekt en hoe je financieel
verstandige beslissingen
neemt. En dat we dus bewust
geen geld op de bank hebben,
maar dat het kapitaal in
het bedrijf zit. We keren
ook geen dividend uit. Die
strategie maakt dat we
interessante bedrijven snel
en met eigen geld kunnen
aankopen.’
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verplaatsen. Daarom sta ik
ook zelf weleens mest te
scheppen! Thuis praten we
vaak over het bedrijf; het is
de bindende factor in ons
gezin. Mijn moeder, twee
broers en ik zijn aandeelhouder en worden betrokken
bij grote investeringen.
Zoals laatst bij de bouw van
bungalows in Safaripark
Beekse Bergen. We geven
onze mening, maar hebben
nog geen stem. Pap doet zijn
best alles uit te leggen. We
zijn een sterk bedrijf; dat
geeft onze medewerkers
rust. De maatschappelijke
waarde is groot. Daarom
staat het bedrijfsbelang
altijd voorop.’ (EE)

S U C C E S S I E leiders
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De kokendwaterkraan

Het geloof in eigen kunnen zit diep
bij familiebedrijven. Dat maakt
hen weerbaar tegen concurrenten
en grillige marktontwikkelingen.
Maar om relevant te blijven moet hun
product wel in een behoefte voorzien.
Dit tiental familiebedrijven slaagde
erin de markt te verrassen met frisse
ideeën en duurzame innovaties.

Quooker
Theewater koken op het gasfornuis, of in een elektrische waterkoker? Dat is behoorlijk ouderwets voor wie een Quooker in de
keuken heeft. Uit deze kraan
komt immers al direct kokend
water. Een op de drie nieuwe
keukens wordt er al mee geleverd.
Niet alleen een kopje thee, maar
zelfs koken krijgt een nieuwe
dimensie met de Quooker. Pasta
is in een mum van tijd al dente,
rijst en aardappelen zijn minuten
eerder gaar. Geestelijk vader van
de Quooker is Henri Peteri. Als
topmanager bij Unilever was hij
betrokken bij de ontwikkeling
van instant-soep, het latere
Cup-a-Soup. Het idee was dat je
met een zakje poeder en kokend
water in luttele seconden een kop
soep kon maken. Wel jammer,
vond Peteri, dat je daarvoor eerst
vijf minuten op kokend water
moest wachten. In gedachten zag
hij het al voor zich: een kraan met
direct kokend water. Peteri nam
ontslag — nogal spannend met
zes kinderen — en begon te knut-

trendsetters die zichzelf bleven
Glazen markthal

Rotterdam kreeg er met de Markthal een architectonische attractie bij. De metershoge boog met
gekleurde tekeningen is imposant, net als de glazen
constructies aan beide kopse kanten. Deze werden
bedacht en gemaakt door Octatube, een Delfts
ingenieursbureau van vader en zoon Eekhout.
Ook de glazen entree van het Van Gogh Museum is
van hun hand, net als het opvallende Fletcher-hotel
langs de A2 bij Amsterdam.

De Rotterdamse Markthal

Revolutionaire garnalenpelmachine

GPC Kant
Jarenlang reisden gevangen garnalen naar Marokko, waar ze
goedkoop werden gepeld. Dat retourtje Marokko is niet langer nodig
dankzij een garnalenpelmachine die door vader en zoon Kant werd
uitgevonden. Het kostte jaren doorzettingsvermogen, tot het in
2014 lukte om het minuscule diertje machinaal uit zijn jasje te krijgen.
Dankzij de familie Kant liggen de schaaldiertjes al een dag na de
vangst bij de visboer. In juni 2016 opende het familiebedrijf GPC Kant
een nieuwe garnalenfabriek in Lauwersoog.
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Fotografie Quooker: James Stokes, Markhal: Ossip van Duivenbode

Octatube

Palmeiland bij Dubai

Opgespoten eilanden

Van Oord
Baggerbedrijf Van Oord maakte internationaal
naam met de bouw van de palmboom- en wereldeilanden in Dubai. De prestigieuze orders blijven
binnenstromen. Zoals de aanleg van een tweede
parallel gelegen Suezkanaal. Vorig jaar kon Van
Oord zijn sleephopperzuigers naar Jakarta sturen
voor een nieuw te bouwen kunstmatig eiland.
Anders dan in Dubai, waar vooral vakantievilla’s
verrijzen, is het Indonesische eiland bedoeld om
de sterk groeiende bevolking in deze regio op te
vangen.
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selen in zijn kelder. Na een zevende hypotheek op zijn huis zat hij
financieel aan de grond. Peteri
moest aan het werk om zijn gezin
te onderhouden. Het project
kwam weer in beweging toen
zoon Niels besloot zijn vader te
helpen. Met succes: in 1992 was
het prototype klaar. Maar toen
moest de innovatieve kraan nog
aan de man worden gebracht. Dat
viel niet mee. Consumenten
dachten dat de Quooker onveilig
was en energie slurpte. Ditmaal
was het zoon Walter die een
geslaagde bijdrage leverde: zijn
affiniteit met verkoop en marketing gaf daarbij de doorslag. Zo
kreeg hij het voor elkaar dat de
Quooker regelmatig figureerde
in de tv-serie Gooische Vrouwen.
Anno 2017 draait de fabriek in
Ridderkerk op volle toeren. De
omzet steeg van 32 miljoen euro
in 2013 tot 64 miljoen euro in
2016. Het bedrijf verkoopt in tien
Europese landen en sinds 2015
ook in de Verenigde Arabische
Emiraten.

>
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Speelgoed voor de allerrijksten

Royal Huisman Shipyard
Pionier in hommels en sluipwespen

Oogstrelende zeil- en motorjachten voor de wealthy few.
Wereldwijd behoort Royal
Huisman tot de grootste bouwers
van schepen met een lengte van
25 tot 90 meter. Prijzen lopen op
tot tientallen miljoenen per
meter. Daar krijgt de klant wel
wat voor terug: ambachtelijk
vakmanschap en oogstrelend
design, gecombineerd met hightech-apparatuur. Het familie-

Koppert Biological Systems
hommels over. Wekelijks kweekt
Koppert duizenden hommels in
Slowakije, de Verenigde Staten,
Mexico en Turkije. Ze worden in
nestkasten geplaatst en gaan zo
naar de klant. Koppert is
mondiaal marktleider in biologische bestrijdingsmiddelen en
claimt dat het 50 procent van deze
groeimarkt in handen heeft. Met
35 vestigingen in het buitenland
en 1.300 medewerkers richt het
familiebedrijf zich nu ook op de
buitenteelt. Daarvoor produceert
zij schimmels en bacteriën die
gewassen sterker maken tegen
ziekten. Dat is lastiger, omdat
chemiereuzen als Monsanto en
BASF inmiddels óók naar biologische oplossingen zoeken. Maar Peter Koppert, Paul Koppert en Henri Oosthoek
Koppert Biological Systems heeft
een halve eeuw voorsprong in
kennis. Jaarlijks investeert het
bedrijf 10 procent van de omzet in
R&D. Ook de platte organisatiestructuur is wellicht een voordeel.
Medewerkers krijgen ruimte voor
nieuwe ideeën. De familie zit op
diverse plekken in het bedrijf:
Peter Koppert richtte het bedrijf
samen met zijn vader op. Zijn
broer Paul Koppert zit met neef
Henri Oosthoek in de directie.

Wonderverf

Anker Stuy
Donkere fietspaden, wegen en parkeergarages
worden veiliger dankzij de glow in the dark-verf van
Anker Stuy. Het Friese familiebedrijf in verven,
coatings en beitsen ontwikkelde een verf die
zonlicht kan opslaan en het licht weer uitstraalt als
het donker is. Het experimenteren gaat door. In
het laboratorium wordt gewerkt aan verf die zonnestralen opvangt en omzet in stroom. Over tien jaar
moet dat volgens Anker Stuy mogelijk zijn.
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Michael Kurtz Pantaenius, ROYAL HUISMAN

Hollandse sprietjes op het EK

Hendriks
Graszoden

Hightech-boeren

Lely Industries
Fotografie Koppert: Malou van Breevoort

Hommels, sluipwespen, wantsen
en roofmijten. Koppert Biological
Systems verdient al jaren geld met
de verkoop van de allerkleinste
diertjes. Het bedrijf weet met
welke natuurlijke vijanden het
uiteenlopende plagen kan
uitschakelen. Het succesverhaal
begint in 1967.
Komkommerkweker Jan Koppert
constateert dat zijn planten
worden aangetast door spint.
Het ongedierte blijkt resistent
voor de chemische gifspuit,
terwijl het zijn eigen gezondheid
geen goed doet. Koppert start een
experiment: hij bestelt een doosje
mijten bij een laboratorium in
Zwitserland. En staat versteld van
het resultaat. Terwijl de spint de
meest zware giffen overleeft,
kwijnt hij weg door mijten.
Koppert Biological Systems
produceert en verkoopt inmiddels
tachtig natuurlijke oplossingen
voor plagen en ziekten. Het bedrijf
draaide in 2016 een omzet van
180 miljoen euro. Vooral de hommel blijkt een lucratief beestje.
Voor tomatenkwekers was het
lange tijd heel gewoon om tomatenplanten handmatig te bestuiven.
Tegenwoordig laten ze dat aan

bedrijf begon al in 1884 met de
bouw van vissersbootjes. Na 1945
specialiseerde het zich in wedstrijdjachten. Met succes: twee
keer won een Royal Huismanschip de Whitbreadrace (nu Volvo
Ocean Race). Sinds 1982 bouwt
Royal Huisman uitsluitend luxe
privé-zeiljachten. In 2014 werd
de superjachtenbouwer overgenomen door een ander familiebedrijf, Koninklijke Doeksen.

Melken is niet meer hetzelfde sinds de melkrobot
van Lely Industries zijn intrede deed. De koe loopt
zelf de machine in en wordt volledig automatisch
gemolken. Uren tijdwinst voor de boer. En dat niet
alleen. Dankzij sensoren op elk dier verzamelt de
melkrobot belangrijke data. Deze informatie kan
worden gedeeld met een smartphone. Zo volgt de
boer, zelfs vanaf zijn vakantieadres, de gezondheid
en productiviteit van zijn kudde. De melkrobot is
duur, zo’n 110.000 tot 125.000 euro; toch heeft
eenderde van de melkveehouders er al een of méér.
Lely verkoopt in zestig landen. Het familiebedrijf
zet sterk in op zowel product development als
innovatie. Lely behoort steevast tot de top-10
van octrooihouders. In het innovatieteam zitten
zo’n vijftig ingenieurs.

Nederland was er niet bij op het
EK voetbal, vorig jaar in Frankrijk. Toch gaf ons land een leuk
visitekaartje af. Nog vóór de
achtste finale kreeg graszodenproducent Hendriks een telefoontje van Europese voetbalbond UEFA. De grasmat van het
stadion in Lille was zo slecht dat
het moest worden vervangen.
Dat gebeurde: in 24 uur zorgde
Hendriks voor een nieuw strak
voetbalveld. De graszoden van de
drie broers Hendriks genieten
wereldfaam. Het Limburgse
familiebedrijf kweekt niet alleen
het perfecte gazon — een kwestie
van kennis, innovatie en aangepaste technieken. Hendriks
investeerde óók fors in logistiek
zodat het met spoed — overal ter
wereld — een voetbalveld kan
vervangen. Het begon in 1996 bij
de opening van de Amsterdam
Arena. Het gras wilde onder het
schuifdak niet groeien. Inmiddels
zijn Champions League-stadions
grote afnemers. Al blijft de achtertuin van Nederlanders belangrijk. Tweederde gaat naar tuincentra, inclusief stadiongras.
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Van bolknak naar 3D-printer

Agio Cigars
Het 110 jaar oude Agio Sigaren
verdient nog steeds aan de
productie van sigaren. Maar de
groeikansen zijn beperkt. Daarom begon Jonas Wintermans,
telg van de jongste generatie, iets
nieuws: 3D-printing. Hij richtte
Additive Industries op, maker
van metalen componenten voor
de hightech-industrie. Is er enig
verband met sigaren? Jazeker:
Agio investeerde al in machinerie
om sigaren en verpakkingen te
produceren.
Die technologie werd gebruikt
om ook andere industrietakken te
bedienen. Het familiebedrijf nam
in 2013 ook 50 procent van de
aandelen van de NTS Group over,
een hightech-machinebouwer die
levert aan ASML en Philips. Agio
heeft de intentie de rest van NTS
Group te kopen. Daarmee zouden
de hightech-activiteiten weleens
de oorspronkelijke sigarenbusiness kunnen overschaduwen.
Boris en Jonas Wintermans staan
als vierde generatie aan het roer
van Agio Cigars. Ook vader
Ad Wintermans is nog actief als
directeur.

S U C C E S S I E generatieportRet
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Otto en André Ooms

Zonder omwegen naar
de hoogste trede

28%
21%

In 1964 legden Otto en Alex
Ooms zich toe op de productie
van trapliften. Dat bleek een
groeimarkt: inmiddels is
Otolift Trapliften marktleider
in Nederland. Sinds drie jaar
vormen zoons Alex, Jan-Otto
en André de directie van de
Bergambachtse onderneming.
Zij zorgden voor internationale
uitbreiding.

Groei aantal
banen tussen
2009 en 2014

1,6%

FAMILIEBEDRIJF

NIET-FAMILIEBEDRIJF

Bedrijven met een voormalig
directielid in de raad
van commissarissen of
raad van advies

FAMILIEBEDRIJF

NIET-FAMILIEBEDRIJF

Betrokken bestuur

Goed werkgeverschap

Gelijke doelen,
andere prioriteiten

koninklijke

André Ooms (38):
‘Van jongs af aan kregen
mijn broers en ik klusjes.
De fabrieksvloer aanvegen.
Schroefjes sorteren. Liftstoeltjes monteren. Ik studeerde aan de HES en liep
eerst elders stage. Vanzelfsprekend kwam ik terug bij
mijn vader en oom. Trapliften
zijn een mooi product: we
zorgen er namelijk voor dat
ouderen langer zelfstandig
kunnen wonen. Soms krijgen
we ontroerende bedankbriefjes. De montage ter plaatse is
vaak wel een uitdaging. Een
trapgat is krap en overal
anders. Dat Otolift toch altijd
een oplossing vindt, vind ik
een verdienste van mijn oom

We moesten de grens over,
zo meenden we in 2010. In
België en Duitsland ging dat
makkelijk. Frankrijk was
lastiger door de taalbarrière.
Onze zoons hadden duidelijk meer gevoel voor internationale expansie. Otolift
verkoopt nu in 36 landen,
mede dankzij een nieuw
modulair systeem. Dat
André commercieel directeur zou worden lag voor de
hand: van de drie zoons
praat hij het makkelijkst. In
oktober 2016 kregen wij
het predicaat Koninklijk en
mochten wij de koning en
koningin ontvangen. Dat
was werkelijk de kroon op
alles wat we hebben bereikt.’
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en vader. Onder hun leiding
is ons bedrijf altijd bijzonder
innovatief geweest. De overgangsfase verliep moeizaam.
Het was goed dat we op tijd
begonnen. Toen vader en
oom eenmaal waren vertrokken, voelde dat als een aderlating. De heren hadden op
alle afdelingen een flinke
vinger in de pap. Ineens
bepaalden wij, drie snotneuzen, hoe het moest. Vader is
nog erg betrokken, maar
respecteert onze keuzes.
Samen met twee broers
leiding geven? Dat lukt,
omdat wij ieder ons eigen
territorium hebben.
Daardoor zitten we niet in
elkaars vaarwater.’ (EE)

Fotografie Frank Ruiter

Opgericht: 1891
Aantal medewerkers:
500
Omzet in 2016:
€ 65 miljoen

BRONNEN: NYENRODE UNIVERSITY, R.H. FLÖREN CUM SUIS 2015 / NYENRODE UNIVERSITY, R.H. FLÖREN CUM SUIS 2010 /PWC 2016 / WINDESHEIM, I. MATSER 2010 /
ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, H. VOLBERDA 2013 / NYENRODE UNIVERSITEIT, M.M. BERENTS-BRAUN 2013

FAMILIEBEDRIJF

Otolift Trapliften

Otto Ooms (68):
‘Ons bedrijf is altijd in de
familie gebleven. Toen mijn
vader de smederij overnam
legde hij zich eerst toe op
oliewagens. Die reden langs
de dorpen toen er nog olie
werd gestookt. Bij toeval zou
hij echter een heel andere
kant opgaan. Een meelfabrikant had hem gevraagd een
liftconstructie te maken
voor zijn vader, die niet meer
zelfstandig naar boven kon.
Daarna is hij meer trapliften
gaan maken, de ene na de
andere. Hij had het tij mee.
Dat veranderde toen de
overheid ging bezuinigen;
trapliften werden niet langer
vergoed in het Ziekenfonds.

19,1%

WAARIN FAMILIEBEDRIJVEN ZICH ONDERSCHEIDEN

NIET-FAMILIEBEDRIJF

1. Radicale innovatie
2. Nieuwe businessmodellen
3. Optimalisatie van bedrijfs-

1. Incrementele innovatie
2. Investeringen in ICT
3. Investeringen in R&D

prestaties

Manier van innoveren
FAMILIEBEDRIJF

89%

NIET-FAMILIEBEDRIJF

98%

91%
Prioriteiten van beslissers
■ Continuïteit is belangrijk
■ Dienstverbanden zijn voor
de lange termijn
■ Lange-termijninvesteringen
zijn mogelijk
■ Groei is belangrijk

67%
63%

78%
74%

50%

Bedrijfsdoelstelling

94%

82%

Gerespecteerd bedrijf

78%

58%

58%

Bekend bedrijf

51%

Bewonderenswaardig bedrijf

Hoe klanten het bedrijf beschouwen

FAMILIEBEDRIJF

Reputatie
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54%

35%

Prestigieus bedrijf

NIET-FAMILIEBEDRIJF

S U C C E S S I E nominaties
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De boodschap van
John Fentener van
Vlissingen aan de
genomineerden:
‘U speelt allen in
de eredivisie van
het bedrijfsleven’

Tijn van Elderen
(Brabantia) en jurylid
Floris Croon (Stichting
New Venture) hebben
een onderonsje

Het
familie
diner
Valerie Smit (Smit & Zoon)
en Scott van de Beld
(KPMG) applaudisseren
voor de pitch van Marco
Raben van de Raben Groep

Barbara Hartman
(KPMG) geniet
van een mooi
ondernemersverhaal

v.l.n.r.: Pieter-Bas
Broshuis (Broshuis),
Jaap Mazereeuw
(Enza Zaden), Ruut
Meijer (ABN AMRO)
en George Terberg
(Terberg Group)

Begin februari schoven de tien genomineerden voor de Familiebedrijven Award
aan voor een feestelijk diner, dat plaatsvond op het hoofdkantoor van ABN
AMRO. Alle tien hielden een korte pitch
voor de jury waarin zij hun bedrijf mochten promoten. Voorzitter John Fentener
van Vlissingen stak het gezelschap een
hart onder de riem: ‘Er kan er maar één
de titel winnen. Maar onthoud dat u het
allemaal geweldig doet en tot de top-10
van beste familiebedrijven behoort.’

Kijk
verder
en haal meer uit uw

en haal meer uit uw
zakelijke
zakelijke reisbudget.
reisbudget.

Een glimlachende
Ted van ‘t Hek
(Gebr. Van ’t Hek)

Fotografie Richard Rigby

Geconcentreerde blikken van
Dennis Heijink (Rensa Groep) en
Lianne Zondervan (ABN AMRO)

Scott van de Beld (KPMG)
in gesprek met Jacqueline
van Elderen (Brabantia),
in het midden Alex Ooms
(Otolift Trapliften)
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Voor meer informatie over hoe BCD Travel uw bedrijf kan helpen
Voor
meer
informati
overte
hoe
BCD Travel
uw bedrijf kan helpen
om slim
te reizen
en emeer
bereiken,
zie www.bcdtravel.nl
om slim te reizen en meer te bereiken, zie www.bcdtravel.nl

ABN AMRO en KPMG feliciteren

De Stichting
Familie
Onderneming
met het 5-jarig jubileum van de Familiebedrijven Award

Familiebedrijven Award wordt ondersteund door:

