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Voorwoord

grenzen vervagen en sectoren worden steeds mondialer. Familiebedrijven zijn vanwege hun traditionele focus op de lange termijn
steeds meer aangewezen op het vergroten van hun internationale activiteiten. bijvoorbeeld via export, partnership of door het
openen van buitenlandse vestigingen. We zien bij familiebedrijven
een voorkeur voor de landen binnen europa, maar ook buiten
europa benutten zij hun groeikansen.
Bij internationale expansie is een gedegen voorbereiding essentieel. Een familiebedrijf
dat kansen wil benutten in het buitenland, krijgt te maken met verschillen in taal, cultuur
en regelgeving. Daarnaast worden specifieke thema’s als governance en externe expertise bijzonder relevant. Dit kan risico’s met zich meebrengen. Als een onderneming hier
echter op een goede manier mee omgaat, biedt internationale expansie juist ruimte
voor waardecreatie, zeker in tijden van beperkte conjuncturele groei in eigen land.
Toch komt er uit onderzoek nog steeds naar voren dat familiebedrijven internationale
groeikansen onvoldoende benutten. De voornaamste reden die hiervoor wordt
Ontwerp omslag: Exploi design & realisatie, Lelystad

genoemd is het botsen van bedrijfsbelangen en familiebelangen.
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Omdat het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB) veel expertise heeft
op het gebied van familiebedrijfskunde, hebben wij hen gevraagd een onafhankelijk
onderzoek uit te voeren naar internationalisatie bij deze ondernemingen. Als partner van

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

het NCFB stellen wij de resultaten van dit onderzoek graag ter beschikking aan onze re-

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voor-

laties. Juist omdat het kenmerkend is voor familiebedrijven dat zij van elkaar willen leren.

afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vanuit onze eigen ervaring zijn veel van de uitkomsten van dit onderzoek zeer herkenVoor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b
Auteurswet 1912 juncto Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23
augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (Postbus
3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem-

baar. Ik hoop dat ook u zich kunt herkennen in de verhalen van de experts. Zo kunnen
hun ervaringen u wellicht weer inspiratie bieden bij de voorbereiding op uw eigen
internationale expansie. Ik wens u veel leesplezier!

lezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de

Mirelle Pennings

uitgever te wenden.

plv. Directeur Rabobank International Grootbedrijf
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1. iNLeidiNg

Internationalisering is een van de meest complexe strategieën
die een onderneming kan voeren. vaak lijkt het uitbreiden naar
buitenlandse markten aantrekkelijk en eenvoudig. In de praktijk
worden ondernemingen echter geconfronteerd met gecompliceerde (inter)nationale regelgeving, sterke lokale concurrenten,
complexe distributiekanalen en culturele verschillen. onder invloed van technologische ontwikkelingen en een vermindering van
handelsbarrières raakt de wereldeconomie al decennia lang steeds
verder geïntegreerd. In plaats van een mogelijke strategie waar
ondernemingen voor kunnen kiezen wordt internationalisering dan
ook steeds meer een noodzakelijke ontwikkeling om het bestaansrecht op de lange termijn te garanderen (Keeble et al., 1998).
Een onderwerp waaraan in de populaire en wetenschappelijke managementliteratuur
relatief weinig aandacht is besteed, is internationalisering door familiebedrijven (Davis
& Harveston, 2000). Familiebedrijven hebben niet alleen een andere eigendomsstructuur dan andere typen bedrijfsorganisaties, maar richten zich tevens vaker op niet-economische doelen (Claver et al., 2009) en zijn gemiddeld genomen meer gericht op
de lange termijn (Gallo & Sveen, 1991). De vraag of internationaliseringsprocessen
binnen familiebedrijven anders verlopen dan binnen niet-familiebedrijven, is dan ook
gerechtvaardigd. Structurele en strategische dimensies vormen echter maar één zijde
van de medaille; onderzoek heeft ook aangetoond dat de ‘familiefactor’ een essentiële rol speelt bij zowel belangrijke beslissingen als de dagelijkse bedrijfsvoering (zie ook
Chau et al., 1999). Welke rol speelt die familiefactor bij internationalisering en is deze
rol positief of remt de ‘familiefactor’ juist internationalisering? Al deze vragen kunnen
worden samengevoegd tot één meer praktisch gerichte vraag: ‘Hoe kunnen internationaliseringsprocessen binnen familiebedrijven het beste worden vormgegeven?’ Gezien
de verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven is het immers aannemelijk dat processen op een andere manier moeten worden ingericht om succesvol
te zijn. In dit onderzoek proberen we antwoorden te formuleren op de bovenstaande
vragen en gaan we op zoek naar best practices voor internationalisering door familie-
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bedrijven. Het onderzoek is gestoeld op een overzicht van de relevante en actuele

worden ingenomen. Voor een familielid is bijvoorbeeld harmonie en het welzijn van

academische literatuur op dit gebied, en we laten vooral ook experts aan het woord.

de familie op de lange termijn belangrijk. Een eigenaar zal daarentegen meer geïnte-

Het resultaat is een serie van best practices en aanbevelingen die ter harte genomen

resseerd zijn in zijn inkomen op de korte en middellange termijn. Terwijl efficiency juist

kunnen worden door familiebedrijven die een internationaliseringstraject willen starten

weer een belangrijk doel is voor de managers van het bedrijf (Tagiuri & Davis, 1996).

of die hun huidige processen op dit gebied willen optimaliseren.
De dynamiek binnen familiebedrijven kan ook met het driecirkelmodel (Figuur 1.1) inzich-

1.1 de dYnAMiek VAn fAMiliebedrijVen

telijk gemaakt worden. Deze dynamiek heeft vooral betrekking op de veranderende rollen die individuen spelen binnen het familiebedrijf gedurende bepaalde periodes, en de
ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. De ‘standaard’ levenscyclus van een familiebedrijf

Hét familiebedrijf bestaat niet. De term refereert dan ook aan een heterogene groep

ziet er als volgt uit (zie ook Matser, 2013): een ondernemer start een bedrijf of neemt

van private ondernemingen waarvan de eigendom voor het merendeel in handen is

een bestaand bedrijf over (eerste generatie). Wanneer hij of zij de pensioengerechtigde

van één familie waarvan meerdere leden actief zijn binnen de onderneming (European

leeftijd heeft bereikt, draagt hij of zij het bedrijf over aan één of meerdere kinderen (twee-

Commission, 2007) . De verwevenheid van familie, onderneming en eigendom onder-

de generatie). Indien het bedrijf wordt overgedragen aan meerdere kinderen, ontstaat

scheidt het familiebedrijf van andere ondernemingen en wordt tot uiting gebracht in

in de derde generatie een zogenaamd ‘neven en nichten consortium’. Hoe ouder het

het driecirkelmodel (Figuur 1.1) van Tagiuri en Davis (1996). De overlap in het drie-

familiebedrijf, hoe meer posities er gewoonlijk zijn ingevuld in het driecirkelmodel en

cirkelmodel benadrukt dat individuen tot wel drie verschillende rollen tegelijk kunnen

hoe complexer en belangrijker het familieaspect wordt. Ook de belangen van niet-ei-

vervullen binnen het familiebedrijf (eigenaar, familielid en manager). Ieder van deze

genaren (bijvoorbeeld kinderen) kunnen immers zwaar wegen en invloed uitoefenen op

rollen brengt verschillende verplichtingen, belangen en doelen met zich mee. Dit kan

de bedrijfsvoering. Groeit een onderneming zeer snel, dan verandert vaak de dynamiek

leiden tot rolconflicten of interne conflicten wanneer rollen door verschillende personen

doordat niet-familieleden toetreden tot het management en er een steeds grotere schei-

1

ding ontstaat tussen de eigendom en het bestuur van de organisatie. In beursgenoteerde
Figuur 1.1 Het driecirkelmodel van Tagiuri en Davis (1996)

binnen het driecirkelmodel zijn bezet. Deze ondernemingen zijn de startfase ruim-

non-family
owner
employees

family
owner
employees

family

family
employees

slechts enkele familieleden zitting in het bestuur of de raad van commissarissen.
Binnen deze studie kijken we vooral naar familiebedrijven waar alle of bijna alle posities

ownership
family
owners

familiebedrijven is deze scheiding tussen eigendom en management zeer sterk en nemen

schoots voorbij en zijn uitgegroeid tot middelgrote of grote (tweede- of derdegeneratie)
familiebedrijven. Deze ondernemingen zijn onze bron van inspiratie. Immers, door het
succes van deze ondernemingen te analyseren kunnen best practices worden opgesteld.

business

1.2 het belAng VAn internAtionAlisering
door fAMiliebedrijVen
Organisationele groei is een belangrijke doelstelling voor veel ondernemingen (Rigte-

Ook beursgenoteerde bedrijven kunnen omschreven worden als een familiebedrijf.
Bij beursgenoteerde bedrijven wordt echter vaak het criterium gebruikt dat een
substantieel deel (+/- 25%) van de aandelen in handen is van één familie.
1
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ring, 2013) en wordt veelal gezien als de motor van economische groei. In specifieke
gevallen kan groei zelf van extra belang zijn voor familiebedrijven. Dit is het geval
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erVariNg VaN de baNkier
AMbitieuze generAtie

wanneer de onderneming in zijn huidige vorm onvoldoende potentieel heeft om
een groeiend aantal familieleden van een stabiel inkomen te voorzien (Lambrecht &
Lievens, 2008). Internationalisering definiëren wij als het proces waarbij een onderneming de nationale grenzen overschrijdt met de intentie om extra waarde te creëren

Familiebedrijven hebben vaak enorm stevige wortels in de lokale gemeenschap. de

(McDougall & Oviatt, 2000). Internationalisering kan verschillende activiteiten omvat-

nieuwe generatie kijkt echter verder. die ziet kansen over de grens en grijpt de eco-

ten zoals import, export, directe buitenlandse investeringen en internationale samen-

nomische crisis in eigen land aan om buitenlandse markten te verkennen. als bank

werkingsverbanden.

zien we deze ambitie bij familiebedrijven minstens even vaak als bij andere ondernemingen. veelal gaat men daarbij niet meteen ‘all the way’, met fysieke locaties in het

Internationalisering kan gunstig zijn om op lange termijn het concurrentievermogen

buitenland, maar begint het met export en de daarbij behorende financiering.

van het familiebedrijf te vergroten. Door internationalisering heeft de onderneming
toegang tot een grotere markt, ze kan profiteren van schaalvoordelen, het risico

bij niet-familiebedrijven kan de directie zo’n beslissing voor internationalisering

wordt verspreid en concurrentienadelen worden vermeden (Gallo & Sveen, 1991). Het

rationeel en zakelijk nemen. onze ervaring bij familiebedrijven leert dat hier

belang van internationaal actief zijn als familiebedrijf wordt aangetoond door Flören

meer zaken meespelen dan bij andere bedrijven. er komt vaak meer risicocalculatie

(2008). Hij beschrijft dat meer dan 60% van de familiebedrijven in Nederland expor-

bij kijken: Wat als het misgaat? Komt dan het familiekapitaal niet in gevaar? Het

teert naar het buitenland, 70% is actief in internationale investeringen en bijna 60%

pensioen van mijn ouders? lijdt de lokale werkgelegenheid er niet onder als op ter-

heeft één of meer dochterondernemingen in het buitenland. Voor meer dan de helft

mijn de productie steeds meer in het buitenland plaatsvindt? Zeker dat laatste is een

van deze exporterende familiebedrijven geldt dat het merendeel van de omzet door

vraag die doorgaans zwaar weegt bij de overweging om internationaal te gaan. Komt

export wordt bepaald. Internationalisering is dus een strategie die veelvuldig wordt

dit door een groot besef van verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschap of

gehanteerd en die voor een belangrijk deel bijdraagt aan de omzet van familiebedrij-

speelt er meer mee?

ven en de financiële prestaties van deze ondernemingen. Echter, internationalisering
brengt niet alleen voordelen met zich mee, maar ook risico’s en onzekerheden. In de

onze ervaring is dat internationalisering bij familiebedrijven een intensief voortraject

praktijk denken sommige familiebedrijven daardoor dat het beter is om niet internatio-

kan hebben. Is het besluit eenmaal genomen, dan zijn het juist deze bedrijven die

naal te opereren. Hierdoor ontstaat er geen risico dat de familiewaarden verloren gaan

de expansieplannen snel en daadkrachtig kunnen uitvoeren. de vraag is dan wie

en behoudt men controle over de onderneming (Okoroafo, 1999). Ons onderzoek

de buitenlandse activiteiten gaat leiden. vaak is het de ambitieuze zoon of dochter,

biedt argumenten om deze wat conservatieve opvattingen te bestrijden. Veel familie-

neef of nicht zélf die dat doet. om de signatuur van het bedrijf te bewaken en de

bedrijven zijn immers al jarenlang internationaal actief zonder dat men de familiewaar-

familiewaarden hoog te houden. die keuze zorgt voor commitment en een lange-

den en/of -controle verliest.

termijnvisie, die typerend zijn voor familiebedrijven. Familiebedrijven tonen in het
buitenland daardoor vaak een lange adem. soms ook wel eens té lang. Want zo lastig
als de keuze voor internationalisering kan zijn, zo moeilijk is ook het besluit om met

1.3 Methodologie

die strategie te stoppen als die niet succesvol blijkt te zijn. Zou dit ook een gevolg
zijn van die focus op de lange termijn?

De doelstelling van dit onderzoek is het identificeren van best practices met betrekking tot internationalisering door familiebedrijven. We verdiepen ons daarom eerst
in de wetenschappelijke literatuur op dit gebied. Deze literatuurstudie is uitgevoerd
op basis van een systematic review (Tranfield et al., 2003). Hierbij worden van tevoren
geformuleerde specifieke zoektermen en criteria gebruikt om te zoeken binnen wetenschappelijke databases van boeken en artikelen. In tegenstelling tot een reguliere

12

13

literatuurstudie – die vaak wordt opgesteld op basis van de huidige kennis van de

vervolgvragen te stellen. De Delphi-techniek scoort daarmee sterk op het genereren

literatuur van het onderzoek – is het doel om een zo compleet en objectief mogelijk

van oplossingen en onafhankelijkheid van de experts, maar is minder geschikt voor

beeld te geven van alle relevante studies die over een bepaald onderwerp zijn verricht

complexe vraagstukken waar vervolgvragen noodzakelijk zijn.2

(Tranfield et al., 2003). Deze vorm van literatuuronderzoek wordt al decennialang binnen medische studies toegepast, waar replicatie en verifieerbaarheid van onderzoeks-

De Nominal Group-techniek is eveneens ontworpen om consensus te bereiken binnen

resultaten essentieel is. De methode heeft pas meer recent zijn intrede gedaan binnen

een groep van experts. Ook deze methode kent verschillende rondes waarin experts

de managementwetenschappen. De methode is bij uitstek geschikt om onderzoek op

kunnen stemmen over de beste of meest waarschijnlijke oplossing. Anders dan bij de

een specifiek gebied te bundelen en samen te vatten.

Delphi-techniek bevinden de respondenten zich in één kamer en wordt nadrukkelijk
de mogelijkheid geboden om te discussiëren over de verschillende mogelijkheden.

Het uitvoeren van alleen een literatuurstudie is echter onvoldoende. Academisch

De mogelijkheid om meer gedetailleerde vragen te stellen en om dieper in te gaan op

onderzoek naar familiebedrijven is zo’n 30 jaar geleden van start gegaan en pas sinds

de belangrijkste oplossingen zijn grote sterktes van de Nominal Group-techniek. Wel

2005 begint de aandacht voor het onderwerp echt toe te nemen (Astrachan, 2010).

kunnen deelnemers elkaar gemakkelijk beïnvloeden en wordt er meer inzet gevraagd

Het thema ‘internationalisering’ is daarnaast een relatief klein onderzoeksgebied

van de deelnemers doordat zij fysiek aanwezig dienen te zijn.3

binnen het onderzoeksveld. De huidige staat van academisch onderzoek is daarmee
onvoldoende om een gedetailleerd inzicht te verschaffen in internationaliseringsprocessen en best practices op dit gebied binnen familiebedrijven. De resultaten van de
literatuurstudie worden daarom vergeleken met de inzichten en ervaringen van experts

1.4 VrAgen AAn de experts en opzet
VAn het onderzoek

met behulp van een Delphi-methode en een Nominal Group-techniek. Die zijn erop
gericht consensus te bereiken over een bepaald vraagstuk wanneer er onvoldoende of

Binnen dit onderzoek hebben wij drie vragen over internationalisering door familie-

tegenstrijdig wetenschappelijk bewijs is (Jones & Hunter, 1995). Hieronder volgt een

bedrijven voorgelegd aan een groep van experts die bestaat uit zowel ervarings-

korte beschrijving van beide onderzoekstechnieken.

deskundigen als wetenschappers. De ervaringsdeskundigen zijn allen directeur of
financieel directeur van een succesvol middelgroot tot groot familiebedrijf dat interna-

De Delphi-techniek ontleent haar naam aan het bekende orakel van Delphi en wordt

tionaal opereert. De wetenschappers zijn experts op het gebied van familiebedrijven,

veel toegepast in technische, informatie- en medische wetenschappen om op een

internationalisering of een combinatie van beide. De drie vragen die aan de experts

efficiënte manier overeenstemming te bereiken over een specifiek onderwerp. Binnen

zijn voorgelegd, gaan in op de specifieke sterktes van familiebedrijven bij internatio-

een Delphi-onderzoek geven experts hun mening over een onderwerp (ronde 1

naliseringsprocessen (vraag 1), de familieaspecten die meespelen bij internationalise-

van het onderzoek). Dit gebeurt op afstand via een papieren of online enquête om

ringsprocessen (vraag 2) en welke best practices familiebedrijven kunnen hanteren bij

ervoor te zorgen dat respondenten elkaar niet kunnen beïnvloeden. De onderzoekers

internationaliseringsprocessen (vraag 3). De experts ontvingen een vragenlijst waarop

categoriseren de antwoorden en vragen de experts vervolgens om de categorieën te

zij deze drie vragen naar eigen inzicht konden invullen. De onderzoekers hebben de

scoren op basis van belang of waarschijnlijkheid (ronde 2). Dit proces kan zich enkele

vragenlijsten verzameld en de antwoorden gecategoriseerd. Deze eerste ronde van

rondes herhalen, totdat er een consensus is bereikt tussen de experts over de belang-

het onderzoek, duiden wij aan als de ‘Delphi-ronde’ (ronde 1) en is vooral bedoeld om

rijkste of meest waarschijnlijke oplossing. Het voordeel van de Delphi-techniek is dat

zoveel mogelijk potentiële ideeën te verzamelen zonder dat de experts elkaar kunnen

die betrekkelijk eenvoudig is, zonder wederzijdse beïnvloeding van de experts. Een

beïnvloeden.

nadeel is dat er geen mogelijkheden zijn voor overleg of voor de onderzoekers om
2
3
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Voor een uitgebreide beschrijving van de Delphi techniek, zie Hsu en Sandford (2007).
Voor een uitgebreide beschrijving van de Nominal Group techniek, zie Jones en Hunter (1995).
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2. iNterNatioNaLiseriNg:
compLex maar NoodzakeLijk
Na de Delphi-ronde (ronde 1) hebben de experts deelgenomen aan een Nominal
Group Process Meeting die meerdere rondes telde. Tijdens deze bijeenkomst konden
de experts de antwoordcategorieën rangschikken naar volgorde van belang (ronde 2)
en de rangorde bespreken en eventueel bijstellen (ronde 3). Na afloop van deze
‘consensus-rondes’ werden tijdens de vierde ronde de hoogst genoteerde sterktes,
familieaspecten en best practices in detail besproken. Deze laatste ronde was met
name bedoeld om dieper in te gaan op het internationaliseringsproces en de verschillende zaken waar familiebedrijven rekening mee moeten houden. Uiteindelijk werden
de uitkomsten van de Nominal Group Process Meeting vergeleken met de resultaten
uit de literatuurstudie. Een schematische weergave van de onderzoeksopzet is te
vinden in Bijlage 1.

dit hoofdstuk begint met een globaal overzicht van de literatuur
op het gebied van internationalisering. daarna zoomen we in op
verscheidene theorieën die verklaren waarom bedrijven gaan
internationaliseren en theorieën die een antwoord proberen te
geven op de vraag hoe het internationaliseringsproces het best
vormgegeven kan worden.

2.1 WAt Wordt VerstAAn onder
internAtionAlisering?
De term internationalisering verwijst naar een breed scala van activiteiten die een
onderneming kan ontplooien. Hessels et al. (2004) onderscheiden vier vormen van
internationalisering:
1. import
Import of invoer is het betrekken van goederen, diensten of kapitaal uit
het buitenland.
2. export
Export is de verkoop van goederen of diensten aan buitenlandse consumenten of
handelspartners of het overmaken van kapitaal naar het buitenland. Er kan hierbij
onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte export. Bij directe export
worden bestaande producten of diensten voor de Nederlandse markt rechtstreeks in
het buitenland verkocht. Bij indirecte export worden de producten verkocht met behulp van een tussenpersoon, meestal een handelsagent. Het bedrijf factureert in dat
geval niet zelf in het buitenland.
3. directe buitenlandse investering (dbi)
In tegenstelling tot export wordt bij directe buitenlandse investering ook daadwerkelijk in het buitenland geïnvesteerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een bedrijf op te

16
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erVariNg VaN de baNkier

starten in het buitenland of door een buitenlands bedrijf over te nemen. Met een DBI
behoudt de onderneming de controle en kunnen besluiten over het algemeen snel
worden genomen. Meestal is het niet mogelijk het Nederlandse businessmodel en de

unieke krAcht

organisatiecultuur direct te kopiëren naar het buitenland.

geniet een familiebedrijf in het buitenland sneller meer vertrouwen dan een ander
bedrijf? als u zelf deel uitmaakt van een familiebedrijf is de kans erg groot dat u die

4. internationale samenwerking

vraag bevestigend beantwoordt. er is vaak veel vertrouwen en herkenning tussen

De laatste vorm van internationalisering is grensoverschrijdende samenwerking. Bij deze

familiebedrijven, ook al komen ze uit verschillende culturen. er heerst een sfeer van

vorm zoekt een bedrijf de mogelijkheid om met een ander buitenlands bedrijf gezamen-

‘een man een man, een woord een woord’. men weet van elkaar dat er een langeter-

lijk een nieuw bedrijf op te zetten. Hiervan bestaan verschillende vormen, zoals clustering

mijnvisie is en een bereidheid tot het aangaan van duurzame relaties. In economisch

en strategische allianties. Het kenmerkende van deze samenwerkingsverbanden is dat

lastigere tijden durven familiebedrijven zich dan ook kwetsbaar naar elkaar op te

bedrijven onafhankelijk blijven. Kennis en ervaring worden door beide partners onderling

stellen om te leren van elkaars ervaringen.

uitgewisseld. In sommige landen is het samenwerken met een lokale partner een vereiste
om daar zaken te doen. De vraag is dan vooral of het marktpotentieel daar opweegt

Wij merken dat nederlandse familiebedrijven in het buitenland groot voordeel on-

tegen het risico van het samenwerken en het delen van eigendom en zeggenschap.

dervinden van het imago van betrouwbaarheid en continuïteit. de familienaam speelt
daarbij een belangrijke rol, vooral als die hetzelfde is als de bedrijfsnaam. deze

2.2 WAAroM Moeten bedrijVen
internAtionAliseren?

naam kan deuren openen bij het leggen van relaties en bij het werven van klanten of
opdrachtgevers. ondernemingen zetten die kracht verschillend in. een manier is om
de oudere generatie binnen het bedrijf als ambassadeur te laten optreden voor de
jongere generatie. Historie télt.

Er zijn verschillende theorieën die ingaan op internationaliseringsprocessen van ondernemingen. Het eclectic paradigm van Dunning (1980) is bijvoorbeeld een invloedrijke

betrouwbaarheid en een lange geschiedenis zijn niet de enige redenen waarom

theorie waarbij de keuze om te internationaliseren wordt geanalyseerd in termen van

iemand graag zaken zou willen doen met een familiebedrijf. een andere belangrijke

eigendom, locatie en internationaliseringsvoordelen. Op basis van onder meer de

reden is de grote ‘accountability’ in het bedrijf. vaak worden verschillen van inzicht

gekozen eigendomsstructuur en de geografische ligging van de onderneming, levert

binnen de familie meteen op tafel gelegd en besproken. In die korte onderlinge

internationaal opereren bepaalde competitieve voordelen op. Arbeidsintensieve

lijnen schuilt ook een directheid en daadkracht die niet-familiebedrijven niet altijd

productieprocessen − zoals het pellen van Hollandse garnalen − gebeurt nauwelijks

bezitten. er is snelheid van handelen, ook buiten kantooruren om. een belangrij-

meer in Nederland zelf, door te hoge loonkosten. Nederlandse bedrijven binnen

ke beslissing kan zo nodig à la minute genomen worden. Worden beslissingen bij

deze sector worden daardoor bijna verplicht hun productie uit te besteden aan het

familiebedrijven dan ook vaker genomen op basis van een eigen inschatting en een

buitenland of intensieve samenwerkingscontracten aan te gaan. Bij kennisintensieve

berekening op de achterkant van een envelop, of is dit een misverstand?

processen − zoals onderzoek en ontwikkeling − is succes niet alleen afhankelijk van de
loonkosten, waardoor deze processen relatief vaak in Nederland plaatsvinden. Competitieve voordelen verklaren waarom sommige ondernemingen wel en andere juist
niet internationaal opereren.
De resource-based view (Wernerfeld, 1984; Barney, 1991) is een andere invloedrijke
theorie en hanteert een meer intern perspectief. Hierbij worden de internationale
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iN gesprek met de baNkier
bij het proces van internationalisering loopt u als ondernemer tegen een aantal risico’s aan.
onderstaand overzicht geeft u handvatten om internationale risico’s te analyseren.
deze risicoscan kunt u gebruiken om te beoordelen welke risico’s u bereid bent te lopen
en welke u wilt afdekken of beheersen. In een gesprek met uw financieel adviseurs
kunt u uw internationale transacties dan (verder) optimaliseren.

iNVestereN

geLdstromeN maNageN

strategie
Wat zijn uw belangrijkste overwegingen om in het
buitenland te investeren? In welke fase van het internationaliseringproces bevindt u zich? Welke voordelen
heeft investeren in het buitenland ten opzichte van
importeren of exporteren voor u?

strategie
Wat is uw visie op cashmanagement? Lopen de goederen- en geldstromen parallel, of is sprake van een
mismatch? Bent u in control op uw geldstromen?

importereN

exportereN

Leveringsrisico
Wat is de kans dat niet of onjuist geleverd wordt en
wat betekent dit dan voor u? Komt uw productieproces
in gevaar of kunt u uw afspraken met afnemers niet
meer nakomen?

debiteurenrisico
Hoeveel kans is er dat uw afnemers niet of te
laat betalen voor leveringen? Komt uw eigen
productieproces hierdoor in gevaar of kunt u dan niet
meer aan uw betalingsverplichtingen voldoen?

kwaliteitsrisico
Hoeveel kans bestaat er dat de kwaliteit van de levering
niet de juiste is? Welke vervolgschade kan uw afnemer
lopen of komt uw productieproces in gevaar?

fabricage-/productierisico
Wat is de consequentie van het stilvallen van het
productieproces? Loopt u bij speciale maatwerkopdrachten het risico geen andere afnemers te vinden?

transportrisico
Hoe groot is de kans dat goederen beschadigd raken
of verdwijnen (diefstal) tijdens transport? En wat is de
impact voor uw onderneming?

transportrisico
Hoeveel kans bestaat er dat goederen beschadigd
raken of verdwijnen (diefstal) tijdens transport en wat
is de impact voor uw onderneming?

Valutarisico
Betaalt u weleens in andere valuta dan de euro?
Wat betekent het als de koers zich negatief gaat
ontwikkelen? Maakt u dan nog voldoende marge of
gaat u verlies op de transactie lijden?

Valutarisico
Ontvangt u uw gelden weleens in andere valuta dan
de euro? Wat betekent het als de koers zich negatief
gaat ontwikkelen? Maakt u dan nog voldoende marge
of gaat u verlies op de transactie lijden?

Landen- en bankenrisico
Wat is de kans dat goederen niet een land uit komen
of de betaling niet terechtkomt bij uw leverancier als
gevolg van overheidsregelingen of als een bank failliet
gaat? Wat is de impact hiervan op toekomstige leveranties en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Landen- en bankenrisico
Wat is de kans dat goederen niet een land in komen
of de betaling niet het land uit kan als gevolg van overheidsregelingen of als een bank failliet gaat?
Wat is de impact hiervan op toekomstige leveringen
en wat betekent dit voor uw bedrijf?

Valutarisico
Het translatierisico speelt een rol bij investeren in
vreemde valuta. Is er een mismatch zichtbaar tussen
activa en passiva als deze niet in dezelfde valuta
luiden? Wat is de invloed op de ontwikkeling van het
eigen vermogen? Worden bepaalde financiële covenants (negatief) beïnvloed?

overige aandachtspunten
Welke eisen worden gesteld aan verpakking en
vervoer, en welke regels en kosten gelden voor in- en
uitklaring? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van
productaansprakelijkheid?

Verzekeren
In het buitenland loopt u dezelfde type risico’s als in
Nederland. De impact van schades kan door landspecifieke wetgeving echter compleet anders liggen. Bent u
voldoende verzekerd naar de maatstaven van het land?

overige aandachtspunten
Welke eisen worden gesteld aan verpakking en vervoer,
en welke regels en kosten gelden voor in- en uitklaring?
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van productaansprakelijkheid?
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Landenkeuze
Welke overwegingen liggen ten grondslag aan uw
landenkeuze? Wat is de toegevoegde waarde van
het betreffende land voor uw onderneming? Denk
bijvoorbeeld aan arbeid, natuurbronnen, belastingen,
handelsbarrières, transportkosten.
investeren
Welke ervaring heeft u met het opzetten van activiteiten in het buitenland? In welk type activa (onroerend
goed, machines, debiteuren, voorraden) investeert u?
Vindt de investering plaats vanuit Nederland of door
uw buitenlandse dochtermaatschappij en waarom?
Hoe ontwikkelt uw behoefte aan werkkapitaal in het
buitenland? Spelen politieke of financiële risico’s een
rol in uw keuze?
advies
Heeft u advies ingewonnen bij uw bank en/of bij
externe partijen zoals de Ambassade, Kamer van
Koophandel, Economische Voorlichtingsdienst?
renterisico
Heeft u een rentevisie? Dit is belangrijk bij het
inwinnen van advies over een eventueel rentetype
of rentederivaat.

Landeninformatie
In welk land/welke landen doet u veel zaken én heeft u
een beeld bij uw inkomende en uitgaande geldstromen? Bij welke bank(en) bankiert u? Heeft u voorkeur
voor een bepaalde buitenlandse lokale bank? Bent u
op de hoogte van landspecifieke betaalvormen die
cultureel zijn bepaald?
centralisatie versus decentralisatie
Ontvangt u alleen girale betalingen of ook contante
betalingen? U kunt advies inwinnen over de mogelijkheden van het accepteren van diverse soorten
betalingen van buitenlandse afnemers.
zicht en grip op geldstromen
Heeft u voldoende inzicht (dagelijks?) in de ontwikkeling van de stand van elke rekening? Hoe heeft u grip
op uw buitenlandse geldstromen? Sluit uw administratie voldoende aan op de administratie van de bank?
saldo- en transactieinformatie
Hoe actueel moet de rekeninginformatie zijn (dagelijks,
paar keer per dag, realtime?) Bent u in staat een
debiteurenbeheer te voeren, zoals u dat wenst? Heeft
u voldoende inzicht om te weten wanneer goederen
vrijgegeven kunnen worden?
saldo- en rente optimalisatie
Hebben uw buitenlandse vestigingen een kredietfaciliteit? En, zo ja, tegen welke condities? Conflicteren
deze condities met afspraken met uw Nederlandse
bank? Wat doet u om uw werkkapitaal te optimaliseren? Wilt u uw overtollige middelen afromen op
één centrale rekening of binnen één cashpool?
Valutaposities
In welke valuta vinden uw geldstromen plaats? Is sprake van een natural hedge? Hoe gaat u om met excess
cash in de ene valuta en een tekort aan middelen in
een andere valuta? Wilt u uw valutarisico centraal monitoren of laat u uw buitenlandse vestigingen beslissen
wanneer een valuta wordt omgezet?
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activiteiten van ondernemingen verklaard vanuit unieke hulpbronnen (resources) die

en te ontwikkelen. Conform de netwerkbenadering wordt het internationaliserings-

een onderneming tot haar beschikking heeft. Deze hulpbronnen kunnen competitieve

proces daarmee met name beïnvloed door de mate waarin het bedrijf al actief is op

voordelen opleveren, binnen een gecoördineerd kader van middelen, mogelijkheden

internationale markten en de mate waarin concurrenten ook internationaal opereren.

en risico’s. Een goed voorbeeld van een unieke hulpbron die competitieve voordelen
oplevert, is de merknaam van Coca-Cola. Onderzoek door McClure et al. (2004) heeft
laten zien dat Coca-Cola niet alleen simpelweg een sterk merk is. Mensen ervaren zelfs
sterke positieve gevoelens bij het horen van de merknaam. Deze positieve associatie
zorgt ervoor dat consumenten eerder voor Coca-Cola kiezen in de supermarkt dan
voor enig ander merk. Beide theorieën richten zich echter op de vraag ‘WAAROM’
bedrijven internationaliseren. Hoewel deze vraag zeer relevant is, zijn managers en
eigenaren vaak meer geïnteresseerd in de vraag ‘HOE’ je internationaliseringsprocessen het beste kan vormgeven. Het meest gangbare en invloedrijke model is hierbij het
Uppsala-model (Johansson & Vahlne, 1977).

2.3 hoe Werkt het internAtionAliseringsproces?
Volgens het Uppsala-model (ook wel stage theory genoemd) vindt internationalisering plaats volgens een proces van vooruitgaande, opeenvolgende stappen waarbij bedrijven hun betrokkenheid bij internationale activiteiten en kennis vergroten
(Kontinen en Ojala, 2010). Internationalisering wordt benaderd als een proces dat zich
ontwikkelt via export tot een uitgebreidere betrokkenheid in buitenlandse markten,
bijvoorbeeld door een eigen verkoopvestiging. Export wordt daarbij vaak gezien als
een eerste stap. De laatste vorm van het internationaliseringsproces is het verrichten
van DBI (Johansson & Vahlne, 1977). Tegenwoordig wordt het internationaliseringsproces veel meer benaderd vanuit een holistisch gezichtspunt. De verschillende vormen
van internationale activiteiten worden daarbij gezien als een set keuzemogelijkheden
in plaats van een proces van opeenvolgende stappen (Graves & Thomas, 2008). Het
Uppsala-model vormt echter nog steeds de basis voor nieuwere modellen, zoals het
innovatiemodel van internationalisering (Hessels et al., 2005) en de netwerkbenadering (Johansson & Mattson, 1988).
Het innovatiemodel verklaart internationalisering vanuit een managementperspectief,
waarbij vooral risicoaversie en een gebrek aan kennis over buitenlandse markten het
internationaliseringsproces vertraagt of verhindert. De netwerkbenadering gaat ervan
uit dat de positie van een bedrijf in een netwerk een sleutelfactor is om te behouden
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3. iNterNatioNaLiseriNg
door famiLiebedrijVeN: de theorie

Uit het literatuuronderzoek naar internationalisering door familiebedrijven komt een aantal specifieke familiefactoren naar voren.
deze factoren kunnen het internationaliseringsproces belemmeren, maar ook bevorderen.
Vergelijkend onderzoek naar internationaliseringsprocessen door familiebedrijven en
niet- familiebedrijven is uiterst beperkt. Uit de studie van Gallo en Garcia Pont (1996)
blijkt onder andere dat familiebedrijven minder snel internationaliseren dan niet-familiebedrijven en dat de manier waarop zij internationaliseren afwijkt van die van andere
ondernemingen. Zo beginnen familiebedrijven later met internationalisering, richten
ze zich op landen met minder (psychologische) afstand en voeren ze internationaliseringsprocessen meer stapsgewijs door. Familiebedrijven gaan tevens minder internationale samenwerkingsverbanden aan (Abdellatif et al., 2010) en hebben meer problemen om internationaliseringsprocessen rationeel te benaderen (Claver et al., 2009).
Er zijn dus duidelijke verschillen in de manier waarop familiebedrijven en niet-familiebedrijven internationaliseren. Deze verschillen worden vooral toegeschreven aan de
wederzijdse beïnvloeding van bedrijfsbelangen en familiebelangen en aan de emotionele motieven die voortvloeien uit de specifieke karakteristieken van de onderneming, zoals de belangen van de familie of de houding van de directeur (Flören, 2001).
Algemene internationaliseringmodellen die puur uitgaan van volkomen rationele
beslissingsprocessen en die gericht zijn op algemene bedrijfsbelangen, lijken dus niet
van toepassing op familiebedrijven. Hieronder nemen we de literatuur over familiebedrijven op het gebied van internationalisering onder de loep. Eerst richten we ons op
de specifieke familiefactoren die het internationaliseringsproces beïnvloeden. Daarna
belichten we de strategieën die familiebedrijven kunnen hanteren. Dit doen we met
behulp van de eerder beschreven techniek van systematic review (zie Box 3.1).
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box 3.1 systematic reView

3.1 stAAt het internAtionAAl opererende
fAMiliebedrijf sterker?

voor de systematic review van de literatuur op het gebied van familiebedrijven hebben we gebruik gemaakt van de wetenschappelijke zoekmachine scopus. die zoekt

In onderzoek naar internationalisering is het een algemeen bekend gegeven dat gebrek

op basis van trefwoorden in een groot aantal verschillende databases waarop die

aan kennis van de buitenlandse markt een belangrijk obstakel is voor bedrijven (Johanson

beschikbaar zijn binnen Universiteit Utrecht. als zoektermen hebben we de woor-

& Vahlne, 1977). Onderzoek naar familiebedrijven stelt echter vast dat familiebedrijven

den ‘familiebedrijf’ en ‘internationalisering’ gebruikt. er is gespecificeerd dat een

andere obstakels tegenkomen dan niet-familiebedrijven doordat zij op cruciale dimen-

combinatie van deze twee woorden in de titel, samenvatting of als keyword dient

sies afwijken (Gallo & Pont, 1996). Niet alle kenmerken van familiebedrijven zijn evenwel

voor te komen. om de kwaliteit van de gevonden artikelen te garanderen, dienen de

gunstig voor internationaliseringsprocessen. De literatuur bespreekt behalve sterke

wetenschappelijke tijdschriften een notatie te hebben in de social science Citation

punten ook familiefactoren die internationaliseringsprocessen belemmeren. Met name de

Index (ssCI). dit is een amerikaanse ranglijst die een groot aantal wetenschappelijke

familiecultuur en de emotionele verbondenheid met het bedrijf hebben grote invloed op

tijdschriften omvat. de ssCI toetst of wetenschappelijke tijdschriften voldoen aan

de beslissingen in de onderneming en de mate van risicoaversie (Flören, 2001).

een aantal verschillende strikte kwaliteitscriteria, voordat de tijdschriften worden
opgenomen in de ranglijst.

Onderzoek naar de sterktes en de beperkende factoren van internationaal opererende familiebedrijven bevindt zich nog in een beginstadium. Wel wordt er steeds meer

de combinatie van zoektermen leverde 25 artikelen op, gepubliceerd in 16 verschil-

aandacht aan besteed in de literatuur. Onderzoekers die zich daarmee bezighouden

lende wetenschappelijke tijdschriften. van alle artikelen is de samenvatting doorge-

zijn o.a. Claver et al. (2009), Fernándoz en Nieto (2005), Hulshoff (2001) en Flören en

lezen, waarna is bepaald of het artikel voldoende relevant is voor het onderzoek.

Jansen (2010). Claver et al. (2009) benadrukken dat er zes factoren zijn die het interna-

geen artikel is na deze eerste selectieronde afgevallen en alle artikelen zijn volledig

tionaliseringsproces binnen familiebedrijven beïnvloeden: risicoaversie, de generatie

doorgelezen. Zes artikelen bleken uiteindelijk onvoldoende relevant voor het onder-

(eerste tweede, derde, etc.) die het familiebedrijf bestuurt, de langetermijnvisie, de

zoek, waardoor er 19 artikelen zijn opgenomen in de definitieve selectie. de selectie

familieleden in het buitenland, aanwezigheid van niet-familieleden in het manage-

is uitgebreid met 14 artikelen waarnaar prominent verwezen werd in de 19 artikelen

mentteam en de mate van zelffinanciering. Naast deze zes factoren worden het aan-

die deel uitmaken van de definitieve selectie. Hoewel deze artikelen niet zijn gepubli-

passingsvermogen van de organisatie (Graves & Thomas, 2008) en het buitenlandse

ceerd in ssCI-tijdschriften, vormen zij wel een belangrijke basis voor deze artikelen.

netwerk van het familiebedrijf (Basly, 2007) benoemd als belangrijke factoren die het

de artikelen zijn gecategoriseerd naar onderwerp en per artikel is een overzicht

internationaliseringsproces binnen familiebedrijven beïnvloeden.

gemaakt van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. een volledig overzicht
van alle relevante artikelen is te vinden in bijlage 1.

3.2 de sterktes VAn internAtionAle
fAMiliebedrijVen
Eén van de meest bepalende kenmerken die familiebedrijven onderscheiden van
niet-familiebedrijven is de betrokkenheid en toewijding van de familie jegens het
bedrijf. Deze ontastbare factor geeft het familiebedrijf een uniek concurrentievoordeel.
De betrokkenheid en zichtbaarheid van de familie straalt betrouwbaarheid uit (Flören
& Jansen, 2010) en zorgt tegelijk voor een stabiele bedrijfscultuur en langetermijnvisie. Een familiebedrijf heeft immers weinig baat bij alleen winst op de korte termijn.
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Volgende generaties dienen de onderneming op de lange termijn voort te zetten of

ken (Graves & Thomas, 2008). Binnen familiebedrijven is de verantwoordelijkheid en

later als aandeelhouder de vruchten te plukken.

de besluitvorming vaak beperkt tot één of twee sleutelfiguren. Hierdoor zijn er vaak
korte communicatielijnen en kunnen beslissingen relatief snel worden genomen. Dit

een langetermijnvisie levert concurrentievoordelen op bij internationalisatie

wordt bijvoorbeeld ook benadrukt door de heer Boot van NNZ (zie pagina 38). Die

Door de langetermijnvisie beschouwen externen familiebedrijven als betrouwbaar. Zij

korte lijnen vormen een belangrijk voordeel tijdens het internationaliseringsproces, dat

doen er graag zaken mee omdat ze een duurzame en betrouwbare relatie kunnen aan-

veelal wordt gekenmerkt door dynamische besluitvorming en waarbij het snel inspelen

gaan. Ook de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers worden door die langeter-

op kansen essentieel is (Flören, 2001). Het familiebedrijf heeft daarnaast relatief

mijnvisie beïnvloed. De oriëntatie op de lange termijn wordt dan ook vaak benoemd

veel flexibiliteit op het gebied van werk, tijd en geld. Familiebedrijven herinvesteren

als een belangrijke sterkte van internationaal opererende familiebedrijven (Fernándoz

vaak een relatief groot gedeelte van de winst in het bedrijf en zijn behoudend in het

en Nieto, 2006). Internationalisering is immers vaak een langdurig proces dat vast-

uitkeren van dividenden. Ook als er extra werk gedaan moet worden is er in de familie

houdendheid vereist voordat er successen worden geboekt. Een langetermijnvisie is

vaak een vanzelfsprekende bereidheid om ‘overuren te draaien’. Door deze flexibi-

daarom essentieel om de opeenvolgende fases van het internationaliseringsproces

liteit in tijd en geld kunnen familiebedrijven zich snel en gemakkelijk aanpassen aan

volgens het Uppsala-model succesvol te doorlopen (Claver et al., 2009).

veranderende omstandigheden en ontstaat een concurrentievoordeel ten opzichte
van niet-familiebedrijven. Fernándoz en Nieto (2005) benadrukken echter wel dat er

Ook uit het werk van Graves en Thomas (2008) blijkt het essentiële belang van een

starheid en weerstand tegen veranderingen van leiderschap of andere veranderingen

langetermijnvisie voor het internationaliseringsproces. Doordat de nadruk minder

kunnen optreden, vooral als een bedrijf al lang geleid wordt door dezelfde persoon.

ligt op snelle successen, reageren familiebedrijven niet direct op de minder goede

Deze weerstand kan het internationaliseringsproces afremmen.

resultaten waarmee internationaal opererende bedrijven vaak in het begin te maken
krijgen. Ook hoeven zij niet − of minder − verantwoordelijkheid af te leggen aan ex-

de rol van netwerken binnen het familiebedrijf

terne partijen als financiers en aandeelhouders die gericht zijn op rendement op korte

Op basis van de netwerkbenadering wordt de rol van netwerken in het internatio-

termijn (Graves & Thomas, 2008). Familiebedrijven hebben dan ook meer oog voor de

naliseringsproces benadrukt. Er is echter een zeer beperkt aantal onderzoekers dat

groei van het bedrijf op de lange termijn en zijn veel stabieler in hun besluitvorming,

deze benadering hanteert in relatie tot het familiebedrijf (bijvoorbeeld: Carney, 2005;

doordat verhoudingen, relaties en de bedrijfscultuur zich vaak hebben gestabiliseerd.

Basly, 2007; Graves & Thomas 2008). Graves en Thomas (2008) stellen vast dat de

De langetermijnvisie heeft daardoor een tweeledige invloed op het internationalise-

mate waarin het netwerk van een familiebedrijf is ontwikkeld een essentiële rol speelt.

ringsproces. Ten eerste zal een familiebedrijf zich minder snel in een internationalise-

Zij stellen echter dat CEO’s van familiebedrijven vaak beperkte internationale kennis

ringsproces storten als dit niet past binnen de langetermijnstrategie. Hierdoor worden

hebben en beperkte middelen tot hun beschikking hebben. Carney (2005) schept

overhaaste (foutieve) keuzes voorkomen. Ten tweede zal een familiebedrijf zich minder

een positiever beeld. Volgens Carney (2005) hebben familiebedrijven een voordeel

snel terugtrekken uit een internationaliseringsproces dat niet direct succesvol is.

doordat familie-eigenaren actiever zijn in het opbouwen en netwerken en doordat

Hoewel sommige familiebedrijven niet-succesvolle internationale activiteiten niet tijdig

netwerkrelaties familie-eigenaren eerder vertrouwen. Familieleden hebben een hoge

beëindigen, wordt de langetermijnoriëntatie gezien als een belangrijke voorwaarde

emotionele verbondenheid met de onderneming. Hierdoor is de kans dat zij handelen

om het internationaliseringsproces in zijn geheel succesvol te doorlopen.

op basis van persoonlijk gewin op korte termijn vele malen kleiner.

familiebedrijven zijn slagvaardig en flexibel

Uit het onderzoek van Basly (2007) blijkt tevens dat familiebedrijven de neiging heb-

Een ander sterk punt van familiebedrijven is de flexibiliteit van de organisatie. Wan-

ben hun buitenlandse netwerkconnecties te gebruiken om betere kennis te verkrijgen

neer internationalisering toeneemt, zal er een behoefte ontstaan aan aanpassing van

van de buitenlandse markt, zodat ze de bestaande buitenlandse markt beter van

de organisatie op het niveau van productie, leiding geven, marketing en relatienetwer-

dienst kunnen zijn. Niet-familiebedrijven gebruiken buitenlandse relaties daarentegen
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erVariNg VaN de baNkier

meer om kansen in het buitenland te verkennen. De beslissing om te internationaliseren lijkt daarmee binnen familiebedrijven vooral voort te komen uit interne motieven
en minder gebaseerd te zijn op het systematisch zoeken naar kansen in de markt.

bekeNde VaLkuiLeN

Empirisch onderzoek naar de rol van netwerken bij internationaliseringsprocessen door

Het buitenland kan ver weg lijken. ook als je er zaken doet via een lokale vestiging.

familiebedrijven ontbreekt echter, waardoor er geen definitieve uitspraken kunnen

die grote afstand kan vooral bij aandeelhouders die niet bij de dagelijkse operatie

worden gedaan. Wel wordt vaak benadrukt dat de toegang tot een internationaal

zijn betrokken zorgen voor minder inzicht in de noodzaak en risico’s van internatio-

netwerk eenvoudiger wordt wanneer familieleden in het buitenland aanwezig zijn. Fa-

naal zakendoen. men heeft minder gevoel bij buitenlandse activiteiten. de vestiging

milieleden kunnen het beste de kansen en risico’s in een onbekende markt inschatten

in het buitenland kan worden gezien als een soort ‘add-on’, iets wat eigenlijk geen

(Gallo & García Pont, 1996). Ook is er dan binnen het familiebedrijf meer kennis over

onderdeel is van het nederlandse kernbedrijf. die neiging zien we als bank terug in

en ervaring met bedrijfsculturen en de taal van het betreffende land (Gallo & García

de wens van sommige familiebedrijven om een stand-alone financiering te krijgen

Pont, 1996; Graves & Thomas, 2008). Een empirische studie van Claver et al. (2009)

voor hun internationale tak. maar ook bij buitenlandse activiteiten verwachten wij,

vindt echter geen bewijs dat familiebedrijven met buitenlandse familieleden meer

afhankelijk van het profiel en de aard van activiteiten, dat het moederbedrijf garant

gecommitteerd zijn aan internationaliseringsprocessen. Hoewel er dus aanwijzingen

staat. daar past ook een commitment van de aandeelhouders bij.

zijn dat familiebedrijven efficiënte netwerken hebben om internationale activiteiten te
ontplooien, ontbreekt hiervoor op dit moment nog hard bewijs.

aandeelhoudende familieleden bij wie de risico’s van internationaal zakendoen niet
goed op het netvlies staan, kunnen onaangenaam verrast worden als het moederbe-

3.3 de keerzijde VAn de fAMiliefActor

drijf geraakt wordt door een onverwachte tegenvaller in het buitenland. denk daarbij
niet alleen aan financiële verliezen, maar ook aan emotionele kwesties als fraude of
corruptie. Zoiets slaat altijd terug op de familie. daarom is het verstandig om aan-

Het is even belangrijk om inzicht te krijgen in de factoren die het internationaliserings-

deelhouders mee te nemen in wat er gebeurt en welke kansen en specifieke risico’s

proces van een familiebedrijf kunnen bevorderen als in de factoren die het proces

worden aangegaan. We zien steeds meer dat familiebedrijven een externe adviseur

belemmeren. De belangen van de drie systemen (familie, onderneming en eigen-

met internationale ervaring inschakelen, aan wie ze zich kunnen spiegelen en die bo-

dom) kunnen verstrengeld raken, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Veelal spelen

vendien de ‘familiefactor’ kan managen. deze rol kan ook vervuld worden door een

emotionele – en dus niet rationele − overwegingen een belangrijke rol binnen het

raad van Commissarissen of toezicht. de vraag is: in hoeverre laat de familie extern

familiebedrijf. Uit deze ‘emotionele’ factor ontstaan de meeste zwakke punten van het

advies toe?

familiebedrijf bij internationalisering.
door de verwevenheid van zakelijke en privébelangen kunnen emoties bij familiefamiliebedrijven zijn risicoavers

bedrijven een grotere rol spelen dan bij andere ondernemingen. een risico daarbij is

De schaduwzijde van een langetermijnoriëntatie en stabiele bedrijfsvoering is

bijvoorbeeld dat het kiezen van zakelijke partners voor een joint venture veelal op

risicoaversie (Abdellatif et al., 2010). Een zeer behoudende bedrijfsvoering komt

basis van gevoel gaat, en onvoldoende op basis van gedegen onderzoek. niet-fami-

binnen familiebedrijven relatief vaak voor en heeft meerdere oorzaken. Ten eerste

liebedrijven organiseren bij zo’n beslissing doorgaans een intensief traject van due

is winstmaximalisatie binnen familiebedrijven vaak geen belangrijk doel. Zekerheid

diligence. de kans op een slechte keuze is daardoor kleiner. de kracht van familiebe-

over het voortbestaan van de onderneming op de lange termijn en de mogelijkheid

drijven kan hier ook een valkuil vormen. Hierbij geldt dat het zaak is een evenwicht

om de onderneming over te dragen naar de volgende generatie zijn belangrijker dan

te vinden tussen ratio en gevoel: hoe kan je het beste van elkaar leren en ervaringen

winstmaximalisatie op de korte termijn. Familiebedrijven trekken dan ook niet snel

delen?

externe investeerders aan, noch lenen ze veel geld bij de bank. Vaak financieren ze
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de onderneming grotendeels met eigen vermogen. De neiging om enkel ingehouden

zijn voor een succesvol internationaliseringsproces. Lang zittende DGA’s van niet

winsten te gebruiken, belemmert het internationaliseringsproces (Claver et al., 2009).

internationaal opererende familiebedrijven zullen dus gemiddeld genomen minder

Het benodigde kapitaal voor ambitieuze internationaliseringsprocessen is voor veel

geneigd zijn op latere leeftijd nog internationale projecten te initiëren. De nieuwe

ondernemingen namelijk niet zelf op te brengen, waardoor ambities moeten worden

generatie is gewoonlijk wel bereid tot het doorvoeren van strategische veranderingen

bijgesteld of projecten geen doorgang vinden (Fernándoz & Nieto, 2005).

en wil graag haar kennis en vaardigheden demonstreren (Gallo & García Pont, 1996).
Dit komt de internationale betrokkenheid van het bedrijf ten goede. Ook kan een

behoud van controle is belangrijk voor familiebedrijven

nieuwe generatie − die vaak een hogere opleiding heeft gehad − meer internationaal

Het behouden van de controle is nauw verbonden met risicoaversie. Op drie verschil-

georiënteerd zijn (Okoroado & Koh, 2010). Wel ontbreekt het de nieuwe generatie

lende manieren (zeggenschap, leiderschap en management) heeft het een uitwerking

vaak aan de nodige ervaring om een internationaliseringstraject succesvol af te ron-

op het internationaliseringsproces. Controle behouden over zeggenschap betekent

den. Hierdoor laten veel familiebedrijven internationale kansen liggen.

dat familiebedrijven zeer terughoudend zijn om aandelen (stemrecht) buiten de directe familiekring uit te geven (Fernándoz & Nieto, 2005). Daardoor is niet alleen de mo-

De derde vorm van controle heeft betrekking op de controle op management. Het

gelijkheid tot het aantrekken van risicokapitaal (vreemd vermogen) zeer beperkt, maar

probleem bij familiebedrijven is dat familieleden zonder ervaring vaak worden verkozen

ook die tot het aantrekken van nieuw eigen vermogen. Dit zorgt er eveneens voor dat

boven professionele niet-familiale managers met veel ervaring. Het werken met familie-

familiebedrijven minder geld beschikbaar hebben voor internationalisering. Recent

leden heeft vaak voordelen, doordat zij de cultuur van de onderneming goed begrijpen.

onderzoek suggereert echter dat de invloed van de familie − en in het bijzonder het

Externe managers kunnen echter juist de internationale ervaring en ambities meebren-

eigendom van de familie − een kromlijnig (curvilinear) effect heeft op het internatio-

gen die binnen sommige familiebedrijven ontbreken. De houding van de managers

naliseren van familiebedrijven. Hoe lager het eigendomspercentage, hoe hoger het

tegenover investeringen in buitenlandse markten is zeer belangrijk om buitenlandse

internationaliseringsniveau. Wanneer het eigendomspercentage zeer laag of hoog

kansen te kunnen benutten (Gallo & García Pont, 1996; Graves & Thomas, 2008).

is, resulteert dat in een lagere internationale betrokkenheid en minder buitenlandse
bedrijfsactiviteiten (Sciascia et al., 2013).

3.4 internAtionAliseringsstrAtegieën

Het behouden van controle heeft ook betrekking op de rol van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) (behoud van leiderschap). Bij familiebedrijven blijft de DGA vaak

Uit de vorige sectie blijkt dat familiebedrijven op bedrijfsmatig gebied grotendeels

tot zijn of haar pensioen zitten of wordt de eigendom pas op latere leeftijd overge-

hetzelfde zijn als niet-familiebedrijven, maar dat ze toch op essentiële punten ver-

dragen naar de volgende generatie. Dit behoud van leiderschap heeft een negatieve

schillen. In het algemeen zijn familiebedrijven behoudender, meer risicoavers en meer

uitwerking op de mate van internationalisering. Volgens Claver et al. (2009) is dit

gericht op controle. Hierdoor zijn zij minder gericht op groei en deze trend wordt

effect vooral van toepassing op de oprichters van de onderneming. Zij zijn over het

versterkt in de internationale sfeer (Fernández & Nieto, 2005). De voornaamste rede-

algemeen autoritair, behoudend en niet in staat − of niet bereid − om macht te delen.

nen voor de stagnatie van het familiebedrijf zijn het beperkte kapitaal om de groei te

Ook de overdracht naar de volgende generatie verloopt vaak verre van vlekkeloos.

financieren en de weerstand tegen verandering van leiderschap (Gallo & García-Pont,

Het opvolgingsproces kan belemmerd worden door ongelijksoortige familiebelan-

1996). Fernández en Nieto (2006) laten zien dat eigendom een belangrijke impact

gen, conflicten tussen opvolgers, verschillende waarden en behoeften van opvolgers

heeft op internationaliseringsstrategieën doordat eigendom effect heeft op de be-

(Fernándoz & Nieto, 2005). Uit onderzoek van Davis en Harveston (2000) blijkt dat

schikbare middelen en de risico’s die een bedrijf wil of kan nemen. Hulshoff (2001),

oudere DGA’s minder snel risico’s willen nemen en daardoor ook minder geneigd zijn

die haar onderzoek in Nederland verrichte, laat echter een meer positief beeld zien.

tot internationalisering. Hoewel oudere DGA’s wel vaak meer internationale ervaring

Zij weerlegt de veronderstelling dat familiebedrijven minder streven naar uitbreiding.

hebben, benadrukt Flören (2001) dat affiniteit en betrokkenheid belangrijke factoren

Wel zijn tweede en latere generatie familiebedrijven iets minder exportgericht dan
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niet-familiebedrijven. De literatuurstudie laat zien dat de internationaliseringsstrate-

kwart van de directeuren van exporterende familiebedrijven aangeeft dat internationa-

gieën van familiebedrijven afwijken op vier cruciale dimensies: snelheid en afstand,

lisering geen strategische beslissing was maar dat het hun overkwam. Deze toevallig

middelen, timing en samenwerkingsverbanden.

exporterende familiebedrijven zijn echter wel in staat geweest uiteindelijk een succesvolle internationaliseringsstrategie te ontwerpen.

1. familiebedrijven internationaliseren voorzichtig en dicht bij huis
Internationalisering is een complex proces met veel onzekerheden waarbij infor-

4. familiebedrijven maken zich niet afhankelijk

matie over de buitenlandse markt essentieel is. Doordat familiebedrijven minder

Abdellatif et al. (2010) concludeerden dat familiebedrijven relatief minder interna-

risico’s nemen zorgt dit ervoor dat het internationaliseringsproces relatief voorzichtig

tionale samenwerkingsverbanden aangaan dan andere ondernemingen. Mogelijke

wordt benaderd. Familiebedrijven kijken daarom eerst naar buurlanden vanwege de

verklaringen hiervoor zijn de wens van het familiebedrijf om onafhankelijk te blijven

beperkte fysieke afstand en de grotere bekendheid met de taal en gewoontes. Dit

en de controle in eigen hand te houden (Fernández & Nieto, 2005). Opmerkelijk in

maakt niet alleen het internationaliseringsproces eenvoudiger. Ook zorgt het ervoor

Flörens onderzoek (2001) is dat de meerderheid van de Nederlandse exporterende

dat familiebedrijven in het buitenland vaak dezelfde strategie kunnen gebruiken als in

familiebedrijven juist gebruik maakt van een tussenpersoon. Hoewel familiebedrijven

Nederland (Flören, 2001). De lage bereidheid tot het afstaan of delen van eigendom

hierdoor afhankelijk worden van inspanningen van de tussenpersoon, beperkt dit wel

ligt ten grondslag aan de voorzichtige benadering. Ook kunnen DGA’s bang zijn dat

de financiële risico’s. Als Nederlandse bedrijven een echt samenwerkingsverband

bij internationalisering hun huidige manier van ondernemen (betrokkenheid en cultuur)

aangaan, doen zij dit vooral met andere (buitenlandse) familiebedrijven (Flören, 2008).

onder druk komt te staan.

De continuïteit in samenwerking en de betrokkenheid en ervaring van de buitenlandse
DGA zijn belangrijke redenen om internationale samenwerkingsverbanden vooral met

2. familiebedrijven stellen minder middelen beschikbaar

andere familiebedrijven aan te gaan. Dit komt ook overeen met de resultaten uit het

De lage bereidheid om eigendom te delen of risicodragend kapitaal aan te trekken is

onderzoek van Gallo en Sveen (1991) waaruit blijkt dat familiebedrijven andere buiten-

al genoemd als een schaduwzijde van de familiefactor. De internationale strategieën

landse familiebedrijven opzoeken om mee samen te werken.

van familiebedrijven kenmerken zich dan ook door relatief beperkte toegang tot financiële, technologische of commerciële middelen (Fernández & Nieto, 2006).
3. familiebedrijven ‘timen’ anders
Eigendom heeft ook invloed op de timing van internationalisering (Fernández & Nieto,
2006). Sommige onderzoeken laten zien dat familiebedrijven relatief langzaam en later
internationaliseren (Gallo & García Pont, 1996; Graves & Thomas, 2006; Okoroafo,
1999). Als belangrijke redenen voor deze verschillen stellen zij dat familiebedrijven een
meer lokale cultuur hebben, waardoor men eerder geneigd is lokaal te opereren en
managers aan te nemen met geen of weinig internationale ervaring. Familiebedrijven
hebben bovendien gewoonlijk een lager percentage hoog gekwalificeerd personeel
en geven er de voorkeur aan om familieleden in managementposities te zetten. Deze
managers zijn niet altijd voldoende gekwalificeerd en missen vaak internationale
ervaring (Gallo & García-pont, 1996). Bovendien missen familiebedrijven vaak de
leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om een groeiproces te beheren (Gallo &
García-Pont, 1996). Opvallend in het onderzoek van Flören (2001) is dat meer dan een
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3.5 belAngrijkste uitkoMsten literAtuurstudie
Wat bepaalt het succes van internationalisering? Volgens Gallo en Sveen (1991) wordt
dat bepaald door de mate waarin familiebedrijven zich bewust zijn van de factoren die
internationalisering bevorderen of tegenwerken en de manier waarop zij met deze fac-

Tabel 3.1 Belangrijkste uitkomsten literatuurstudie

sterktes

familiefactoren

strategieën

Langetermijnvisie

Meer risicoavers

Voorzichtige aanpak en vaak

toren omgaan. Managers van familiebedrijven kunnen deze zwakke punten voorkomen

gericht op directe buurlan-

door hun kennis van internationaliseringsstrategieën en van de verschillende culturen

den

te vergroten. Andere mogelijkheden zijn het opleiden van de volgende generatie, het
inhuren van buitenstaanders in het management, regelmatig toezicht houden op de

Flexibele organisatie

internationale omgeving en het actief bijwonen van internationale gelegenheden (zo-

Controle willen behouden

Er worden minder middelen

over zeggenschap

ter beschikking gesteld

als beurzen) waar kansen zijn om te netwerken met potentiële buitenlandse partners.
Een belangrijk implicatie van de tegenwerkende factoren is dat familiebedrijven de

Familieleden genieten

Controle willen behouden

Familiebedrijven beginnen

neiging hebben hun internationaliseringsproces relatief laat te beginnen en in een tra-

veel vertrouwen bij

over leiderschap

later met internationalisering

ger tempo te doorlopen dan andere ondernemingen (Flören, 2001). De belangrijkste

buitenlandse partners
Controle willen behouden

Familiebedrijven maken zich

over management

niet afhankelijk

uitkomsten van de literatuurstudie staan samengevat in het volgende schema
(zie Tabel 3.1):
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‘aLs famiLiebedrijf schakeL je sNeLLer’

nnZ richt zich op het produceren van slim en
duurzaam verpakkingsmateriaal, veelal voor levensmiddelen. Het familiebedrijf, met de hoofdvestiging in groningen, bestaat al sinds 1922 en
telt inmiddels 180 medewerkers. ‘die werken
verspreid over europa, amerika en Canada’,
vertelt algemeen directeur len boot.

De eerste buitenlandse vestiging zette NNZ op in Groot-Brittannië. Boot: ‘We
exporteerden daar al verpakkingen naar toe. Toen we er in 1978 een bedrijf konden
overnemen, hebben we dat gedaan.’ Als familiebedrijf kun je zulk soort beslissingen
sneller maken, aldus de directeur. ‘Je communiceert en schakelt vlugger. Natuurlijk kan
dat ook té snel gebeuren. Het risico is dan dat je niet alle voors en tegens afweegt,
voordat je de stap naar het buitenland zet.’

Verschil in wensen

Oostenrijk, Spanje, Italië en Duitsland. Ons voornaamste advies aan familiebedrijven
die willen internationaliseren: bereid je goed voor en focus daarbij op het lokale. Dat

Zelf heeft NNZ die stap inmiddels vele malen gezet. Steeds vanuit het hoofdkantoor in

doen wij zelf ook altijd. We kijken naar de plaatselijke normen, waarden en beleving.

Groningen. ‘We hebben nu achttien vestigingen in dertien landen. Met als belangrijkste

Daar houden we rekening mee – in de omgang met klanten, maar bijvoorbeeld ook

afzetmarkten de Benelux, Scandinavië, Baltische Staten, de VS, Groot-Brittannië, Polen,

qua ontwerp van verpakkingen. De wensen op dat gebied verschillen per land.’

invloed op succes
‘De ondernemersstijl van een familiebedrijf wordt sterk beïnvloed door de familiecultuur’, zegt Boot, wiens multinational zich voor 90 procent richt op de agrarische markt
en voor 10 procent op de industriële. ‘Binnen onze familie is die cultuur sterk internationaal en innovatief. Dat heeft niet alleen invloed op onze ontwikkeling van nieuwe
verpakkingen, zoals de “Carry Fresh”, waarvoor wij de prestigieuze Euro- en WorldStar
ontvingen. Het vergroot ook onze behoefte om te internationaliseren. En beide zaken
zijn mede bepalend voor ons succes in het buitenland.’
www.nnz.nl
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4. iNterNatioNaLiseriNg door
famiLiebedrijVeN: de praktijk

Wat kunnen we leren van onze experts? We hebben aan hen drie
vragen voorgelegd. Wat zijn de sterke punten van internationaal
opererende familiebedrijven? Wat zijn de familiefactoren waarmee je rekening moet houden? Wat zijn de belangrijkste best
practices? de belangrijkste resultaten worden hieronder weergegeven.

4.1 de experts
Gegeven de onderzoeksmethodiek is het selecteren van de juiste experts een cruciaal onderdeel. De kwaliteit van het onderzoek is immers voor een groot gedeelte
afhankelijk van de inzichten en kwaliteit van de deelnemende experts. Op basis van
vier criteria (bedrijfsgrootte, mate van internationalisering, succesvolle internationaliseringsstrategie en minimaal tweede generatie familiebedrijf) zijn potentiële deelnemers
uit het bedrijvenbestand van de Rabobank geselecteerd en uitgenodigd om deel te
nemen aan het onderzoek, als ervaringsexperts. Tien ervaringsexperts hebben toegezegd om deel te nemen aan het onderzoek. De door ons geselecteerde ervaringsexperts zijn allen directeur of financieel directeur van een internationaal opererend
Nederlands familiebedrijf. Twee bedrijven kunnen omschreven worden als middelgroot (tussen 100 en 249 medewerkers), alle andere bedrijven hebben meer dan
250 werknemers in dienst en kunnen omschreven worden als een grootzakelijk bedrijf.
De meeste ondernemingen (drie) zijn actief binnen ofwel de industrie of de groot- en
detailhandel. Andere ondernemingen opereren vooral in de vervoerssector (één),
bouwnijverheid (één), vervoer (één) of het verhuur van roerende goederen (één). De
ondernemingen zijn opgericht tussen 1921 en 1987. Alle familiebedrijven worden
inmiddels bestuurd door tweede-, derde- of vierdegeneratiefamilieleden. Bedrijfsoverdracht heeft dan ook minimaal één keer plaatsgevonden binnen deze familiebedrijven
en zij voldoen aan onze omschrijving van familiebedrijven in termen van complexiteit
van het familiesysteem.
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De geselecteerde wetenschappelijke experts zijn ofwel actief als wetenschappelijk

Tabel 4.1 Sterke punten van familiebedrijven bij internationalisering

onderzoeker op het gebied van internationalisering, familiebedrijven of een comdelphi

dewerking verleend aan het onderzoek. Alle geselecteerde wetenschappelijke experts
zijn in het bezit van een academische master en drie experts hebben een Ph.D.

4.2 onderzoeksMethodologie

ranking

wetenschap en de praktijk. In totaal hebben zeven wetenschappelijke experts hun me-

antwoordcategorie

1.

Familiebedrijven hebben
een langetermijnvisie

8

1. (2)

Snelle besluitvorming

30

2.

Snelle besluitvorming

7

2. (1)

Familiebedrijven hebben
een langetermijnvisie

26

3.

Een betrokken familie
kweekt vertrouwen

5

3. (6)

Flexibiliteit (zij kunnen
zich aanpassen aan lokale
omstandigheden)

25

4.

Vastberadenheid

3

4. (9)

Zichtbaar betrokken
eigenaren

23

5

Zij hebben een
betrouwbaar imago

3

5. (3)

Een betrokken familie
kweekt vertrouwen

21

6.

Flexibiliteit (zij kunnen
zich aanpassen aan lokale
omstandigheden)

2

6. (4)

Vastberadenheid

14

7.

Geen voordelen t.o.v.
niet-familiebedrijven

1

7. (5)

Familiebedrijven hebben
een betrouwbaar imago

8.

Normen en waarden van
(familie)bedrijf

1

8. (7)

Geen voordelen t.o.v.
niet-familiebedrijven

7

9.

Zichtbaar betrokken
eigenaren

1

9. (10)

Familiebedrijven
begrijpen emotionele
factoren van buitenlandse
familiebedrijven

6

10. Familiebedrijven
begrijpen emotionele
factoren van buitenlandse
familiebedrijven

1

10. (8)

Normen en waarden van
(familie)bedrijf

0

ranking

belangenverenigingen voor familiebedrijven, aangezien zij de brug vormen tussen de

Het onderzoek valt in twee delen uiteen. Eerst hebben de experts input geleverd via
een schriftelijke vragenlijst (ronde 1). De antwoorden uit deze ronde zijn omgezet door

Nominal group process
aantal
maal
genoemd

expertpanel is daarnaast aangevuld met een tweetal directeuren van (internationale)
antwoordcategorie

de onderzoekers in verschillende antwoordcategorieën. Daarna hebben de experts
deelgenomen aan een Nominal Group Process Meeting die over drie rondes verliep en
waarbij zij konden stemmen over de belangrijkste sterktes, familieaspecten en best practices en deze mondeling konden toelichten. Voor een uitgebreide beschrijving van de
onderzoeksmethodologie verwijzen wij naar Bijlage 3 (de methodologie in de praktijk).

4.3 de sterktes VAn fAMiliebedrijVen bij
internAtionAlisering
Drie categorieën werden tijdens de Delphi-ronde relatief vaak genoemd door de
experts: ‘langetermijnvisie’, ‘snelle besluitvorming’ en ‘een betrokken familie kweekt
vertrouwen bij buitenlandse partners’. Deze categorieën komen overeen met de
sterktes die benoemd worden in de literatuur. De stemming tijdens de Nominal Group
Process Meeting bracht een aantal interessante verschuivingen in de prioritering van
sterktes teweeg (zie Tabel 4.1). De snelle besluitvorming en langetermijnvisie wisselen van plaats en worden, respectievelijk, de belangrijkste en op één na belangrijkste

punten

binatie van beide en werkzaam bij een Nederlandse universiteit of hogeschool. Het

sterktes van familiebedrijven bij internationalisering genoemd. Opvallender is echter
dat de categorieën ‘flexibiliteit’ en ‘zichtbaar betrokken eigenaren’, die relatief weinig
genoemd werden in de Delphi-ronde, sterk winnen in belang (respectievelijk de op
twee en drie na belangrijkste sterktes van het familiebedrijf bij internationalisering).
(Zie ook Tabel 4.1.)
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‘bespreek VerschiLLeN tusseN geNeraties’

de multinational molecaten is met zijn
campings en vakantieparken een grote speler
op de toeristenmarkt. Het familiebedrijf
bestaat sinds 1922 en telt in het hoogseizoen
1200 medewerkers. directeur Cees slager:
‘We richten ons steeds meer op het kwaliteitstoerisme in oost-afrika.’

Molecaten heeft gedurende de laatste decennia ook een aantal andere bedrijven in
haar portefeuille gehad. ‘In 1979 zette ik mijn eerste onderneming in het buitenland
op. Dat was in Engeland, aantrekkelijk vanwege onder meer de taal, de cultuur, de
bereikbaarheid en het goede ondernemersklimaat. Ik begon daar met aluminium-

al die deelnemingen verkocht. Molecaten heeft 100 procent in handen van Molecaten

productie en houtbewerking. In 1990 verkocht ik de ondernemingen. In de tussentijd

Afrika BV. Deze dochteronderneming richt zich nu onder de handelsnaam Robin Pope

leerde ik onder andere hoe belangrijk het is de lokale cultuur te kennen, alles uit eigen

Safaris op de opkomende kwaliteitstoeristenmarkt in Centraal Oost-Afrika, om te

middelen te betalen, discipline te houden en teleurstelling te kunnen incasseren.’

beginnen Malawi, Zambia en Noord-Mozambique.’ Voor de marketing en sales heeft

gericht op kwaliteitsmarkt

Molecaten verkooppunten in Washington DC, Londen, München en Johannesburg.

Het zijn lessen die Slager ook daarna nog vaak van pas zijn gekomen. Molecaten heeft

onvoorwaardelijk ondernemen

deelnemingen gehad in Finse, Zweedse en Engelse bedrijven. ‘Inmiddels hebben we

‘Als familie zijn we dag en nacht bezig met ons bedrijf’, zegt Slager. ‘Het is een passie,
een verslaving. Ondernemen is ons met de paplepel ingegoten. Hoge kwaliteit, motivatie, betrouwbaarheid en eerlijkheid staan daarbij voorop. Net als een bescheiden
en betrokken houding richting medewerkers. We zijn er om te blijven en investeren
veel in de omgeving. Dat bij elkaar is ons belangrijkste succes in het buitenland.’ Wel
zijn er verschillen tussen generaties. ‘Toen ikzelf begon, was winstoptimalisatie het allerbelangrijkst. De nieuwe generatie heeft veel meer aandacht voor maatschappelijke
meerwaarde en zorgplicht. Dat geldt voor familieleden én medewerkers. Mijn advies:
beweeg mee met de nieuwe generatie en bespreek verschillen. Anders dreigen conflicten.’
www.molecaten.nl
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snelle besluitvorming vormt een belangrijk voordeel

dat de DGA van een familiebedrijf vaak zeer lang en persoonlijk betrokken is bij de

Het internationaliseringsproces is eerder omschreven als een dynamisch proces dat

onderneming extra vertrouwen kweekt bij internationale zakelijke relaties. De experts

een flexibele organisatiestructuur vereist. De experts benadrukken daarbij vooral de

benadrukken echter dat niet ieder (familie)bedrijf geschikt is voor internationalisering.

rol van snelle besluitvorming: ‘Door korte lijnen binnen het bedrijf kan je veel sneller

Er moet genoeg omvang zijn, het product moet geschikt zijn en er moet behoefte zijn

beslissingen nemen dan bijvoorbeeld een beursgenoteerde multinational.’ Hierdoor

in het buitenland. Daarnaast is de bereidheid van de familie om te internationaliseren

zijn familiebedrijven in staat om sneller en adequater in te spelen op veranderingen

essentieel. Ontbreekt deze bereidheid, dan vindt het proces geen doorgang. Hieruit

en kansen tijdens het proces. Dit komt overeen met de resultaten uit de literatuur-

blijkt het belang van steun binnen de familie voor het internationaliseringsproces.

studie, die benadrukken dat flexibiliteit binnen familiebedrijven ontstaat door korte
communicatielijnen op topmanagementniveau en flexibiliteit in werk, tijd en geld. De
experts benadrukken echter dat er ook een negatieve kant zit aan die snelle besluit-

4.4 de fAMiliefActor bij internAtionAlisering

vorming. Bijvoorbeeld als de directeur voorop loopt en er nog geen draagvlak is bij
het personeel en andere stakeholders. Snelle besluitvorming binnen familiebedrijven

De tweede vraag bij de Nominal Group Process Meeting ging in op de rol van de

komt volgens de experts voort uit successen die in het verleden zijn behaald. Hierdoor

familiefactor bij internationalisering. De langetermijnvisie van de familie werd het

geniet de directeur groot vertrouwen en heeft hij veel autonomie om zelf beslissingen

meest genoemd in de Delphi-ronde en de ‘ambitie van de volgende generatie’ kwam

te nemen zonder eerst uitvoerig overleg te moeten voeren.

als tweede categorie naar voren. Opvallend is dat ‘geen specifieke familieaspecten’
relatief vaak genoemd werd tijdens de Delphi-ronde. Daarnaast wordt het belang van

Vastberadendheid vormt de kern van de strategie

internationale ervaring en het betrekken van familieleden bij het proces benadrukt.

De langetermijnvisie van familiebedrijven kenmerkt zich volgens de experts door vast-

De stemming tijdens de Nominal Group Process Meeting zorgt voor een aantal sterke

houdendheid. Of zoals één van de experts stelt: ‘Vastberadenheid is de kern van het

verschuivingen. ‘Geen specifieke familieaspecten’ ontvangt tijdens de stemming geen

familiebedrijf.’ Door deze langetermijnvisie en de stabielere bedrijfsvoering die daaruit

enkel punt en eindigt op de laatste plaats (zie Tabel 4.2). ‘Het bedrijfsbelang’ wint

volgt, beschikken familiebedrijven over het doorzettingsvermogen dat nodig is om

echter enorm sterk in belang en stijgt naar de derde positie. Dit kan erop duiden dat

de verschillende fases van het internationaliseringsproces succesvol af te ronden. De

er sprake is van een verschil in formulering, waarbij men met ‘geen specifieke familie-

experts vinden niet dat de langetermijnvisie van het familiebedrijf ook een negatieve

factoren’ in eerste instantie wilde aangeven dat het bedrijfsbelang een belangrijke rol

factor kan zijn. ‘Je moet het erkennen als je iets fout gedaan hebt. Dan moet je kort

speelt. Er lijkt daarnaast een duidelijke top vijf van familiefactoren te zijn ontstaan. Het

kunnen schakelen en dit hoeft de langetermijnvisie niet te beschadigen.’ De experts

betrekken van familieleden bij het proces en de internationale ervaring van de familie

geven daarmee aan dat de ondernemer op een flexibele en pragmatische manier

staan op een gedeelde vierde plaats met 20 punten in totaal.

moet omgaan met de langetermijnvisie van het familiebedrijf.
de ambitie en belangen van de volgende generatie zijn belangrijk
dga speelt een cruciale rol binnen het internationaliseringsproces

De experts benadrukken het belang van ambitie: ‘Ambitie moet er zijn, want anders

Zowel de zichtbaarheid van de eigenaar als de betrokkenheid van familieleden sluit

lukt het niet.’ Minstens zo belangrijk zijn de wensen en capaciteiten van de volgende

aan bij de netwerkbenadering van internationalisering. De prioritering van de experts

generatie. In de praktijk ziet men vaak dat de nieuwe generatie wordt tegengehouden

duidt er echter op dat de rol van de ondernemer belangrijker is dan het bredere

door de betrokkenheid van de zittende of voorgaande DGA. Het voordeel van de

netwerk van familieleden. Zij zien internationalisering dan vooral ook als een uitda-

hoge betrokkenheid van de overdrager is echter dat een familiebedrijf kan terugvallen

ging: ‘Internationaal ondernemen is heerlijk om te doen; leer het zo snel mogelijk

op ‘onvoorwaardelijk ondernemen’. Dat wil zeggen: de zittende generatie kan altijd

door met beide eigen poten in de modder te gaan staan.’ De rol van de DGA noemen

steun verwachten van de vorige generaties of vragen stellen. De experts zijn echter

de experts cruciaal (‘internationalisering is een kwestie van doen’), waarbij het feit

wel kritisch ten aanzien van het overnameproces: ‘Er is een groot verschil tussen
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Tabel 4.2 Familiefactoren van familiebedrijven bij internationalisering

ondernemers en aandeelhouders.’ Hiermee benadrukken de experts dat de volgende
generatie niet per definitie geschikt is om te ondernemen.

antwoordcategorie

punten

De ambitie van de volgende generatie lijkt niet alleen invloed uit te oefenen op het
ranking

antwoordcategorie

Nominal group process
aantal
maal
genoemd

ranking

delphi

huidige internationaliseringsbeleid. Juist na de overdracht naar de volgende generatie

De ambitie van de
volgende generatie

34

van de strategie heeft gemaakt. Dit komt overeen met de bevindingen uit de litera-

kan er een koerswijziging plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat na
overdracht aan de tweede generatie internationalisering tot een belangrijk onderdeel

1.

De langetermijnvisie van
de familie

5

(2)

2.

De ambitie van de
volgende generatie

4

2. (1)

De langetermijnvisie van
de familie

30

3.

Geen specifieke familieaspecten

4

3. (9)

Het bedrijfsbelang (dit
gaat voor familiebelang)

23

4.

De internationale ervaring
van de familie

3

4. (5)

Hoe je de familieleden
betrekt bij het proces

20

5

Hoe je de familieleden
betrekt bij het proces

3

5. (4)

De internationale ervaring
van de familie

20

de experts benadrukt: ‘Als het bedrijf door goede ondernemers dan wel managers

6.

Het vertrouwen van
familie/aandeelhouders
(creëer draagvlak)

2

6. (6)

Het vertrouwen van
familie/aandeelhouders
(creëer draagvlak)

8

langetermijnvisie, dan heb je snelle besluitvorming…’. Goed ondernemerschap vormt

7.

De normen en waarden
van de familie

1

7. (11)

Weerstand tegen externe
financiering

5

zijn gericht op groei en internationalisering.

8.

De zakelijke afspraken op
papier vastleggen

1

8. (7)

De normen en waarden
van de familie

5

De internationale ervaring van familieleden wordt door de experts tevens in perspec-

9.

Het bedrijfsbelang (dit
gaat voor familiebelang)

1

9. (10)

Het buitenlandse netwerk

3

10. Het buitenlandse netwerk

1

10. (8)

De zakelijke afspraken op
papier vastleggen

3

11

1

11. (3)

Geen specifieke familieaspecten

0

Weerstand tegen externe
financiering

tuurstudie waaruit blijkt dat internationalisering vaak plaatsvindt nadat de onderneming is overgedragen aan de volgende generatie.
de familiefactor in perspectief
De hoge plaats van de categorie ‘bedrijfsbelang voor familiebelang’ geeft aan dat
de beslissing om te gaan internationaliseren vooral een bedrijfsmatige is. Eén van
geleid wordt, dan heeft het bedrijf toekomst en dan heb je ambitie, dan heb je een
daarmee voor de experts een belangrijke voorwaarde om succesvol internationaal te
opereren en om ervoor te zorgen dat de ambities en langetermijnvisie van de familie

tief geplaatst: ‘Het is branche-afhankelijk of het nodig is om juist met eigen mensen
naar het buitenland te gaan of om samen te werken met lokale mensen.’ In bijvoorbeeld de dienstverlening is persoonlijk contact belangrijk, waardoor een lokale partner
geschikter is dan familieleden die in Nederland wonen. Andere familiebedrijven geven
aan om bij voorkeur toch met eigen familieleden de eerste stappen van het internationaliseringsproces te doorlopen, omdat de familiebedrijven hun familieleden meer
vertrouwen.

4.5 best prActices bij internAtionAlisering
De Nominal Group Process Meeting werd afgesloten met de vraag wat de belangrijkste best practices zijn bij internationalisering. De antwoordcategorieën die de meeste
punten kregen bij de stemming waren: ‘stapsgewijze/kleinschalige aanpak’, ‘goede
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Tabel 4.3 Best practices van familiebedrijven bij internationalisering

De literatuur besteedt weinig aandacht aan best practices. Vaak wordt omschreven
dat een familiebedrijf een samenwerkingsverband aangaat met een ander buitenlands
familiebedrijf. Of dat ze eerder geneigd zijn gebruik te maken van DBI omdat familie-

Nominal group process
punten

te kijken hoe succesvolle familiebedrijven internationaliseren. De experts schepten een

1.

Stapsgewijze/kleinschalige aanpak

6

1. (1)

Stapsgewijze/kleinschalige aanpak

26

een stapsgewijze aanpak is belangrijk binnen het familiebedrijf

2.

Goede voorbereiding op
internationaliseringsproces (onderzoek)

6

2. (2)

Goede voorbereiding op
internationaliseringsproces (onderzoek)

24

Behoud van controle over
het proces (zelf opzetten,
financiering etc.)

4

Aanpassen aan de lokale
markt/cultuurverschillen

24

Netwerken met ervaringsdeskundigen

4

5

Ervaren eigen mensen/
familieleden inzetten

4

6.

Samenwerkingsverband
met familiebedrijven

7.
8.

ranking

ranking

bedrijven controle willen houden over hun bedrijf. Dit maakt het extra interessant om

aantal
maal
genoemd

delphi

3.

4.

9.

antwoordcategorie

3. (8)

antwoordcategorie

Risicoaversie wordt vaak gezien als een van de meest kenmerkende karakteristieken
van het familiebedrijf. Bij internationalisering kan dit tot conflicten leiden, omdat dat
bijna per definitie risico’s met zich meebrengt. Familiebedrijven hebben dan ook de
neiging de ‘downside risk’ te mitigeren. Omdat alles zelfstandig is opgebouwd, al dan
niet door voorgaande generaties, hebben ze het gevoel dat zij ook veel meer kunnen
verliezen dan beursgenoteerde bedrijven die risico’s kunnen nemen met andermans

Behoud van controle over
het proces (zelf opzetten,
financiering etc.)

22

5. (4)

Netwerken met ervaringsdeskundigen

14

3

6. (5)

Ervaren eigen mensen/
familieleden inzetten

14

Internationale personeelsuitwisselingen

2

7. (6)

Samenwerkingsverband
met familiebedrijven

12

Aanpassen aan de lokale
markt/cultuurverschillen

2

8. (9)

Voldoende middelen
(financiële en personele)
beschikbaar stellen.

7

Internationale
personeelsuitwisselingen

4

Voldoende middelen
(financiële en personele)
beschikbaar stellen

redelijk eenduidig beeld tijdens de Nominal Group Process Meeting.

2

4. (3)

9. (7)

geld. Daarnaast is er vaak een gevoel van verbondenheid met en verantwoordelijkheid jegens het personeel. De experts zien een stapsgewijze aanpak dan ook als de
belangrijkste best practice bij internationalisering. Eén van de experts stelt: ‘In een
familiebedrijf verwed je wel de oogst, maar niet de boerderij.’ Internationalisering mag
in de optiek van de experts nooit zo risicovol zijn dat die het bestaansrecht van de
organisatie op de lange termijn in gevaar brengt. Deze relatief voorzichtige en stapsgewijze aanpak sluit aan bij de langetermijnfocus van de familiebedrijven. Winst op
korte termijn is niet altijd belangrijk, zij zoeken eerder naar internationale activiteiten
die op de lange termijn kunnen bijdragen aan en synergievoordelen opleveren voor
de onderneming als geheel. Daarnaast past de strategie bij de manier waarop vele
experts hun eigen onderneming hebben opgebouwd in het verleden: ‘Je bent zelf
ook in de garage begonnen.’ Als je kleine stappen zet, behoud je de controle en kan
je makkelijker bijsturen. Of, zoals één van de experts het stelde: internationalisering is
‘learning by doing’.
gedegen voorbereiding en aanpassen aan lokale markten is essentieel

voorbereiding op internationaliseringsproces’, ‘behoud van controle’, ‘netwerken met

‘Goede voorbereiding’ en ‘aanpassen aan de lokale markt’ zijn respectievelijk de

ervaringsdeskundigen’ en ‘ervaren eigen mensen/familieleden inzetten’. De prioritering

nummer twee en drie van belangrijkste best practices. Goede voorbereiding houdt in:

van categorieën tijdens de Nominal Group Process Meeting, komt op hoofdlijnen over-

marktonderzoek doen en de culturele aspecten in kaart brengen zodat het bedrijf zich

een met de resultaten uit de Delphi ronde. Alleen de categorie ‘aanpassen aan de loka-

beter kan aanpassen aan de lokale markt. Eén van de experts stelt: ‘De meeste zaken

le markt’ wint sterk in belang en schiet omhoog van de achtste plek in de Delphi-ronde

die fout lopen tijdens het internationaliseringsproces zijn gebaseerd op de culturele

naar een derde plek tijdens de Nominal Group Process Meeting (zie Tabel 4.3).

aspecten.’ Er moet bekendheid zijn over hoe je zaken moet doen en op welke manier
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besluiten worden genomen. Het is dus belangrijk je te verdiepen in de cultuur. Er zijn

kunnen dienen als een test-case. Als je dienst of product daar niet aanslaat, kan je

heel veel aspecten waarbij het mis kan gaan tijdens een internationaliseringsproces

beter stoppen.

en hierdoor word je als bedrijf direct op achterstand gezet. De experts geven echter
ook aan dat verdiepen in de cultuur verder gaat dan alleen het zakelijke aspect. Zeker

best practices in het familiebedrijf

in derdewereldlanden dien je de zakelijke activiteiten te waarborgen binnen de lokale

Zien de experts deze best practices als écht uniek voor het familiebedrijf? Zij bena-

omstandigheden en cultuur, om op een duurzame manier een bijdrage te kunnen

drukken van niet. De best practices op zich zijn net zo goed toepasbaar binnen niet-

leveren. Daarnaast zijn er altijd zaken (juridisch of zakelijk) die niet van tevoren zijn te

familiebedrijven. Wel is het internationaliseringsproces binnen familiebedrijven anders:

voorspellen.

‘Binnen het familiebedrijf moet wel rekening worden gehouden met emoties omdat
internationalisering een groot risico is.’ De experts vinden het daarnaast belangrijk dat

De experts hechten voorts ook veel waarde aan zelfreflectie. Goede voorbereiding is

familiebedrijven internationaler worden: ‘Wat een valkuil kan zijn voor een familiebe-

daarmee niet alleen een kwestie van de lokale gebruiken en regelgeving leren, maar

drijf, is dat de familie niet meer de groei kan bieden die het bedrijf verdient. Daarom

ook jezelf bewust zijn van je eigen gebruiken en gewoontes. Culturele botsingen kun-

is bedrijfsbelang het allerbelangrijkst.’

nen ontstaan door het zelfbeeld van de Nederlanders. Eigenschappen die wij van onszelf bewonderen, kunnen in het buitenland heel anders worden gezien. Zo kan onze
eerlijkheid beschouwd worden als een te grote directheid of afstandelijkheid. En wat
wij tolerantie noemen, komt op sommige buitenstaanders over als onverschilligheid.
Eén van de experts adviseert dan ook: ‘Lees je eerst in. Heb gevoel met de cultuur van
het land. Bijvoorbeeld door er drie maanden te verblijven. Het is belangrijk dat jij én
het bedrijf feeling hebben met het land.’
Als je als onderneming in het buitenland zaken wil doen, hoe kan je dan het beste beginnen? Hierover zijn de meningen van de experts verdeeld. Sommigen benadrukken
dat je het proces vooral moet beginnen met eigen mensen: ‘Begin het eerste stukje
met eigen mensen, gewoon het vliegtuig pakken en durven gaan.’ Of: ‘Ga zelf, ervaar
en voel zelf wat je moet doen.’ Het merendeel kiest er echter voor met een lokale
partner in zee te gaan. Hierdoor geven zij wel een stukje controle uit handen. De
oplossing die experts hiervoor aandragen is om de lokale partner verantwoordelijk te
stellen en voor 10 à 15% deel te laten nemen in de internationale activiteit. Hierdoor
wordt de partner medeverantwoordelijk voor de resultaten. Indien men zo’n partner
zoekt, krijgt een buitenlands familiebedrijf de voorkeur: ‘Zoek een partner, bij voorkeur een ander familiebedrijf, omdat die toch vaak dezelfde ideeën heeft, dezelfde
normen en waarden, vanuit het vertrouwelijke oogpunt.’ De experts geven daarnaast
de tip om te beginnen in een ‘open markt’ om de eerste vestiging op te zetten. Voor
Duitsland is dit bijvoorbeeld Berlijn of Frankfurt. Dit zijn al heel internationale gemeenschappen waar je als ‘buitenstaander’ makkelijker wordt geaccepteerd. Deze markten
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‘Verwed de oogst, Niet de boerderij’

boels verhuurt via een groot filialennetwerk
machines en gereedschap die vooral in de bouw
veel gebruikt worden. Het familiebedrijf startte
in 1977 en telt inmiddels 2.300 medewerkers.
‘daarvan werkt bijna de helft in onze 198 buitenlandse vestigingen’, vertelt algemeen directeur
Pierre boels.

‘We begonnen in Nederland en hebben hier een succesvol businessmodel neergezet’,
zegt Pierre Boels. ‘Niet dat we per se naar het buitenland wilden. Maar het moest wel,
als we wilden groeien. De makkelijkste en meest effectieve manier om te groeien was

passend bij de omvang

om in een steeds bredere kring verhuurpunten te openen. Elke 20 kilometer, zeg maar.

’Inmiddels komt 52 procent uit het buitenland – en we verwachten dat dit over vijf jaar

Gezien onze startlocatie in het zuiden van het land kwamen we zo eerder over de

zelfs 75 procent is. Internationalisering is niet per se een quick win. Bij ons kan het

grens dan wanneer we bijvoorbeeld vanuit Amsterdam waren begonnen. We bereik-

10 jaar duren voordat we winst maken in een land. Heb je marktonderzoek gedaan

ten de hoofdstad pas toen we onze vijfendertigste winkel openden. Tegen die tijd zat

en heb je vertrouwen in de toegevoegde waarde van je bedrijfsmodel? Blijf dan

het bedrijf al in België en Duitsland. ‘Als eerste bij de Oosterburen. Daar begonnen

geduldig. Houd daarbij overigens wel in de gaten dat je investeringen passen bij je

we in 1991. Het was de achtste van de inmiddels 308 vestigingen. ‘Al onze omzet

omvang. Verwed gerust de oogst, maar niet de boerderij.’

kwam toen nog uit Nederland. Expansies naar het buitenland zijn afgewogen keuzes
die moeten passen bij de doelen en visie van het management.’

openstaan voor het buitenland
‘Mensen zijn essentieel’, zegt de directeur. ‘Zorg dat de juiste persoon de leiding
geeft over een nieuwe vestiging. Zelf zoeken we onze vestigingsmanagers vooral
onder bestaand personeel. Zij kennen immers de processen en de bedrijfscultuur.’
Kun je niemand vinden die geschikt is? ‘Begin er dan niet aan’, zegt Boels, die ook
aangeeft wanneer je maar beter kunt stoppen. ‘Zoek vooral plekken waar men open
staat voor buitenlandse bedrijven. Steden als Wenen, Berlijn, Praag. Red je het daar
niet, ondanks scherp marktonderzoek en een goed bedrijfsplan? Dan is internationaal
ondernemen gewoon niks voor je. Dat kan. En bedenk: ook in Nederland valt volop
winst te maken.’
www.boels.nl
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5. coNcLusies

dit onderzoek begon met de vraag hoe internationaliseringsprocessen binnen familiebedrijven het beste kunnen worden vormgegeven. om deze vraag te beantwoorden, hebben we gekeken
naar de recente literatuur op dit gebied en hielden we een kwalitatief onderzoek onder succesvolle, internationaal opererende
ondernemers. de belangrijkste aanbevelingen voor familiebedrijven die willen starten met internationalisering of die hun huidige
processen willen verbeteren, staan hieronder beschreven.

5.1 hoe kunnen fAMiliebedrijVen
internAtionAliseringsprocessen het
beste VorMgeVen?
Familiebedrijven zijn door hun karakteristieken (gericht op de lange termijn, flexibele
organisatie, sterk netwerk van familieleden) uitermate geschikt om internationaal te
opereren. In de praktijk zien we echter dat deze bedrijven terughoudender zijn, later beginnen met internationalisering en minder middelen ter beschikking stellen. Het lijkt erop
dat veel familiebedrijven hun internationale potentieel niet ten volle benutten. Anders
gezegd: hier liggen kansen. Een verklaring voor het relatief minder goed internationaal
presenteren is de dubbele werking van de ‘familiefactor’. Aan de ene kant zorgen de
familiaire banden binnen de onderneming ervoor dat er een langetermijnvisie is (met het
oog op bedrijfsopvolging). Ook brengen die bandenvertrouwen en betrokkenheid met
zich mee, die nodig zijn voor het ontwikkelen van een flexibele organisatie en een sterk
netwerk. Anderzijds wil de familie echter veel controle houden over de onderneming en
dat risico’s worden gemeden omdat men het bestaansrecht van de onderneming niet in
gevaar wil brengen. Om succesvol internationaal te opereren, is het zaak de positieve
kanten van de familiefactor te benutten en de negatieve punten af te zwakken. Internationalisering door familiebedrijven kan daarom het beste worden bekeken vanuit een
procesperspectief. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de beslissing om
te beginnen met internationalisering en het daadwerkelijke internationaliseringsproces.
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bevorder rationele besluitvorming

internationaliseren binnen het familiebedrijf

Succesvolle familieondernemers geven aan dat zij de beslissing om te internationali-

Niet alleen het besluitvormingsproces verloopt anders, familiebedrijven internationali-

seren als een puur zakelijke beslissing zagen. Wanneer familiebelangen een te grote

seren ook anders dan niet-familiebedrijven. Onze experts laten zien dat zij het interna-

rol spelen, kan internationalisering ten onrechte worden uitgesteld omdat men te veel

tionaliseringsproces vanuit een sterk bedrijfsgericht perspectief benaderen. Echter wel

belang hecht aan het minimaliseren van risico’s en het behoud van controle. Ratione-

op een manier die aansluit bij het karakter van het familiebedrijf: stapsgewijs, lokaal

le besluitvorming kan verbeterd worden door niet-familieleden te betrekken bij het

georiënteerd en met een langetermijnvisie. Risico’s worden daarmee beheersbaar ge-

internationaliseringsproces. In de literatuur wordt het belang van niet-familieleden ook

houden en er wordt relatief weinig afgeweken van de strategie die binnen Nederland

steeds vaker benadrukt, aangezien zij vanwege hun onafhankelijke positie objectiever

wordt gevoerd. Het afdekken van risico’s gebeurt met name bij de voorbereiding van

kunnen oordelen en kunnen zorgen voor een juiste balans tussen de belangen van

nieuwe internationale activiteiten. Gedegen marktonderzoek en planning zijn daarbij

de familie en die van het bedrijf. De inbreng van niet-familieleden kan plaatsvinden

essentieel. Een uniek voordeel van het familiebedrijf is daarnaast dat zij familieleden

binnen de directie – wanneer die (deels) kan bestaan uit niet-familieleden – en ook via

verantwoordelijk kan maken voor de buitenlandse activiteiten, een gedeelte van het

governancestructuren als een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Advies

(markt)onderzoek en het opbouwen van lokale netwerken. Familieleden zijn niet alleen

(RvA). Daarnaast kan er een stichting administratiekantoor worden opgericht waarbij

meer persoonlijk betrokken dan lokale marketingbureaus, hun commitment kweekt

ook niet-familieleden zitting nemen in het bestuur. Bij een stichting administratiekan-

ook nog eens vertrouwen bij lokale partners en potentiële afnemers (de kracht van de-

toor ontstaat er een scheiding tussen het stemrecht op de algemene aandeelhouders-

zelfde achternaam als de bedrijfsnaam). Juist op deze punten kunnen familiebedrijven

vergadering en het recht op dividend. Grootaandeelhouders kunnen hierdoor veel

zich onderscheiden van niet-familiebedrijven en een competitief voordeel opbouwen

minder invloed uitoefenen op het dagelijks bestuur van de organisatie. Voor internati-

in het buitenland.

onaliseringsprocessen is het natuurlijk wel van belang dat de leden van de RvC of RvA
en/of de bestuursleden van het stichting administratiekantoor voldoende internationa-

De succesvolle ondernemers in dit onderzoek laten zien dat een meer behoudende

le ervaring hebben om een goed advies uit te kunnen brengen.

internationaliseringsstrategie op de lange termijn net zo succesvol kan zijn, zolang je
als onderneming maar wel de stap zet en de strategie invult vanuit de unieke sterk-

Leidt de familiefactor in goede banen

tes en familiekarakteristieken van de onderneming. Een stapsgewijze aanpak van het

Het rationaliseren van de besluitvorming en corporate governance is echter niet

internationaliseringsproces getuigt niet van een gebrek aan ambitie, maar juist van

de enige oplossing. Terughoudendheid en voorzichtigheid is vaak het resultaat van

goed begrip van het internationaliseringsproces binnen het familiebedrijf, waarbij het

onbekendheid en onbegrip bij familieleden. Dit is met name van belang wanneer er

nemen van gecalculeerde risico’s, vasthoudendheid en trial and error centraal staan.

verschillen ontstaan tussen familieleden die in het bedrijf werkzaam zijn en familie-

Het is deze balans tussen de familiebelangen en bedrijfsbelangen die veel succesvolle

leden die op afstand staan van het bedrijf maar die wel eigenaar (belanghebbende)

familiebedrijven onderscheidt van minder succesvolle familiebedrijven.

zijn. Periodieke familiebijeenkomsten kunnen de dialoog tussen het dagelijks bestuur
en de familie bevorderen. Tijdens dergelijke familiebijeenkomsten staat het uitleggen
van de strategische koers en nieuwe ontwikkelen binnen de onderneming centraal.
Door deze keerzijde van de familiefactor te onderkennen en actief te managen, kan de
directie de vooroordelen wegnemen, draagvlak voor internationalisering creëren en
bedrijfsmatige besluitvorming bevorderen. Een familiestatuut waarin de familie de langetermijnstrategie ten aanzien van het bedrijf (en dus ook de internationale ambities)
en de consequenties hiervan heeft vastgelegd, is een heel adequaat hulpmiddel. Dit
familiestatuut biedt een duidelijk kader waaraan de besluiten getoetst kunnen worden.
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6. Nawoord

Onderzoek op basis van een literatuurstudie, de Delphi-methodiek en/of Nominal
Group Process-techniek is vooral bedoeld om de belangrijkste thema’s binnen een
vakgebied of specifieke oplossingen voor problemen te identificeren. De resultaten
uit deze studie dienen ook op deze manier geïnterpreteerd te worden. Hoewel uit de
Nominal Group Process Meeting duidelijke sterktes, familiefactoren en best practices
naar voren kwamen, kunnen deze resultaten niet altijd gegeneraliseerd worden naar
een bredere groep van ondernemingen. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te
identificeren in hoeverre de best practices die binnen dit onderzoek zijn beschreven
daadwerkelijk leiden tot betere bedrijfsprestaties en groei in vergelijking tot andere
strategieën. De beperkte hoeveelheid wetenschappelijke literatuur op dit specifieke
gebied kan daarnaast een onvolledig beeld opleveren van de sterktes, familiefactoren en strategieën die in de praktijk een rol spelen of die worden toegepast binnen
familiebedrijven. Sommige onderzoeken die in de literatuurstudie zijn opgenomen
kunnen daarnaast een enigszins gedateerd beeld scheppen of leveren resultaten op
die sterk gebonden zijn aan culturele contexten. De groep van experts bestond daarnaast alleen uit ondernemers van familiebedrijven die succesvol zijn op internationale
markten. Voor een volledig beeld zouden ook niet-familiebedrijven en familiebedrijven
waar internationalisering geen succes is geworden, in het onderzoek moeten worden
meegenomen. Deze studie biedt veel aanknopingspunten voor verder onderzoek naar
deze belangrijke strategische stap voor familiebedrijven. Onderzoekers worden aangemoedigd om hiermee verder aan de slag te gaan.
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bijLage 1: schematisch oVerzicht
oNderzoeksopzet

Definiëring
probleem

Onvoldoende inzicht in:
1. De sterktes van internationaal opererende
familiebedrijven;
2. De familieaspecten die een rol spelen
bij internationalisering;
3. De best practices m.b.t. internationalisering.

Literatuurstudie

Selectie experts

Delphi-ronde
Ronde 1

1. Ervaringsdeskundigen
2. Wetenschappers

Open vragen aangaande de sterktes van
familiebedrijven, familieaspecten en best practices.

Nominal Group
Ronde 2

Gecategoriseerde antwoorden vanuit de
Delphi-ronde rangschikken.

Nominal Group
Ronde 3

Rangschikking vanuit Ronde 1 bespreken en
vaststellen.

Nominal Group
Ronde 4

Hoogst genoteerde categorieën uit de
rangschikking bespreken in relatie tot de praktijk.

Vergelijking tussen
uitkomst Nominal
Group Process
Meeting en literatuur.
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bijLage 2: oVerzicht systematic
Literature reView
auteur

jaartal

tijdschrift

type
belangrijkste
onderzoek en uitkomsten
sample size

Abdellatif
et al.

2010

Journal of Family
Business Strategy

Kwantitatief
(759)

Familiebedrijven gaan
relatief minder samenwerkingsverbanden aan
dan niet familiebedrijven. In het internationaliseringsproces zit geen
verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven.

Astrachan

2010

Journal of Family
Business Strategy

Theoretisch

10 aandachtsgebieden op het vlak van
strategisch denken bij
familiebedrijven.

Basly

2007

Baltic Journal of
Management

Kwantitatief
(764)

Kennis van internationalisering heeft een
positief effect op het
proces.

Carney

2005

Entrepreneurship: Theory and
Practice

Kwantitatief

Eigenaren van familiebedrijven zijn meer actief
in het opbouwen van
hun persoonlijke netwerken en deze relaties zijn
duurzamer vanwege de
persoonlijke betrokkenheid.

Chua
et al.

2012

Entrepreneurship: Theory and
Practice

Kwantitatief
(119)

Controle van de familie
heeft invloed op innovatie, internationalisering,
opvolging, professionaliteit van het familiebedrijf.

Claver
et al.

2008

Journal of Small
Business and Enterprise Development

Kwantitatief
(92)

Risicoperceptie neemt
af met de aanwezigheid
van de eerste generatie
en de omvang van de
organisatie.
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Claver
et al.

2009

Family Business
Review

Kwantitatief
(7382)

Familiefactoren die
het internationaliseringsproces stimuleren
zijn langetermijnvisie
en aanwezigheid van
niet-familiale managers.
Echter de zelffinanciering van familiebedrijven
belemmert het internationaliseringsproces.

Colli et al.

2013

Business History

kwalitatief (6)

Familiekarakter heeft
een positief effect op
internationalisering.

Davis &
Harveston

2000

Family Business
Review

Kwantitatief
(1058)

Bepaalde ondernemerskenmerken, internetgebruik, en investeringen
in informatietechnologie
hebben invloed op internationalisering en de
groei van de organisatie.

Erdener &
Shapiro

2005

Management
and Organization
Review

Kwantitatief
(Chinese FB’s)

De culturele en economische factoren spelen
een belangrijke rol in
het succes van internationalisering van Chinese
familiebedrijven.

Fernandez 2006
& Nieto

Journal of International Business
Studies

Kwantitatief
(~2000)

Eigendom in handen
van de familie heeft
een negatief effect op
internationalisering van
het bedrijf.

Fernandez 2005
& Nieto

Family Business
Review

Kwantitatief
(~2000)

Zelfde als hierboven,
maar meegenomen dat
opvolging en stabiele
relaties met andere
bedrijven ook invloed
hebben.
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Flören

Flören

Flören &
Jansen

2008

2001

2010

BDO Accounts &
Adviseurs, Amsterdam

BDO Accounts &
Adviseurs, Breukelen

Kluwer, Deventer

Kwalitatief
(10 jaar onderzoek)

Kwalitatief
(1066)

Theoretisch
en kwalitatief
(11)

Cijfers en feiten over
familiebedrijven na
10 jaar onderzoek op
verscheidene gebieden,
zoals sterkten en zwakten van familiebedrijven,
de balans tussen bedrijf
en familie, opvolging,
corporate governance,
etc.
Een onderzoek onder
directeuren van grotere
(familie)bedrijven over
internationaliseringsstrategieën en mogelijke
barrières bij internationalisering.
Succesvolle familiebedrijven zijn in staat
ondernemerschap,
management en paternalisme te combineren.
Het voortbestaan van
familiebedrijven op de
lange termijn verlangt
dat de ondernemer ook
over kwaliteiten beschikt
om zijn succes te verankeren door blijk van
management.

Gallo &
Pont

1996

Family Business
Review

Kwantitatief
(450)

Familiefactoren die het
proces stimuleren, maar
ook factoren die het
proces belemmeren.

Gallo &
Sveen

1991

Family Business
Review

Theoretisch

Onderzoek naar
familiefactoren, zoals
bedrijfscultuur, strategie en bestuur, die het
internationaliseringproces van familiebedrijven
bevorderen maar ook
belemmeren.
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George
et al.

2005

Journal of Management

Kwantitatief
(889)

Eigenaren van familiebedrijven zijn meer
risicoavers en minder
geneigd om te internationaliseren dan externe
eigenaars.

Graves &
Thomas

2008

Family Business
Review

Kwalitatief
(8)

De toegang tot financiële middelen heeft
invloed op internationalisering van familiebedrijven.

Graves &
Thomas

2006

Family Business
Review

Kwantitatief
(871)

Leidinggevende capaciteiten van familiebedrijven blijven achter t.o.v.
andere organisaties.

Hessels &
Stighter

2004

EI Research
reports

Kwantitatief
(MKB in
Nederland)

In deze rapportage
wordt een overzicht gegeven van de stand van
zaken rond internationale activiteiten van het
MKB en verwachtingen
in de toekomst.

Kontinen
& Ojala

2010

Journal of family
business strategy

Theoretisch

Overzicht van de
literatuur over internationalisering van familiebedrijven.

Kontinen
& Ojala

2012

International Marketing Review

Kwalitatief
(8)

Uitgebreid model voor
internationaliserende
familiebedrijven.

Lin

2012

European Management Journal

Kwantitatief
(722)

Deze studie laat zien dat
eigendom in handen
van de familie invloed
heeft op het internationaliseringsproces.
Wanneer het eigendom
van de familie hoog
is, kiezen de bedrijven
voor een rap tempo en
onregelmatig ritme van
internationalisering.
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Okoroafo
& Koh

2010

International Business research

Kwantitatief
(+500)

Verschillende generaties
kijken anders tegen
internationalisering aan.

Okoroafo

1999

Family Business
Review

Kwantitatief
(187)

Uit de studie blijkt dat
als een familiebedrijf
niet betrokken raakt met
internationalisering in de
eerste of tweede generatie het onwaarschijnlijk
is dat dit in latere generaties wel gebeurt.

Pinho

2007

International Marketing Review

Kwantitatief
(1200)

Deze studie houdt
rekening met de bestuurlijke en eigendomsstructuur-kenmerken
die invloed hebben op
internationalisering.

Puig &
Perez

2009

Business History

Kwantitatief
(150)

De integratie van
familiebedrijven in
de mondiale markt is
het resultaat van een
lang leerproces dat
sterk beïnvloed is door
natuurlijke en menselijke
hulpbronnen van het
land en de regionale patronen van economische
ontwikkeling en zakelijke
culturen.

Sciascia
et al.

2010

Journal of Small
Business Management

Kwantitatief
(203)

De relatie tussen de
betrokkenheid van de
familie bij de raad van
bestuur en internationalisering.

Sirmon
et al.

2008

Entrepreneurship: Theory and
Practice

Kwantitatief
(4169)

Onder invloed van
de familiefactor is het
familiebedrijf gericht op
de lange termijn, maar
reageren zij ook minder
snel op bedreigingen in
de markt. Daarnaast zijn
familiebedrijven minder
internationaal actief.
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Kwalitatief
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Een case studie van
Chinees familiebedrijf
waar erkend wordt dat
de familiefactoren zowel
positief als negatief
invloed hebben opDBI.

Tsang

2002

Journal of Business Venturing

Kwantitatief
(10)

In vergelijking met andere organisaties maken
familiebedrijven in het
algemeen gebruik van
een informele en ongestructureerde aanpak
van DBI.

Zahra

2003

Journal of Business Venturing

Kwantitatief
(2379)

Eigendom van familie
en betrokkenheid bij de
onderneming worden
positief geassocieerd
met internationalisering.
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bijLage 3: de methodoLogie iN
de praktijk
de Nominal group process meeting (ronde 2 tot en met 4)
Van de 17 experts hebben 12 experts (8 ervaringsexperts en 4 wetenschappelijke
Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksmethodologie

experts) deelgenomen aan de Nominal Group Process Meeting. Deze groepsgrootte

zoals deze in de praktijk is toegepast.

komt overeen met de aanbevolen groepsgrootte voor een Nominal Group Process

de delphi-ronde (ronde 1)

Meeting conform Jones en Hunter (1995). De Nominal Group Process Meeting werd
geleid door een ervaren en professionele mediator. De mediator is vooraf door de

Tijdens de eerste ronde van het onderzoek ontvingen de experts per e-mail een schrif-

onderzoekers op de hoogte gesteld van het doel van het onderzoek en de metho-

telijke vragenlijst met drie vragen: 1) Welke specifieke sterktes kan een familiebedrijf

dologie. Tevens zijn er specifieke instructies gegeven over zijn rol tijdens de Nominal

uitspelen tijdens het internationaliseringsproces? 2) Wat zijn de belangrijkste familie-

Group Meeting (faciliterend optreden, iedere expert de gelegenheid geven om zijn of

aspecten waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het internationaliserings-

haar mening te geven en niet sturend optreden). De gehele bijeenkomst is vastgelgd

proces? 3) Wat zijn best practices als een familiebedrijf gaat internationaliseren? De vra-

op video voor onderzoekdoeleinden.

genlijst bevatte instructies van de onderzoekers en er werd benadrukt dat de experts
de vragen naar eigen inzicht en op basis van hun eigen ervaringen moesten invullen.

Voor iedere stelling is dezelfde procedure gevolgd. Eerst zijn de door de onderzoe-

Hoewel er geen specifieke restricties werden genoemd, is benadrukt dat antwoorden

kers vastgestelde antwoordcategorieën getoond in alfabetische volgorde − zodat de

to-the-point moesten zijn. Respondenten mochten per vraag meerdere best practi-

resultaten uit de eerste ronde geen invloed hadden op deze tweede ronde − en is de

ces, familiefactoren en sterktes benoemen. De vragenlijst bevatte tevens een aantal

stelling kort toegelicht. Indien de experts een bepaalde antwoordcategorie misten,

controlevragen die betrekking hebben op het bedrijf en de functie die de respondent

konden zij deze nog toevoegen aan de lijst. Bij geen van de drie stellingen is hier echter

bekleedt (ervaringsexperts) of de functie en het hoogst genoten opleidingsniveau (we-

gebruik van gemaakt. Vervolgens konden de experts stemmen op de categorieën die zij

tenschappers). Deze controlevragen zijn alleen gebruikt door het onderzoeksteam om

het belangrijkst vonden. De belangrijkste antwoordcategorie ontving vijf punten, de op

te controleren of de respondent voldoet aan de vooraf opgestelde criteria.

één na belangrijkste categorie vier punten, de op twee na belangrijkste categorie drie
punten, etc. De respondenten mochten op maximaal vijf categorieën stemmen. Het

Ingevulde vragenlijsten werden per e-mail opgestuurd naar het onderzoeksteam. De

stemmen zelf verliep via stemkastjes. Hierdoor waren de resultaten van de stemming

verschillende antwoorden per vraag zijn door twee verschillende onderzoekers onaf-

direct beschikbaar en konden er geen telfouten gemaakt worden. De experts ontvingen

hankelijk van elkaar omgezet naar antwoordcategorieën. Verschillende antwoorden

voorafgaand aan de bijeenkomst een instructie voor het gebruik van de stemkastjes.

zijn samengevoegd tot één antwoordcategorie indien er inhoudelijk geen onderscheid
is te maken tussen de twee antwoorden.4 De categorisering van beide onderzoekers

Na de stemming (ronde 2) werden de uitkomsten van de stemming besproken

zijn met elkaar vergeleken en gecontroleerd op consistentie en inhoud. Indien de

(ronde 3). Deze ronde was met name bedoeld om overeenstemming te bereiken over

categorisering van onderzoeker 1 afweek van onderzoeker 2, of vice versa, zijn deze

de belangrijkste sterktes, familiefactoren en best practices. Aan de respondenten werd

verschillen inhoudelijk besproken. Alle verschillen in categorisatie (elf in totaal) berust-

gevraagd of zij het inhoudelijk eens waren met de top vijf van belangrijkste categorie-

ten echter op interpretatieverschillen. Deze zijn in de meeste gevallen opgelost door

en. Indien dit niet het geval was, was er de gelegenheid nadere toelichting te geven

een extra categorie aan te maken. Acht door de experts gegeven antwoorden konden

en opnieuw te stemmen. Bij geen van de drie stellingen werd hier echter gebruik van

niet gecategoriseerd worden, aangezien geen van beide onderzoekers het antwoord

gemaakt en de uitkomst van de stemming werd in ronde 3 bevestigd. In ronde 4 wer-

op een eenduidige wijze kon intrepreteren.

den de hoogst genoteerde (top 3 – 5) antwoordcategorieën nader besproken. Hierbij
stonden vooral vragen centraal als ‘Waarom?’ en ‘Hoe werkt dit in de praktijk?’.

Bijvoorbeeld: de antwoorden van respondent 1 ‘familiebedrijven hebben een langetermijnvisie’
en respondent 2 ‘familiebedrijven zijn meer gericht op de lange termijn’, zijn samengevoegd tot
één categorie: langetermijnvisie.
4
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bijLage 4: VrageNLijst eN iNstructies
experts
• Neem de tijd voor het beantwoorden van de vragen;
• Probeer antwoorden zo concreet mogelijk te formuleren;

onderzoek internAtionAlisering VAn
fAMiliebedrijVen
toelichting en schriftelijke enquête behorende bij
het onderzoek

• Formuleer antwoorden kort en bondig.
Deze vragenlijst kunt u retourneren door deze als Word-document op te slaan en als
bijlage te versturen naar dhr. Coen Rigtering (J.P.C.Rigtering@uu.nl), onderzoeker bij
de Utrecht University School of Economics. De door uw gegeven antwoorden worden
als strikt vertrouwelijk beschouwd en worden zodanig gerapporteerd dat deze niet

inleiding

naar u of uw onderneming te herleiden zijn.

De Rabobank heeft u uitgenodigd om als expert op het gebied van internationalisering van familiebedrijven deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek bestaat

het rondetafelgesprek

uit drie delen: een literatuurstudie, een schriftelijke enquête (het ‘Delphi–onderzoek’)

Nadat de vragenlijsten zijn verwerkt, worden de uitkomsten besproken tijdens het

en een rondetafelgesprek. Wij willen u als geselecteerde expert vragen om deel te

rondetafelgesprek op 5 september 2013. Binnen dit rondetafelgesprek staat het delen

nemen aan de schriftelijke enquête en het daarop volgende rondetafelgesprek. De

van ervaringen en het bereiken van consensus centraal. Deze bijeenkomst vindt plaats

literatuurstudie wordt uitgevoerd door de onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

van 14.00 tot 17.30 uur in het Bestuurscentrum van de Rabobank, Croeselaan 18 in
Utrecht.

de schriftelijke enquête (het ‘delphi-onderzoek’)
Binnen een Delphi-onderzoek wordt aan meerdere geselecteerde experts gevraagd

Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking aan dit onderzoek. Na afronding

om een bepaald probleem op te lossen of hun mening/ervaringen te delen. Dit wordt

van het onderzoek ontvangt u een samenvatting, tezamen met een uitgebreidere

gedaan door het stellen van open vragen. Voor het onderzoek naar internationalise-

rapportage van de onderzoeksresultaten.

ring van familiebedrijven gebruiken wij hiervoor onderstaande schriftelijke enquête.
Het is aan u als expert om vanuit uw eigen expertise een zo’n concreet mogelijk

Vraag 1:

antwoord te formuleren op de vragen. Binnen dit onderzoek draait het vooral om

Toelichting: graag de vraag beantwoorden vanuit uw eigen expertise met het inter-

Wat zijn best practices als een familiebedrijf gaat internationaliseren?

delen van best practices op het gebied van internationalisering. Internationalisering

nationaliseringsproces. Met best practices bedoelen wij: een werkmethode, proces of

definiëren wij als het proces waarbij een onderneming de nationale grenzen over-

activiteit die zich in de praktijk als effectiever heeft bewezen dan andere werkmetho-

schrijdt met de intentie om extra waarde te creëren (McDougall & Oviatt, 2000). Inter-

des, processen of activiteiten.

nationalisering kan verschillende activiteiten omvatten, zoals import, export, directe
buitenlandse investeringen (DBI) en internationale samenwerkingsverbanden. Er wordt
gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête zodat u uw mening kan geven zonder
dat interactie met andere experts de uitkomst van uw antwoorden beïnvloedt.

Vraag 2:

Wat zijn de belangrijkste familieaspecten waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het internationaliseringsproces?

Toelichting: probeer ook deze vraag vooral te beantwoorden vanuit uw eigen ervaring.
Welke familieaspecten (u kunt hierbij onder andere denken aan de overdracht van het

Bij het beantwoorden van de vragen is een aantal punten van belang:

familiebedrijf naar de volgende generatie, persoonlijke relaties tussen familieleden,

• Uw persoonlijke mening is belangrijk voor ons. Geef uw eigen mening en overleg

financiële belangen van familieleden, doelstellingen van de familie, posities van fami-

niet met anderen;
• Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat met name om uw ervaringen en
de inzichten die u heeft opgedaan binnen het familiebedrijf;
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lieleden binnen de onderneming, etc.) spelen of speelden een rol bij een beslissing
om buiten nationale grenzen te gaan opereren of spelen een belangrijke rol bij nieuwe
internationaliseringsprojecten van een onderneming?
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Vraag 3:

Welke specifieke sterktes kan een familiebedrijf uitspelen tijdens het

Vraag 8:

hoeveel werknemers heeft uw onderneming?

internationaliseringsproces?
Toelichting: bij de beantwoording van deze vraag kunt u denken aan eigenschappen

a. 0-9 werknemers

van een onderneming die niet-familiebedrijven niet bezitten en die men kan benutten

b. 10-19 werknemers

indien men zaken gaat doen in het buitenland.

c. 20-49 werknemers

controlevragen ervaringsexperts

d. 49-99 werknemers
e. 100-249 werknemers
f.

Meer dan 250 werknemers

Vragen 4 t/m 11 hebben betrekking op ondernemingskarakteristieken
U kunt de multiplechoicevragen beantwoorden door het juiste antwoord dikgedrukt

Vraag 9:

zijn er naast uzelf nog andere familieleden betrokken in het eigendom
en/of management van de onderneming?

te maken.

Met familie worden niet alleen afstammelingen uit dezelfde bloedlijn (bijvoorbeeld
Vraag 4:

Wat is uw positie binnen de onderneming?

kinderen, neven en nichten) maar ook aangetrouwden en geadopteerden bedoeld.

Vraag 5:

in welk jaar is uw onderneming opgericht?

a. Ja, in het eigendom

Vraag 6:

Welke generatie of generaties zijn momenteel de eigenaar van

c. Ja, in het eigendom en het management

uw onderneming?

d. Nee

b. Ja, in het management

e. Anders, namelijk ……….
Vraag 7:

binnen welk van de onderstaande sectoren is uw onderneming actief?
Vraag 10: het eigendom van uw onderneming is voor meer dan 50% in handen
van één familie.

a. Landbouw, bosbouw en visserij
b. Industrie

a. Juist

c. Bouwnijverheid

b. Onjuist

d. Groot- en detailhandel
e. Vervoer en opslag
f.

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Vraag 11: kunt u aangeven welk van de volgende beschrijvingen het best overeenkomt met de familie-eigenaren in uw onderneming?

g. Informatie- en communicatietechnologie
h. Financiële dienstverlening

a. Echtgenoten of levenspartners

i.

Verhuur van en handel in onroerend goed

b. Broers en zussen

j.

Zakelijke dienstverlening

c. Ouder(s) en een of meer kinderen

k. Gezond- en welzijnszorg

d. Neven en nichten (sommigen kunnen broers en zussen zijn)

l.

e. Anders namelijk….

Cultuur, sport en recreatie

m. Anders, namelijk ……….
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Vraag 12: kunt u aangeven wat uw verwachting is over de omzetontwikkeling
van uw onderneming in 2013?
a. De omzet is naar verwachting meer dan 10% kleiner dan in 2012
b. De omzet is naar verwachting maximaal 10% kleiner dan in 2012
c. De omzet is naar verwachting gelijk aan 2012
d. De omzet is naar verwachting maximaal 10% groter dan in 2012
e. De omzet is naar verwachting meer dan 10% groter dan in 2012

controlevragen inhoudelijke experts
overige informatie:
U kunt de multiplechoicevragen beantwoorden door het juiste antwoord dikgedrukt
te maken.
4. Wat is uw leeftijd?
5. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?
n. Basisschool
o. Lager beroepsonderwijs
p. Middelbaar beroepsonderwijs
q. Hoger beroepsonderwijs
r.

Universitair (Master)

s. Universitair (PhD)
t.

Overig

6. heeft u ervaringen met familiebedrijven?
7. komt u zelf uit een familiebedrijf?
8. Wat is uw rol nu t.o.v. familiebedrijven?
9. Wat is uw rol nu t.o.v. internationalisering?
De vragenlijst is hier ten einde, hartelijk dank voor uw deelname! Wij vragen u om
dit Word-bestand op te slaan en als bijlage te retourneren naar dhr. J.P.C. Rigtering
(J.P.C.Rigtering@uu.nl). Uw vragenlijst en de antwoorden worden anoniem verwerkt.
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InternatIonalIserIng
door
FamIlIebedrIjven
Best practices en aanBevelingen

Het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB)
is een onafhankelijke stichting en heeft als missie bij te
dragen aan de kracht van familiebedrijven in Nederland.
Dit doen we door initiatieven te ontwikkelen die leiden tot het verwerven
van kennis over de specifieke elementen van het familiebedrijf in Nederland
en vervolgens deze kennis ten goede te laten komen aan het familiebedrijf en
andere stakeholders. De ambitie van het NCFB is om uit te groeien tot hét
kenniscentrum op het gebied van familiebedrijfskunde.
Familiebedrijven kunnen bij ons terecht voor actuele kennis over vraagstukken
op de scheidslijn van familie, bedrijf en eigendom. Daarbij stimuleert het NCFB
dat de kennis actief wordt toegepast.

Dr. J.p.c. rigtering, D.r. genee Msc., Dr. i.a. Matser

