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Introductie 
 
Bij de voorbereiding van de 10e familiecommissarissen bijeenkomst, georganiseerd door de partners 
van Custom Management Interim Directeuren en MESA Family Business Consultants, hebben we 
teruggekeken naar de negen aandachtsvelden die in de voorgaande negen bijeenkomsten aan de orde 
zijn geweest. De verschillende onderwerpen met onder andere: 
 

▪ Talentmanagement in het familiebedrijf (november 2014); 
▪ Conflicthantering in het familiebedrijf (april 2015); 
▪ Andere tijden, andere organisatie (november 2016); 
▪ Nieuwe Corporate Governance Code (maart 2017). 
 
Wij vroegen ons af wat de huidige status anno ‘nu’ is van de behandelde aandachtsvelden. Naast 
potentiele verandering in kenmerken, zwaarte, prioriteit en/of urgentie, kwam de vraag “En wat heeft 
de familiecommissaris gedaan met dat aandachtsveld?”. 
 

Al brainstormend werd het idee geboren om tijdens de zomer een onderzoek te doen onder alle 
deelnemers aan een of meerdere bijeenkomsten. Doel van het onderzoek is tweeledig. Het beter 
inzicht krijgen in de mening van familiecommissarissen over in de bijeenkomsten aan de orde gestelde 
vraagstukken, en hoe de familiecommissaris hier nu mee omgaat. Het onderzoek is in de vorm van een 
online enquête verstuurd naar 200 deelnemende commissarissen en is aangevuld met twee diepte-
interviews. De vragenlijst met een gelimiteerd aantal aandachtsvelden is tijdens twee partnermeetings 
geselecteerd en verder uitgewerkt. 
 
Dit rapport geeft, na een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste bevindingen, een profiel van 
de aan de enquête deelgenomen familiecommissarissen, de mening over vijf aandachtsvelden die op 
de RvC 1 -vergadering op de agenda kunnen staan en een overzicht van zaken die bij directie, 
managementteam of Raad van Bestuur spelen. Als afsluiting van dit onderzoek hebben we enkele 
vragen gesteld om de persoonlijke visie op de rol van commissarissen en de toekomstige 
aandachtsvelden in beeld te krijgen. Tot slot een verantwoording van de opzet van dit onderzoek. 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt als basis voor de 10e familiebijeenkomst. We hebben een 
combinatie gemaakt van de bevindingen over de rol van de familiecommissarissen in relatie tot 
agendapunten in de boardroom, die met de toekomst van familiebedrijven verbonden zijn. Welke rol 
de commissaris hierbij speelt, is in beweging. Voor ons de reden om voor de lustrumbijeenkomst de 
titel “Commissaris: Toeschouwer of deelnemer” te kiezen.  
 

Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan uw persoonlijke reflectie op de (veranderende) rol 
van de commissaris in een familiebedrijf.  
 

Namens de partners van MESA Family Business Consultants en Custom Management Interim 
Directeuren, 
 

 
Gerard Citroen, 
Partner strategie en governance vraagstukken MESA FBC 

                                                           
1 Raad van commissarissen. De afkorting RvC wordt gebruikt als verzamelnaam voor alle vormen van governance organen. 
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Samenvatting resultaten 
 
In de periode mei tot oktober 2017 hebben 51 familiecommissarissen een online enquête ingevuld 
met stellingen en vragen over hun ervaring als familiecommissaris, hun visie op zeven geselecteerde 
aandachtsvelden en hun visie op de agendapunten die de komende jaren op de RvB en/of RvC agenda 
moeten staan. De meest relevante kenmerken en bevindingen uit het onderzoek zijn in deze 
managementsamenvatting puntsgewijs uitgewerkt. 
 

Profiel respondent 
▪ Van de 210 uitgenodigde commissarissen die bij een familiebedrijf werken, hebben 

51 commissarissen deelgenomen aan de online enquête, die ingevuld kon worden in de periode 
juni tot en met september. 

▪ De deelnemende commissarissen hebben veel ervaring: Het merendeel heeft meer dan 5 jaar 
ervaring in een commissarisfunctie. Veel commissarissen werken bij een familiebedrijf met een 
internationale strategie.  

 

Mening over geselecteerde onderwerpen 
▪ Het familiestatuut wordt een belangrijk hulpmiddel gevonden als basis voor de strategie of voor 

het bespreken en oplossen van geschillen of conflicten in de familie. De meeste commissarissen 
geven aan dat het statuut goed aansluit en up-to-date is met de huidige familiesituatie. 

▪ In de ogen van de commissaris vragen externe veranderingen meer aandacht van de directie van 
het familiebedrijf. Dit geldt ook voor mogelijke disruptie. Enigszins een open deur, maar het zeker 
waard om te controleren of dit ook echt het geval is. Er is in ieder geval meer aandacht van de RvC 
voor strategische scenario’s en RvB en RvC hebben meer discussie over de strategie van het bedrijf. 

▪ Of er planmatiger wordt gekeken naar opvolgingsvraagstukken door de RvC is niet over de hele 
linie waar. Soms wel, soms niet. De animo van de nieuwe generatie om in het familiebedrijf te 
blijven is niet minder geworden. Families lijken wel eerder geneigd om een externe directeur aan 
te nemen. Maar zij zijn niet eerder bereid om de verkoop van het bedrijf te overwegen. Daar zijn 
wel enkele uitzonderingen op. 

▪ De commissarissen zijn redelijk positief over de kwaliteit waarmee directies de 
concurrentiepositie verbeterde, en talent in huis konden halen en binden. De diversiteit in het 
profiel van de RvB is toegenomen, maar dit geldt niet voor alle familiebedrijven. In ieder geval is 
de meerderheid van de commissarissen het erover eens, dat transparantie in de afstemming 
tussen RvB/RvC en aandeelhouders is verbeterd.  

▪ De functieprofielen van commissarissen zijn bij de meerderheid van de familiebedrijven aanwezig 
en goed uitgewerkt. De functie van commissaris kost meer tijd en verandert. De diversiteit van 
het profiel van een RvC is toegenomen de laatste drie jaar, maar niet bij alle RvC’s. Het profiel is 
minder veranderd dan bij de RvB. 

 

Visie op toekomstige RvC aandachtsvelden 
▪ De toekomstige rol van commissaris zal zich meer richten op een actieve bijdrage in het 

strategisch planningsproces. De aandacht van de directie voor financieringsvraagstukken zal 
gelijk blijven of toenemen. De tijd en aandacht voor digitalisering zal licht tot sterk toenemen. De 
aandacht voor strategie en digitalisering zijn kritische succesfactoren. De mate van toenemen van 
diversiteit in de directie zal gelijk blijven of toenemen. Dit geldt ook voor de diversiteit van de RvC. 
Echter daar zal minder toename zijn dan bij de directie. De arbeidssatisfactie van de commissaris 
zal gelijk blijven en voor sommigen toenemen. 

▪ Goed functioneren als commissaris in een familiebedrijf vraagt een goed evenwicht tussen afstand 
en verbondenheid, goede balans tussen bedrijf en familiezaken en meer dan gemiddeld investeren 
in relaties met alle betrokkenen. 
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Resultaten onderzoek 
 

Profiel respondent 
De enquête is gehouden onder de 200+ deelnemers aan een of meerdere bijeenkomsten die in de 
afgelopen vijf jaar zijn georganiseerd. De eerste vier vragen gingen over het profiel van de deelnemers. 
Hoeveel jaar ervaring hebben de respondenten in het onderzoek? Bij wat voor soort familiebedrijven 
zitten zij? 
 
Van de 51 respondenten zit 84,3% (43 personen) als commissaris bij een of meerdere familiebedrijven, 
of combineren een directie- en commissarisfunctie bij een familiebedrijf. De overige 8 respondenten 
werkten op het moment van de uitvoering van het onderzoek niet in de functie van 
familiecommissaris, maar deden dat in de afgelopen 5 jaar wel. 
  
Overzicht 1: Huidige functie van deelnemer onderzoek 

 
 
Ruim acht op de tien respondenten (88, %) hebben meer dan drie jaar ervaring als commissaris bij een 
familiebedrijf, waarvan vier op de tien 3 tot 5 jaar ervaring hebben, twee op de tien tussen de 5 en 10 
jaar en vier op de tien respondenten hebben meer dan 10 jaar ervaring. 
 
Overzicht 2: Aantal jaren familiecommissaris ervaring 

 
 
Opvallend is de grote vertegenwoordiging van commissarissen van familiebedrijven die een 
internationale scope voeren. Drie op de vier commissarissen (74,5%) die deelnamen aan het onderzoek 
werken bij bedrijven met een internationale strategie. Slechts 19,6% van de respondenten werkt bij 
familiebedrijven met een nationale strategie.  
 
Commissarissen uit MKB+ bedrijven met 250 tot 500 werknemers zijn met 19,6% enigszins 
ondervertegenwoordigd in het onderzoek. Commissarissen in RvC’s in grote bedrijven met meer dan 
500 werknemers zijn met 35,3% goed vertegenwoordigd. De commissarissen uit MKB-bedrijven met 
minder dan 250 medewerkers zijn met 39,2% sterk vertegenwoordigd.  
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Overzicht 3: Scope en grootte van bedrijf in aantal werknemers 

 
 
Bij het analyseren van de visie op de verschillende aandachtsvelden is geen significant verschil te 
vinden per grootte van het bedrijf of de soort van strategie. 
 
De respondenten is gevraagd welke generatie van de familie aan het roer staat. Meer dan de helft van 
de commissarissen (58,0%) is verbonden aan een familiebedrijf waar de tweede of derde generatie 
leiding geeft. Vijf commissarissen (10,0%) werken bij een vierde generatie familiebedrijf, één 
commissaris bij een vijfde generatie, en vier commissarissen werken bij een familiebedrijf met de zesde 
of hogere generatie in de directie. Bij 11 commissarissen is de familie niet meer actief in de leiding van 
het bedrijf. Van de vier commissarissen die bij een 6e generatie van de familie hun rol vervullen komen 
drie commissarissen uit de MKB met minder dan 250 medewerkers. De andere commissaris zit bij een 
groot bedrijf met meer dan 500 medewerkers. 
 
Raden bij familiebedrijven zijn, in termen van aantal leden, relatief klein. Meer dan de helft van de 
raden van commissarissen/toezichthouders/advies (56,8%) hebben drie of minder leden, tegen 35,3% 
raden met meer leden.  
De term ‘raad van commissarissen’ komt bij de deelnemende commissarissen het meest voor met 
70,6%. 
 
Overzicht 4: soort en aantal leden raad 

 
 
 
In de governance literatuur wordt veel indirect gesproken over het profiel van een commissaris bij een 
familiebedrijf.  De laatste vraag in het onderzoek over het profiel van de commissaris was een open 
vraag over het meest kenmerkende verschil tussen een commissaris bij een familiebedrijf en een 
commissaris bij een commerciële, not-for-profit of maatschappelijke organisatie. Deze vraag hebben 
we met enkele respondenten later verder in detail besproken. 
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Twee kenmerken in uitvoering van een commissarisfunctie bij een familiebedrijf kwamen duidelijk 
naar voren: Het kost meer tijd en er komt meer emotie bij kijken. De karakteristieke verwevenheid 
familie/bedrijf komt ook terug in de contacten die commissarissen met interne share- en stakeholders 
hebben. Zij hebben vaak een dubbelrol als beleidsverantwoordelijke, kapitaalverschaffer en daarnaast 
moeder/tante of vader/oom/neef. Fungeren als commissaris in een familiebedrijf vraagt meer 
politieke en sociale vaardigheden. In de interviews kwam naar voren dat werken bij een familiebedrijf 
als non-executive ook iets extra’s brengt. Je wordt als commissaris meer bij familie- en bedrijfszaken 
betrokken. 
 
Overzicht 5: Kenmerken verschil commissaris bij familiebedrijf 

# kenmerken 
aantal keer 
genoemd 

1 rekening houden met/tijd nemen voor relatiebeheer 14 

2 meer emotie 11 

3 lange termijn oriëntatie 10 

4 omgaan met dubbele rollen  7 

5 bredere scope door mix bedrijf/familie 3 

6 belang cultuur/familiewaarden 3 

7 noodzaak politieke/sociale vaardigheid 2 

8 grotere betrokkenheid als commissaris 2 

 
 

 De familie commissaris in het onderzoek heeft in jaren veel ervaring. Werkt veelal bij 
familiebedrijven die een internationale strategie hebben. 

 De commissaris is lid van een raad van commissarissen (RvC). De RvC bestaat in veel gevallen uit 
drie of meer leden. 

 
 

Mening over het familiestatuut 
In de voorgaande negen bijeenkomsten zijn diverse aandachtsvelden aan de orde geweest. In het 
tweede deel van de enquête hebben we gevraagd, hoe de aan het onderzoek deelnemende 
commissaris nu denkt over enkele geselecteerde onderwerpen. Dit hebben we gedaan aan de hand 
van 4 à 5 stellingen per aandachtsveld. Per stelling kon de deelnemer aangeven of zij/hij het wel of 
niet eens is met de stelling. 
 
Het eerste aandachtsveld waar we een mening over vroegen was het familiestatuut. In het onderzoek 
hebben we het familiestatuut als volgt gedefinieerd: 
 

Wij verstaan onder een familiestatuut een document waarin structuur, waarden, visie en afspraken 
worden vastgelegd, die in het belang zijn van de familie en het familiebedrijf of in het belang van 
een goed beheer van een vermogen, zowel privé als in een onderneming. Het statuut regelt de 
onderlinge (familie-)verhoudingen, de bevoegdheden, de overlegstructuren en legt criteria vast 
waaraan toekomstige beslissingen kunnen worden getoetst. 
 

De vragen in het onderzoek gingen in op de relevantie van een familiestatuut, mate van aansluiting op 
de huidige situatie en mate waarin het familiestatuut gebruikt kan worden om conflicten op te lossen.  
Bijna de helft van de deelnemende commissarissen is het geheel eens met de stelling dat het belang 
van een familiestatuut groter is geworden. Totaal 83,7% is het eens en heel eens met de stelling. Twee 
op de drie commissarissen (69,3%) zijn het eens/geheel eens dat het statuut goed aansluit bij de 
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huidige situatie. 22,4% is minder tevreden, want zij geven aan het oneens en eens/oneens te zijn met 
de stelling. Zie hieronder voor meer cijfermatige details. 
 

Overzicht 6: Belang van familiestatuut wordt groter 

 
 

Overzicht 7: kwaliteit aansluiting statuut bij huidige situatie 

 

Bij de stelling “Het familiestatuut is een krachtig hulpmiddel bij het oplossen van conflicten in een 
familiebedrijf” was 71% van de commissarissen het hier mee eens of heel eens. Een op de vijf (20,4%) 
commissarissen was neutraal en een minderheid van 6,1% was het oneens met de stelling. 
 
Op de stelling dat commissarissen meer aandacht moeten hebben voor het ontwikkelen, aanpassen of 
toepassen van het familiestatuut gaf respectievelijk 53,1% en 28,6% aan het hier mee eens of heel 
eens te zijn. Zeven commissarissen (6,1%) gaven aan het  niet eens te zijn met de stelling. 
 

Overzicht 8: Statuut krachtig hulpmiddel bij conflicten 

 

Overzicht 9: commissaris moet meer aandacht voor statuut 

 
 

 Commissarissen geven aan dat het belang van het hebben van een familiestatuut groter wordt. 
Het statuut sluit volgens de meerderheid goed aan bij de huidige situatie. 22% vindt dat het 
statuut minder goed aansluit op de huidige situatie. 

 Een meerderheid ziet het familiestatuut als krachtig hulpmiddel bij conflicten in een familie-
bedrijf. 20% van de commissarissen is neutraal, en 6% ziet het statuut niet als hulpmiddel bij 
conflicten. 

 Een ruime meerderheid is het eens met de stelling dat de RvC meer aandacht moet schenken 
aan het actief bijhouden en gebruiken van het familiestatuut.   
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Mening over ondernemerschap 
Het thema Ondernemerschap is in meerdere vormen aandachtspunt geweest in de afgelopen negen 
bijeenkomsten. Op het gevaar af om een wijd openstaande deur in te trappen, hebben we de 
commissarissen gevraagd of de huidige of komende veranderingen en disrupties een rol spelen, of 
gaan spelen. Uiteindelijk is het aannemen, dat dit zo is, een slechte vorm van onderzoek. 
Onderstaand grafische overzicht toont duidelijk aan dat ondernemen in een familiebedrijf meer 
aandacht vraagt en dat potentiële disruptie ook hier een relevant onderwerp is in de bestuurskamer. 
Eén deelnemende commissaris heeft aangegeven het niet eens te zijn met de stelling dat het 
familiebedrijf rekening moet houden met disruptie. Helaas weten we niet in welke sector dit bedrijf 
actief is. 
 

Overzicht 10: Externe veranderingen vragen meer aandacht 

 

Overzicht 11: Fam. bedrijf rekening houden met disruptie 

 
 
De derde en vierde stelling gingen in op de trend dat RvC leden meer aandacht besteden aan het 
uitwerken van strategische scenario’s en meer in discussie zijn met de directie/bestuurders over de 
strategie van het familiebedrijf. 
81,6% van de ondervraagde commissarissen (55,1%) is het eens/erg eens, dat de RvC actief meer 
aandacht moet besteden aan scenario’s. Een minderheid (18,4%) staat er neutraal tegenover. Bijna de 
helft van de commissarissen (46,9%) is het erg eens met de stelling dat de RvC meer in discussie moet 
met de directie van het familiebedrijf. De stelling dat commissarissen meer aandacht moeten besteden 
aan strategische vraagstukken komt later in het onderzoek in meer detail aan de orde en onderbouwd 
het belang van deze stelling. 
 

Overzicht 12: RvC besteedt meer aandacht aan scenario’s 

 

Overzicht 13: RvB en RvC meer discussie over strategie 
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 Enigszins vanzelfsprekend: de veranderende externe omgeving vraagt sterk om meer aandacht 
voor ondernemerschap en een aanpak die rekening houdt met disruptie. Een relevant 
aandachtsveld, volgens de helft van de ondervraagde commissarissen.  

 De commissaris zal meer aandacht (moeten) besteden aan de discussie met de bestuurders in 
het uitwerken van de strategie, inclusief mogelijke toekomstscenario’s2.  

 
 

Mening over opvolging/overdracht 
De partners van Custom Management en MESA FBC krijgen steeds meer vragen over opvolgingsvraag-
stukken in het familiebedrijf. De eerdergenoemde externe veranderingen vragen andere competenties 
en in alle situaties een zorgvuldig voorbereide aanpak van het opvolgingsproces. Reden om een paar 
stellingen te poneren in relatie tot opvolging of overdracht bij het leiden van een familiebedrijf.  
 

Overzicht 14: Opvolging planmatiger dan 3 jaar geleden 

 
 

Vijf stellingen waar we de mening van de 
deelnemende commissarissen over hebben 
gevraagd. In november 2014 stond talent 
management centraal, waar ook opvolging aan 
de orde is geweest. Op de stelling dat opvolging 
planmatiger wordt opgepakt in de laatste drie 
jaar, zegt bijna de helft (48,9%) dat dat 
inderdaad het geval is. 36,7% is het hier niet mee 
eens of staat er neutraal tegenover.  
Relevant is om te melden dat 14,3% deze stelling 
beantwoordt met niet relevant/weet niet. Kern 
is dat het formuleren van een opvolgings-
/overdrachtsstrategie als relevant wordt 
ervaren. Ook als een directe aanleiding 
ontbreekt. 

Met de stelling “De animo van de nieuwe generatie om het familiebedrijf over te nemen is lager” 
wilden we meer inzicht krijgen in mogelijke verandering van attitude van the next generation. De 
deelnemende commissarissen laten in hun antwoorden zien, dat er geen trend is waar te nemen. De 
belangstelling van de nieuwe generatie leiders van familiebedrijven hangt van vele factoren af en laat 
geen eenduidige trend zien. 
 
Overzicht 15: Animo nieuwe generatie lager 

 
 
Net zoals alle ondernemers moeten familiebedrijven sneller en creatiever meer duurzame oplossingen 
vinden voor steeds meer regelgeving, stijgende concurrentiedruk etc. Dit aandachtsveld is onder 

                                                           
2 Deze trend blijkt ook uit het jaarlijks Commissarissen benchmarkonderzoek van Klaassen en Rijken. 
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andere op de 8e familiecommissarissen bijeenkomst in november 2016 aan de orde geweest. We 
hebben twee stellingen in de enquête opgenomen over de mogelijkheid om eerder aanstellen van een 
externe directeur te overwegen, of het eerder overwegen om als familie de bedrijfsactiviteiten te 
verkopen. 
 
Het mogelijk eerder overwegen externe directieleden in de leiding van de onderneming is een meer 
tactische overweging. Een derde van de commissarissen (30,6%) staat hier neutraal tegenover. 44,9% 
is het eens met de stelling dat de familie een externe aanstelling eerder zou overwegen. Zeven van de 
51 commissarissen (14,3%) gaf aan het niet te weten, of niet relevant te vinden. 
 
Het sneller overwegen om als familie de bedrijfsactiviteiten te verkopen, kent een breed spectrum aan 
antwoorden. Met 48,9% geeft bijna de helft van de respondenten aan dat dit niet speelt. Toch geven 
9 van de 51 respondenten (18,3%) aan dat de stelling in hun specifieke geval zou kunnen spelen. Echter 
16,3% weet het niet of vindt het niet relevant en een op de vijf commissarissen staat neutraal 
tegenover deze stelling. Overigens geeft 12,2% (een op de acht) aan dat zij het niet weten of niet 
relevant vinden. Er is geen significant verschil in het onderzoek bij grote of kleine bedrijven. 
 

Overzicht 16: Eerder overwegen aanstellen externe directeur 

 

Overzicht 17: Familie overweegt eerder verkoop aan derden 

 
 
 

De stelling “Commissarissen moeten meer tijd en aandacht besteden aan voorbereiden en ondersteu-
nen van het een overdrachtsproces” is geponeerd om meer inzicht te krijgen in de visie op de rol van 
de commissaris in dit proces. Met 69,4% geeft men aan dat de commissaris hier een actieve rol in moet 
nemen.  Een ruime meerderheid dus. 22,5% van de respondenten staat hier neutraal tegenover en 
8,2% geeft aan het niet te weten of niet relevant te vinden. 
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Overzicht 18: Commissaris meer aandacht overdracht proces 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 De commissaris vindt dat planmatiger wordt gekeken naar het opvolgings-
/overdrachtsvraagstuk in vergelijking met drie jaar geleden.  

 Over de verandering in animo van de nieuwe generatie om het bedrijf over te nemen en/of voort 
te zetten, is op basis van dit onderzoek niets te concluderen. Hier is geen eenduidig antwoord 
op te geven. 

 Familiebedrijven lijken in de laatste drie jaar eerder te overwegen om een externe directeur aan 
te stellen. De meerderheid van de familiebedrijven zal niet eerder overwegen om het bedrijf te 
verkopen. Toch zegt bijna een op de vijf van de respondenten dat dit wel degelijk eerder 
overwogen gaat worden. 

 
 

Mening over het functioneren van de RvB/directie 
Hoe denkt de commissaris over het functioneren en de veranderingen in het profiel van de directie in 
het familiebedrijf? We hebben gevraagd naar de toegevoegde waarde die de directie heeft/heeft 
gehad bij het verbeteren van de concurrentiepositie en de mate waarin de directie is geslaagd in het 
binnenhalen en vasthouden van talent in het bedrijf.  
 
Een grote meerderheid van de respondenten (85,7%) vindt dat de RvB/directie gezorgd heeft voor een 
betere concurrentiepositie voor het bedrijf. Slechts 4,1 % vindt dat de directie hier niet in is geslaagd 
en 8,1% is hier niet van overtuigd (eens/oneens met de stelling). Saillant detail: Eén respondent gaf als 
antwoord weet niet/niet relevant. 
 
Met de stelling “De directie heeft het juiste talent kunnen binnenhalen en behouden in de afgelopen 
drie jaar” was een meerderheid van de commissarissen (63,3%) het eens of heel eens. Een minderheid 
van 10,2 % was het niet eens met de stelling. Nog steeds een 22,45% die hier neutraal in stemde. 4% 
onthield zich van een stem bij deze stelling. 
 
De vraag of de RvC de lat voldoende hoog heeft gelegd bij het beoordelen van de twee stellingen is 
niet verder geverifieerd. De gebruikte onderzoeksvorm leende zich niet om dit te kunnen doen. Toch 
is dit wel een belangrijk aspect dat relevant is voor validering van de antwoorden. Uit meerdere 
nationale onderzoeken blijkt dat externe deskundigen over het algemeen niet onder de indruk zijn van 
de aanwezige kennis bij management en toezichthouder op het gebied van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en de vertaling daarvan in hun beleid. 
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Overzicht 19: RvB zorgde voor betere concurrentiepositie 

 

Overzicht 20: RvB heeft talent beter geworven/behouden 

 
 
Naast resultaten waarvoor de directie eindverantwoordelijk is, hebben we twee stellingen geponeerd 
waar indirect de RvC een rol zou kunnen hebben gespeeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in 
commerciële statutaire organisaties speelt een RvC niet in alle familiebedrijven een leidende rol bij het 
samenstellen van de RvB of directie. In de meeste gevallen heeft de RvC wel een adviserende of 
initiërende rol, als het gaat om het benoemen van leden van de RvB/directie. Gezien de 
eerdergenoemde externe verandering is het zaak dat het profiel van een RvB, in de zin van competen-
ties en demografische kenmerken, in lijn ligt met de eisen die het goed en duurzaam besturen van een 
familiebedrijf met zich meebrengt. 
 

Overzicht 21a: Diversiteit competentie/profiel RvB 
verbeterd 

 
 

Een kleine meerderheid (53,1%) is het eens of 
erg eens met de stelling, dat de diversiteit in het 
profiel van de RvB is verbeterd is in de afgelopen 
drie jaar. Daar staat tegenover dat 24,5% het 
eens/oneens is met de stelling, 16,3% het niet 
eens is en één commissaris (2,4%) het zelfs 
volstrekt niet eens is met de stelling. Drie 
commissarissen (6,12%) hebben het vakje “weet 
niet/niet relevant” aangetikt. De resultaten 
geven in ieder geval aan dat er dus nog werk aan 
de winkel is. Anders gezegd: Verbeteringen 
mogelijk zijn. Verderop wordt hetzelfde over-
zicht (21b) nog een keer gebruikt als referentie 
als we de focus verschuiven naar het profiel van 
de RvC. 

Veranderingen en potentiële disruptie vraagt om een optimale afstemming tussen RvB/directie en de 
RvC. De laatste stelling ging over de verandering in de mate, waarin de transparantie in de afstemming 
tussen de directie, RvC en aandeelhouders is toegenomen. 
 
Daar lijkt de laatste drie jaar een positieve verandering te hebben plaatsgevonden. Zie de onderlinge 
verhouding in het al of niet eens zijn met de stelling op de volgende bladzijde. 
Een grote meerderheid van de commissarissen (79,6%) is het eens (44,9%) of zelfs erg eens (34,7%) 
met de stelling dat dit verbeterd is. Een kleine minderheid (6,1%) is het niet eens met de stelling en 
10,2% staat er neutraal tegenover. Op basis van deze cijfers mag de conclusies getrokken worden dat 
transparantie in de samenwerking aanmerkelijk is verbeterd. 
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Overzicht 22: Transparantie in afstemming RvB/RvC/aandeelhouders toegenomen 

 
 

 De commissarissen in het onderzoek geven aan redelijk tot zeer tevreden te zijn hoe de directie 
de concurrentiepositie heeft versterkt en in staat is geweest om talent binnen te halen en/of te 
binden aan het familiebedrijf.  

 Een verbetering in de transparantie in de afstemming tussen directie, RvC en aandeelhouders 
wordt door een meerderheid van de respondenten gezien. 

 De vraag of de diversiteit (competenties en demografische kenmerken) in het profiel in de 
laatste drie jaar is veranderd heeft een divers antwoord. Een kleine meerderheid ziet dat er 
veranderingen zijn doorgevoerd. Daar tegenover staat 40% die hier minder positief of neutraal 
over denkt. 

 
 

Mening over de rol van de commissaris in het familiebedrijf 
In alle voorgaande bijeenkomsten stond de rol en inbreng van de commissaris direct of indirect 
centraal in relatie tot een geselecteerd vraagstuk of trend. Aan de hand van vier stellingen hebben we 
inzicht proberen te krijgen in de veranderingen in de functie en rol van de commissaris in een 
familiebedrijf in de laatste drie jaar. 
 

Overzicht 23: Functie/-competentieprofiel commissaris  

 

De eerste stelling ging in op de aanwezigheid en 
kwaliteit van een uitgewerkt functie- of rolpro-
fiel voor wat betreft de taken/verantwoordelijk-
heden/bevoegdheden of gedefinieerde compe-
tenties van de commissaris.  
Drie op de vier commissarissen (77,5%) waren 
het eens/erg eens met de stelling dat deze 
profielen aanwezig zijn. Een minderheid van 
14,3% was het niet eens met de stelling.  
Op basis van het onderzoek mag geconcludeerd 
worden dat een goed profiel aanwezig is.  

Een opvallende uitkomst die haaks staat op wat de partners van Custom Management en MESA Family 
Business Consultants in de praktijk zien.  
 
De volgende twee stellingen gingen in op de verandering in de functie van de commissaris bij een 
familiebedrijf. In governance land wordt meer en meer gesteld dat de functie van commissaris/toe-
zichthouder zwaarder wordt, meer tijd en energie vraagt en daarnaast ook meer kennis en inzicht 
vraagt. 
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Dat het meer tijd kost wordt door het onderzoek onderbouwd. Een grote meerderheid (83,9%) van de 
commissarissen is het eens (44,9%) of erg eens (38,8%) met de stelling dat het functie van commissaris 
meer tijd kost. Dit komt ook significant naar voren in de jaarlijks uitgevoerde onderzoeken van 
accountantsorganisatie Grant Thorton/drs. Aalt Klaassen en van TIAS/EUR, Prof. Dr. Mijntje Lückerath 
en Prof. Dr Van der Bos RA.  
 
Naast de stelling of een toenemende tijdsinvestering aan de orde, is ook een stelling geponeerd of de 
commissarisfunctie aan verandering onderhevig is in de laatste drie jaar. Hier kwam een minder sterk 
antwoord op, maar nog steeds opvallend. Meer dan de helft van de commissarissen (58,7%) is het eens 
met de stelling dat de inhoud van de functie in de laatste drie jaar is veranderd. Een derde (34,7%) 
staat er overigens neutraal tegenover (26,5%) of vindt dat de functie niet is veranderd in de afgelopen 
drie jaar (8,2%). 
  

Overzicht 24: Commissarisfunctie vraagt meer tijd dan drie 
jaar geleden 

 

Overzicht 25: Invulling rol commissaris is veranderend in 
de laatste 3 jaar 

 
 

Net zoals bij de directie hebben we de stelling “De diversiteit in de RvC samenstelling is in de laatste 
drie jaar aangepast” opgenomen. De helft van de respondenten (55,1%) vindt de stelling dat in de 
laatste drie jaar het profiel is aangepast terecht. Twaalf van de 51 commissarissen (24,5%) is het niet 
eens met de stelling dat diversiteit is aangepast en 14,3% staat er neutraal tegenover. Zouden de 
aanpassingen in het competentie en demografisch profiel toch minder snel gaan, dan in de aanpassing 
van het diversiteitprofiel van de directie? In onderstaande overzicht is het profiel van de directie 
opgenomen als referentie. 
 

Overzicht 26: Diversiteit profiel RvC is aangepast in 3 jaar 

 

Overzicht 21b: Diversiteit profiel RvB is aangepast in 3 jaar 

 
 

 Commissaris zijn bij een familiebedrijf kost meer tijd dan drie jaar gelden. Ook de inhoud van de 
functie veranderde in de laatste drie jaar. 

 De verandering in diversiteit van/in de RvC is zichtbaar maar dat is niet bij alle ondervraagde 
commissarissen het geval. 
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Visie op veranderingen in de toekomstige rol van de familiecommissaris 
 
In het derde deel van het onderzoek staan komende veranderingen in de rol van de commissaris in 
een familiebedrijf centraal. Met acht stellingen is aan de deelnemers aan het commissarissenonder-
zoek gevraagd of de aangereikte activiteit of het voorkomen van een kenmerk in de governance 
omgeving van een familiebedrijf in de toekomst gaat veranderen. De respondent kon hier met behulp 
van een schuifje aangeven of de activiteiten in de stelling gaan afnemen, gelijk blijven of toenemen. 
 
Overzicht 27: voorbeeld uit het onderzoek van een trend en de wijze waarop de respondent kon antwoorden 

 
 
Omdat de deelnemende commissaris bij deze trends dus veel flexibeler kon kiezen, is een meer 
genuanceerd beeld te geven van de visie van de respondent op het genoemde aspect. Bij de volgende 
acht trends wordt per grafisch overzicht het gemiddelde weergegeven met een onderbroken verticale 
lichtblauwe lijn. De X-as geeft de tien staffels aan op een schaal van nul tot honderd. De Y-as is het 
absolute aantal keren dat een score in de gedefinieerde staffels is opgenomen. De histogram balken 
geven dus het aantal keren weer dat een respondent in die staffel heeft geantwoord. 
 
Drie van de acht trends zijn als stelling eerder in het onderzoek aan de orde geweest. De antwoorden 
zijn niet altijd te vergelijken als gevolg van de verschillende onderzoeksvormen of een iets aangepaste 
inhoud van de vraag of stelling. De grafieken 28 tot en met 34 spreken redelijk voor zichzelf. Waar 
relevant is een korte toelichting bij de grafiek opgenomen. 
 
Actieve rol van de commissaris in het strategisch planningsproces gaat toenemen. De deelnemende 
commissaris had in het tweede deel van het onderzoek aangegeven dat zij/hij het eens of zeer eens is 
met de stelling, dat de commissaris al meer wordt betrokken bij het uitwerken van de strategie (zie 
overzichten 12 en 13).  
 
Zij voorzien dat dit alleen maar belangrijker wordt. Bij het verder uitzoeken of dit voor alle soorten van 
bedrijven geldt (zie overzicht 3) valt op dat bij MKB-familiebedrijven met minder dan 250 werknemers 
en een nationale strategische scope de gemiddelde score significant lager ligt met een gemiddelde 
score van 66,2 (Δ – 9,4). Voor alle andere sectoren is er geen significant verschil. 
 
Overzicht 28: Actieve rol commissaris in strategisch proces 

 
 
 
Het aantal keren dat “What if scenario’s” op de agenda staan zal gelijk blijven of toenemen. Naast 
de trend dat de RvC meer bij het strategieplanningsproces wordt betrokken, is de visie gevraagd over 
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het minder of meer gebruiken van “what if scenario’s”. Een gemiddelde van 66,4 als gevolg van een 
brede spreiding met de nadruk rond gelijk blijven en een kleine groep commissarissen die zegt dat dit 
zal toenemen (20%).  
Dit lijkt laag vergeleken bij voorbeelden uit de moderne literatuur rondom agile en lean startups3 en 
innovatie initiatieven, waarbij scenario’s de basis zijn voor de snelheid en wendbaarheid van innovatie 
en als een van de kritische succesfactoren wordt gezien. 
 
Overzicht 29: aantal keren dat een “what if” scenario’s op de agenda staan 

 
 
De aandacht van de directie voor financieringsvraagstukken zal gelijk blijven of toenemen. Bijna de 
helft van de commissarissen geeft aan dat de aandacht gelijk zal blijven of licht zal dalen. Echter een 
derde van de respondenten denkt dat het juist sterk zal toenemen. Deze trend kent dus geen 
eenduidige visie onder de deelnemende commissarissen. Bij deze trend valt op, dat commissarissen 
van familiebedrijven die een nationale strategiefocus hebben statistisch significant minder veran-
dering zien in de toekomstige aandacht voor financieringsvraagstukken. 
 
Overzicht 30: Aandacht directie voor financieringsvraagstukken 

 
 
De tijd en aandacht van de directie voor digitaliseringsvraagstukken gaat licht tot sterk toenemen. 
Op een paar uitzonderingen na wordt duidelijk aangegeven dat tijd en aandacht voor digitaliserings-
vraagstukken zal toenemen. Met een gemiddeld van 74,1 op een schaal van 1 tot 100 is dit hoog. Vraag 
is echter of de huidige, zittende generatie van commissarissen voldoende kennis, inzicht en overzicht 
heeft en dus in staat is om de impact van digitalisering in te schatten. Vraag je het digitaliseringgoeroes 
dan wordt duidelijk gemaakt, dat zij twijfelen aan de aanwezige kennis en inzicht. Zij geven aan dat de 
transitie van een productietijdperk naar een kennis-/informatietijdperk disrupties gaat geven, die een 
aandacht van 95 tot 110 op de gebruikte schaal van 0 tot 100, zullen vragen. 
 
 
 
  

                                                           
3 Bijvoorbeeld Lean start-up van Eric Ries, 1e editie sept ’11, uitgever Crown Business 
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Overzicht 31: tijd en aandacht directie voor digitaliseringsvraagstukken 

 
 
De verschillen tussen een familiebedrijf en niet-familiebedrijf nemen af, zullen vooral gelijk blijven 
of nemen toe. In het onderzoek wilden we weten of een trend te zien is waar het verschil tussen de 
kenmerken van een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf groter of kleiner wordt. Met onderstaand 
grafisch overzicht van de input van de deelnemende commissarissen blijkt dat het antwoord verre van 
eenduidig is. Een gemiddelde waarde van 66,4, maar met de breedste spreiding op de schaal van 0 tot 
100 vergeleken met alle andere visie vragen. Het maakt duidelijk dat voorspellen van deze trend 
welhaast onmogelijk is.  
 
Overzicht 32: Verschillen tussen familiebedrijf en niet familiebedrijf 

 
 
De mate van diversiteit in de directie zal gelijk blijven of toenemen. Een opvallende verdeling bij een 
duidelijk verdeling in twee groepen van commissarissen, met een gemiddelde van 74,1. Een groep die 
voorziet dat diversiteit gaat toenemen, en een iets grotere groep die de mate van diversiteit min of 
meer gelijk ziet blijven. Diversiteit is in dit onderzoek gedefinieerd als variatie in competenties (kennis, 
skills, ervaring en attitude) en demografische kenmerken (sexe, leeftijd, achtergrond).  
 
Begin oktober 2017 werd bekend dat het percentage vrouwelijke bestuurders afnam van 7,1 naar 6,2 
procent4. Het aantal vrouwen in de functie van commissaris nam wel licht toe, tot 24,6 procent. In 
2016 was dat nog 23,1 procent. Tijdens het schrijven van dit rapport is geen informatie gevonden over 
de gender diversiteit bij familiebedrijven. Diverse externe stakeholders, waaronder politiek Den Haag, 
zullen minder verheugd zijn met deze uitslag. 
 
  

                                                           
4 Bron: Female Board Index, Prof. Dr. Mijntje Lückerath, TIAS School for Business and Society 
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Overzicht 33: Mate van diversiteit in de directie 

 
 
De mate van diversiteit in de RvC zal gelijk blijven of toenemen. Maar minder dan bij de directie. In 
vergelijking met de mate van verandering van de diversiteit bij directie, verwachten commissarissen 
een iets mindere verandering in toename van diversiteit in de RvC.  
Met een gemiddelde van 65,0 scoort de verwachte verandering hier significant lager. Een opvallend 
verschil, dat de vraag opwerpt of de commissarissen voldoende naar het huidige profiel kijken van de 
RvC en het gewenst profiel van de RvC van morgen.  
 
Overzicht 34: Mate van diversiteit in de RvC 

 
 
 
Het plezier en satisfactie om als commissaris in een familiebedrijf te werken zal gelijk blijven en voor 
sommigen toenemen. Het goede nieuws is dat 40% van de commissarissen een mogelijke stijging ziet 
qua tevredenheid om te werken als commissaris bij een familiebedrijf. Meer dan de helft (54%) ziet 
geen stijging of daling in de tevredenheid om in deze functie te werken. 
 
Overzicht 35: Satisfactie om als commissaris in een familiebedrijf te werken 
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De aandachtsvelden die de komende 5 jaar meer aandacht moeten krijgen 
 
In het laatste deel van de enquête zijn aan de deelnemende commissarissen twee open vragen gesteld: 
 
1. Wat is/zijn de kritische succesfactor(en) om de rol van commissaris bij een familiebedrijf goed in 

te kunnen vullen? 
2. Waar moeten commissarissen in een familiebedrijf de komende vijf jaar meer aandacht aan 

besteden? 
 
Feitelijk is de eerste vraag in het laatste deel van het onderzoek een vervolgvraag op de in het eerste 
deel van het onderzoek gestelde vraag waar de verschillen tussen een commissaris bij een familie-
bedrijf en een niet familiebedrijf zitten (zie overzicht 5 op bladzijde 7). 
 
Ook nu komen de vaak geciteerde kenmerkende verschillen c.q. kritische succesfactoren naar voren: 
 
▪ Noodzaak om als commissaris de juiste vorm en mate van empathisch vermogen te hebben; 
▪ Noodzaak om als commissaris actief bewust de juiste balans te vinden en te behouden in de 

afstemming tussen afstand en betrokkenheid en de drie-eenheid: Familie, bedrijf en eigendom; 
▪ Noodzaak om als commissaris bij een familiebedrijf meer dan gemiddeld te investeren in het 

krijgen van inzicht in de familiewaarden en deze op waarde te kunnen schatten. 
 
De commissarissen in het onderzoek konden meerdere succesfactoren invullen. Gemiddeld werden 
twee kenmerken genoemd. Hieronder een overzicht van de kenmerken die drie of meer keren zijn 
genoemd. 
 
Overzicht 36: Kritische succesfactoren invulling rol commissaris 

 

 
 
  

# kenmerken
aantal keer 

genoemd

1 empathie/sensiviteit 13

2 balans afstand/betrokkenheid 11

3 inzicht/verbondenheid familiewaarden 9

4 specifieke kennis/ervaring 8

5 inzicht verbondenheid familie structuur/relaties 7

6 balans bedrijf/familie/business/juridisch 4

7 transparant/open/bespreekbaar maken 4

8 tijd en aandacht 4

9 onafhankelijkheid 3

10 integriteit 3
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De tweede vraag in dit deel van het onderzoek werd door 37 van de 51 respondenten beantwoord. De 
meeste commissarissen gaven twee tot drie aspecten aan waar meer aandacht aan besteed zou 
moeten worden. Onderstaand overzicht geeft de top 10 van meest genoemde aandachtsvelden.  
 
Overzicht 37: Aandachtvelden commissaris komende 5 jaar 

 
 
Het overzicht is in lijn met de antwoorden op vragen uit de diverse delen in dit onderzoek.    

# kenmerken
aantal keer 

genoemd

1 strategie 17

2 digitalisering 12

3 opvolgingsvraagstukken 8

4 HR beleid: aantrekken/behouden kennis/kunde 6

5 familiestatuut en -strategie 5

6 professionalisering relatie RvB/RvC 5

7 financiering 4

8 diversiteit 3

9 transitie (adaptatievermogen) 3

10 internationalisering 2
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Verantwoording onderzoekmethode en kwaliteit  
 
Het onderzoek is voorbereid door een projectteam met drie medewerkers van Custom Management 
Interim Directeuren, twee medewerkers en een lid van Raad van Advies van MESA Family Business 
Consultants. Het team heeft twee teamleden met veel onderzoekervaring. Voor het project is een 
projectplan ontwikkeld, waar meerdere review momenten in waren opgenomen. Voor het onderzoek 
is gekozen voor een online enquête, voorafgegaan door enkele korte interviews in de groep van 
respondenten. De vragenlijst is een combinatie van: 
▪ Multiple choice vragen 
▪ Stellingen met een 5-punt schaal (Likert schaal) 
▪ Stellingen met een geleidende 100-punt schaal (semantische differentiaal) 
▪ Drie open vragen  
 
Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheidsmarge is in het onderzoek afgerond op één cijfer achter de komma om de 
leesbaarheid te bevorderen. Bij de analyse is gewerkt met twee cijfers achter de komma. Bij het 
uitwerken van de open vragen is gewerkt met een tagging methode die per vraag twee keer is 
toegepast en eventuele verschillen zijn gecheckt. Bij de uitwerking van de open vragen zijn antwoorden 
met een frequentie van 1 niet opgenomen. Alleen de antwoorden die meerdere keren voorkwamen 
zijn opgenomen. Hiermee is de nauwkeurigheid van het onderzoek op het gewenste niveau.  
 
Betrouwbaarheid 
Alle respondenten zijn deelnemers geweest op een of meerdere “invite only” bijeenkomsten voor 
familiecommissarissen in de afgelopen vijf jaar. Alle deelnemers zijn met een persoonlijke e-mail 
gevraagd mee te werken aan het onderzoek. In de gepersonaliseerde e-mail stond een link naar de 
online enquête. De lijst van 210 potentiële onderzoek deelnemers is vooraf gecontroleerd op 
actualiteit van de data.  
 
Van de aangeschreven oud-deelnemers hebben 51 deelnemers meegewerkt, waarmee het respons-
percentage op 24,3% kwam. Bij een betrouwbaarheidspercentage van 90% (= 1,65 σ) komt de stan-
daardfout op ± 3,6 procentpunt. Bij het uitwerken van de conclusies zijn alleen die conclusies opge-
nomen die buiten de marges van de standaardfout zijn vallen. Bij de conclusies kan dus gesteld worden 
dat deze betrouwbaar zijn. Bij het analyseren zijn de vragen en de antwoorden getoetst op fouten van 
de eerste of de tweede orde. 
  
Validiteit 
Tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van de enquête is de vragenlijst meerdere keren gereviewed 
door het projectteam of door de partners van Custom Management en MESA FBC. De vragenlijst is na 
samenstelling twee keer besproken met een representant van de doelgroep. 
 
De analyse en het uitwerken van het rapport is gedaan door een partner, waarna het projectteam de 
kwaliteit van de analyse heeft gecheckt. Het rapport is door meerdere projectteamleden geredigeerd.  
 
Representativiteit 
Omdat de te ondervragen groep relatief klein is (potentieel 210 personen) met een responspercentage 
van 24,3% dat gelijkelijk verdeeld is over de verschillende soorten van familiebedrijven, profiel van 
ervaring en soorten van governance-organen (zie profiel respondent in de uitwerking van de resultaten 
van het onderzoek) is de mate van representativiteit goed geborgd. De resultaten zijn bij de analyse in 
kruistabellen gecontroleerd op significante verschillen. Waar dat het geval was, is dit in de uitwerking 
van het rapport opgenomen. 


