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Familiebedrijven zijn bescheiden. Ze blijven vaak onder de radar. En omdat 
familiebedrijven geregeld zijn gevestigd buiten de Randstad, hebben ook politici 

en beleidsmakers hen niet altijd in het vizier. Hierdoor lopen Nederlandse 
familiebedrijven een achterstand op in vergelijking met beursgenoteerde 

ondernemingen, start-ups en partijen uit het buitenland. Terwijl het juist de 
familiebedrijven zijn die de drijvende kracht zijn van de Nederlandse economie. Hun 

focus op de lange termijn is daarvan de oorzaak.

STILLE MOTOR VAN 
NEDERLANDSE ECONOMIE

FAMILIEBEDRIJVEN

CONTINUÏTEIT ALS BASIS
Waar veel beursgenoteerde bedrijven 
sturen op kwartaalcijfers, ligt dat bij 
familiebedrijven anders. Zij hebben 
continuïteit als basis. Bij familiebedrijven 
is winst geen doel, maar een middel. Het 
bedrijf goed doorgeven aan de volgende 
generatie staat centraal. Daardoor voert 
de intrinsieke motivatie om het goed te 

doen de boventoon. En dat zie je aan hun 
bijdrage aan economie, maatschappij, 
duurzaamheid en innovatie. Bij een fami-
liebedrijf wordt net dat stapje extra gezet, 
omdat het gaat over het eigen bedrijf, het 
eigen geld en de eigen reputatie. Een jaar 
met minder of geen winst is overkome-
lijk. Door banen te behouden en in te 
teren op eigen vermogen, houden zij 

de Nederlandse economie draaiend in 
moeilijker tijden.

BETEKENIS VOOR NEDERLAND
De betekenis van familiebedrijven voor 
Nederland is groot. 273.000 bedrijven in 
Nederland zijn een familiebedrijf, ruim 
60% van het totaal (CBS,2018). En met 
2,46 miljoen banen zijn die familiebe-
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FAMILIEBEDRIJVEN

drijven gezamenlijk de grootste werkge-
ver van Nederland. Uit onderzoek blijkt 
bovendien dat familiebedrijven loyaler 
zijn naar hun medewerkers en meer blijk 
geven van compassie, solidariteit en 
vertrouwen. Zo leveren zij een cruciale 
bijdrage aan de Nederlandse economie 
en maatschappij.

Een voorbeeld is Neptunus Structures 
uit Kessel in Noord-Limburg. Ook in 
moeilijker tijden blijft het bedrijf, dat 
tenten bouwt voor evenementen, voor 
zijn medewerkers zorgen. Sinds de uit-
braak van corona en het ontbreken van 
evenementen heeft Neptunus Structures 
veel minder werk om handen. Om deze 
periode te overbruggen heeft het bedrijf 
nieuwe afzetmarkten aangeboord. Van 
tenten voor tijdelijke ziekenhuizen en 
teststraten tot kantines, restaurants en 
opslag. Daarnaast zijn medewerkers 
uitgeleend aan andere bedrijven. De me-
dewerkers blijven in dienst bij Neptunus, 
maar werken tijdelijk ergens anders.

BETEKENIS VOOR DUURZAAMHEID
Op het gebied van duurzaamheid doen 
familiebedrijven goede zaken. Ook dit 
heeft direct te maken met de afwezigheid 
van externe aandeelhouders. De korte 
termijn legt immers minder gewicht in de 
schaal. Zakelijke beslissingen voor een 
duurzaam bedrijfsbeleid en toekomst 

worden daardoor in meer vrijheid en on-
afhankelijkheid genomen. Het vasthou-
den aan duurzame (SDGs) bedrijfsdoelen 
door familiebedrijven verdient navolging, 
ook in moeilijke tijden.

Zo heeft de uitbraak van corona geen 
invloed gehad op de uitwerking van SDGs 
bij familiebedrijven LC Packaging en Smit 
& Zoon. Smit & Zoon is actief in leerpro-
ducten en -toepassingen en ambieert in 
2025 een sociaal en ecologische duurza-
me leerketen te hebben bereikt. Bij Smit 
& Zoon gaat het om het bieden van eerlijk 
inkomen voor mensen, kansen voor de 
toekomst, een veilige werkomgeving en 
respectvolle omgang. LC Packaging richt 
zich op eerlijk werk en economische 
groei, industrie, innovatie en infrastruc-
tuur, verantwoorde consumptie en pro-
ductie en samenwerken op doelstellingen 
te bereiken.

BETEKENIS VOOR INNOVATIE
Doordat familiebedrijven denken in 
generaties in plaats van kwartalen zijn 
familiebedrijven gemiddeld innovatiever 
dan niet-familiebedrijven. Veel innovatie-
projecten vereisen een lange termijnblik 
van minstens vijf tot acht jaar, ideaal voor 
het familiebedrijf. Uit onderzoek van 
Windesheim blijkt dat familiebedrijven 
vanwege hun langetermijnvisie efficiënter 
omgaan met R&D dan niet-familiebedrij-

ven. Voor echte innovatie: ‘nu veel geld 
investeren met een onzekere uitkomst in 
de verre toekomst’, zijn familiebedrijven 
onmisbaar.

Zo verwachtte Koppert Biological Systems 
uit Berkel en Rodenrijs begin deze eeuw 
dat schimmels en bacteriën een goed al-
ternatief zouden vormen voor chemische 
gewasbescherming en bestrijdingsmidde-
len. Het wereldwijd actieve familiebedrijf 
had er meer dan tien jaar onderzoek voor 
over om tot een baanbrekende gewasbe-
schermingsaanpak te komen. Schimmels 
en bacteriën kunnen nu vitale ecosyste-
men op een natuurlijke manier herstellen 
en beschermen, zodat kwekers op een 
milieuvriendelijke manier voedsel- en 
siergewassen kunnen telen.

Hun bescheidenheid siert familiebedrij-
ven. Toch zou het goed zijn als deze be-
langrijke, stille motor van de Nederlandse 
economie wat meer aandacht zou krijgen. 
Haar focus op continuïteit, duurzaamheid 
en innovatie verdienen dat.

Kijk op www.fbned.nl voor meer 
informatie over familiebedrijven.
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