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Samenvatting  

In deze bijdrage wordt ingegaan op hoe human resource management (HRM) strategisch kan 

worden ingezet om de doelen van de organisatie te behalen. Wanneer de familie behalve door 

eigendom, ook door management en als werknemer in de organisatie betrokken is, heeft dat 

gevolgen voor de inrichting van het personeelsbeleid. In deze bijdrage leert u waar u voor moet 

waken, maar ook inzien welke unieke voordelen familiewerknemers kunnen bieden voor 

familiebedrijven. Dit geeft inzicht in kansen en bedreigingen van personeelsbeleid in 

familiebedrijven. 
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1. Inleiding  

De huidige krapte op de arbeidsmarkt laat zich in alle sectoren gelden. Bedrijven die hun 

personeelsbeleid slecht op orde hebben krijgen te maken met hoge kosten voor vervanging en 

zullen moeite hebben hun bedrijfsdoelen te verwezenlijken. Een strategisch doordacht 

personeelsbeleid (ook wel human resource management ofwel HRM) kan bijdragen aan het 

verkrijgen en behouden van een gemotiveerd en ter zake kundig personeelsbestand. In 

familiebedrijven zijn ook familieleden mogelijke werknemers. Vooral in kleine ondernemingen is 

het vaak vanzelfsprekend dat partners en kinderen bijspringen in de onderneming als het druk 

is. In grotere familiebedrijven is dit niet altijd vanzelfsprekend, ook omdat de bijzondere status 

van familiewerknemers (soms mede-eigenaren) tot spanningen kan leiden. In deze bijdrage 

wordt uiteengezet wat de kansen en de valkuilen zijn van het werken met familiewerknemers in 

de onderneming, vanuit het perspectief van strategisch HRM. Hiertoe wordt eerst een korte 

introductie over de drie belangrijkste voorwaarden van een effectief personeelsbestand 

gegeven: kenniskapitaal, sociaal kapitaal en sociale uitwisselingsrelaties. Vervolgens wordt 

uiteengezet hoe familiewerknemers een bijdrage kunnen leveren aan deze voorwaarden en 

welke risico’s daarbij komen kijken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het managen van 

de relatie tussen familie- en niet-familiewerknemers.  

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de theorie die in deze bijdrage wordt besproken.  

 

 

Figuur 1: Samenhang tussen strategie, HRM, en opbrengsten.  

 

2. Human resource management 

Human resource management (HRM) betreft alle initiatieven in een organisatie gericht op het 

afstemmen kennis, gedrag en de onderlinge relaties tussen alle mensen in een organisatie om 

daarmee huidige en toekomstige doelen van de organisatie te bereiken. Het woord ‘resource’ in 

human resource management impliceert een bedrijfsmatige kijk op het middel mens, alsof dit 

evenals bedrijfssystemen en productiemiddelen kan worden uitgedrukt in kosten en 

opbrengsten. De vergelijking met andere middelen loopt echter al snel spaak als men zich 



realiseert dat mensen, anders dan levenloze middelen, in staat zijn om te denken en voelen en 

om binnen afgesproken kaders zelf te besluiten op welke manier, met welke inzet en met wie zij 

hun werk uitvoeren. De effectiviteit van HRM-beleid hangt sterk af van hoe medewerkers het 

beleid waarnemen. Een beleid dat gunstig wordt ontvangen zal uitnodigen tot extra inzet en 

betrokkenheid van medewerkers. Management dat rekening houdt met verwachtingen van 

medewerkers, ziet dit terug in de werksfeer, de motivatie en productiviteit van medewerkers en 

in het personeelsverloop. Om effectief te zijn dient human resource management dus rekening 

te houden met verborgen kosten en opbrengsten, die niet tot uitdrukking komen in de personele 

kosten die in de boeken worden opgenomen. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: 

het kenniskapitaal, het sociale kapitaal en de kwaliteit van sociale uitwisselingsrelaties. Deze 

worden hieronder toegelicht. 

2.1 Kenniskapitaal 

Het eerste doel van human resource management is ervoor zorgen dat er voldoende mensen 

zijn met de juiste kennis en ervaring om alle taken uit te voeren. Het kenniskapitaal is de 

optelsom van alle kennis en kunde die in een bedrijf aanwezig is. Hoe beter het personeel is 

opgeleid en hoe meer ervaring zij hebben, hoe beter een organisatie presteert. Een verklaring 

hiervoor is dat hoe meer mensen weten over hun werk en de organisatie waar zij werken, hoe 

beter men in staat is om taken uit te voeren en mee te denken over verbeteringen. Het 

kenniskapitaal kan generiek of bedrijfsspecifiek zijn. Generiek kenniskapitaal betreft algemene 

(gediplomeerde) opleidingen en ervaring in een sector. Bedrijfsspecifiek kenniskapitaal is kennis 

die alleen relevant is in de context van een onderneming, en die belangrijk is voor het goed 

verlopen van bedrijfsprocessen. Bedrijfsspecifieke kennis wordt deels opgedaan in trainingen 

die in de organisatie zelf organiseert, maar voor een belangrijker deel gewoon door kennis op te 

doen terwijl men aan het werk is. De meeste bedrijfsspecifieke kennis is impliciet. Het is 

opgeslagen in het dagelijks handelen van ervaren medewerkers, die weten hoe zijn hun werk 

het beste kunnen doen en wie ze moeten vragen als ze iets nodig hebben. Het belang van 

impliciete kennis is niet te onderschatten; ervaring is daarom een belangrijke bron van 

kenniskapitaal voor ondernemingen. Veel familiebedrijven worden gekenmerkt door langdurige 

arbeidsrelaties, waardoor er in familiebedrijven veel impliciete kennis is. Daar staat tegenover 

dat familiebedrijven minder investeren in algemene opleidingen om de kennis van het personeel 

actueel te houdeni. 

2.2 Sociaal kapitaal 

Het netwerk van sociale relaties binnen en buiten de organisatie tussen werknemers en 

afdelingen onderling, en met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden vormt het 

sociale kapitaal van een organisatie. Organisaties waarbinnen mensen elkaar weten te vinden 

en graag met elkaar samenwerken, en waarbij medewerkers goede relaties onderhouden met 

hun klanten en leveranciers presteren beter dan organisaties waar minder sociaal kapitaal isii. 

Dit komt omdat in een netwerk van goede sociale relaties meer informatie wordt uitgewisseld. 

Bovendien zal men in goede relaties eerder geneigd zijn om de verkregen informatie te 

gebruiken voor het verbeteringen. Sociaal kapitaal is daarom sterk gerelateerd aan het 

vermogen om te innoveren. De kwaliteit van het sociaal kapitaal wordt bepaald door de 

structuur van de organisatie, door interpersoonlijke sfeer in de organisatie, en door de 

aanwezigheid van visie gericht op het belang van samenwerken. Een platte 

organisatiestructuur, waarbij medewerkers en afdelingen (teams) zeggenschap hebben over 

hoe zijn hun doelen willen bereiken, nodigt uit tot het leggen van verbanden in de organisatie. 



De sfeer is bepalend voor wat er binnen relaties aan informatie wordt uitgewisseld. Immers, in 

relaties waarin men elkaar graag mag wordt beter samengewerkt. Factoren die samenwerken 

tegengaan zijn bijvoorbeeld hiërarchische verhoudingen of een gebrek aan vertrouwen. In sterk 

hiërarchische relaties voelt een ondergeschikte zich niet uitgenodigd om kennis te delen. 

Medewerkers zullen dit alleen doen, wanneer zij voelen dat zij inspraak hebben en dat hun 

inbreng wordt gewaardeerd. De top van een organisatie kan het sociaal kapitaal versterken 

door te zorgen voor een goede organisatiestructuur en, door zelf het goede voorbeeld te geven 

dat samenwerken de norm is in de organisatie. Veel ondernemers vinden het lastig om 

personeel meer vrijheid te geven. In (kleinere) familiebedrijven bestaat het risico dat niet-

familieleden niet worden betrokken bij besluitvorming over de onderneming. Het sociaal kapitaal 

van de onderneming wordt dan onderbenut. 

2.3 HRM als uitwisselingsrelatie 

De laatste verborgen personele kostenpost betreft de motivatie van medewerkers om een 

stapje extra te doen. De effectiviteit van HRM-beleid voor de motivatie en het gedrag van 

medewerkers kan begrepen worden vanuit de sociale uitwisselingstheorie. Volgens deze 

theorie zijn relaties tussen mensen gebaseerd op evenwichtige uitwisselingen van zowel 

materiële (geld, middelen) als immateriële (aandacht, zorg, liefde) zaken. Mensen zijn 

berekenende sociale wezens, die op zoek gaan naar de voor hen beste opbrengsten. 

Immateriële zaken worden daarbij nog belangrijker geacht dan materiële zaken – mensen 

hebben sociale relaties die gekenmerkt worden door wederzijdse zorg, respect en aandacht 

nodig voor hun welzijn. Een relatie die gebaseerd is op het uitruilen van materiele zaken wordt 

een economische uitwisselingsrelatie genoemd. Zodra een materieel goed is uitgewisseld voor 

iets van gelijke waarde (bijvoorbeeld geld), houdt deze relatie op te bestaan en verwachten de 

uitwisselingspartners verder niets meer van elkaar. Sociale uitwisselingsrelaties duren 

daarentegen voort zolang men tevreden is over wat men aan immateriële voldoening uit een 

relatie haalt. Zolang er een goede balans is tussen wat men in een relatie investeert en wat men 

daarvoor terugkrijgt zal de relatie niet worden verbroken. De balans wordt in stand gehouden, 

omdat mensen een impliciete norm van wederkerigheid ervaren: als de ander goed doet in de 

relatie, zal men geneigd zijn om in gelijke mate goed terug te doen. Het werkt zelfs zo sterk, dat 

wanneer de investering van de ander in de relatie boven verwachting is, dit een gevoel oproept 

dat men zich extra moet inspannen om de balans in de relatie in stand te gouden. De sociale 

uitwisselingstheorie geldt ook wanneer één van de partners de werkgever is, en niet een 

werkelijke persoon. In de meeste arbeidsrelaties geldt dat de werkgever een 

uitwisselingspartner is, waarmee werknemers een sociale uitwisselingsrelatie onderhouden. 

Een economische arbeidsrelatie bestaat theoretisch alleen bij korte inhuur voor een specifieke 

opdracht, hoewel het lastig voor te stellen is dat zelfs hierbij niet enige sociale uitwisseling zal 

plaatsvinden. Kortom, als de organisatie in de ogen van medewerkers goed voor hen zorgt, dan 

wordt bij hen een beroep gedaan op hun impliciete norm van wederkerigheid. Werkgevers die 

de verwachtingen van werknemers weten te overtreffen, door een goede werkgever te zijn, 

kunnen rekenen op extra inzet, meer betrokkenheid en een grotere loyaliteit van medewerkers.  

2.3.1. Het psychologisch contract 

In arbeidsrelaties gaan verwachtingen van medewerkers vaak verder dan de afspraken die zijn 

vastgelegd in het arbeidscontract. In het arbeidscontract staan afspraken over werktijden, 

salaris en werkzaamheden. In de voorbereiding van het contract zijn echter verwachtingen 

ontstaan, bijvoorbeeld over de sfeer op het werk, over doorgroeimogelijkheden of over 



mogelijkheden voor het combineren van werk en thuis. Deze niet-vastgelegde verwachtingen 

worden het psychologisch contract genoemd. Het psychologisch contract betreft alle 

wederzijdse verwachtingen die medewerkers en werkgevers van elkaar hebben ten aanzien van 

de inzet van de werknemers en de beloningen die daartegenover staan. Beloning moet hier 

breed worden begrepen en omvat naast het salaris onder meer waardering door de 

leidinggevende, carrièremogelijkheden, prettige werkrelaties met collega’s, de mogelijkheid om 

flexibel of thuis te werken, en opleidingskansen. Hoe beloningen gewaardeerd worden is 

bovendien voor iedere werknemer verschillend. In veel gevallen worden verwachtingen niet 

expliciet uitgesproken. Zo kan het zijn dat medewerkers verwachtingen hebben waarvan de 

werkgever geen weet heeft, zoals de verwachting dat men bij goed functioneren een promotie 

krijgt. Als de werkgever in de ogen van de werknemer in gebreke blijft bij het bieden van de 

beloningen die men verwachtte volgens het psychologisch contract, zal de medewerker 

teleurgesteld zijn, zelfs als men volgens het formele contract netjes werd behandeld. 

Medewerkers die een schending van hun psychologisch contract ervaren, laten dit blijken door 

zich minder in te zetten voor de sociale uitwisselingsrelatie met hun werkgever. Zo herstellen zij 

het evenwicht in de uitwisselingsrelatie: als de beloning uitblijft, hoef ik ook niet zo hard te 

werken.  

Ook leidinggevenden hebben impliciete ideeën over wat medewerkers zouden moeten doen 

voor een (immateriële) beloning. Hierover in gesprek gaan is minstens even belangrijk als 

salarisonderhandelingen voorafgaand aan een dienstverband. Uit de sociale 

uitwisselingstheorie en het psychologisch contract volgt dat tussen leidinggevenden en 

medewerkers regelmatig contact moeten hebben, om wederzijdse verwachtingen af te 

stemmen.  

Verwachtingen spelen al een rol voordat een werknemer gaat solliciteren. Het voorbeeld van 

recruiter Maxime van familiebedrijf Kazar laat zien hoe vooroordelen over het familiebedrijf 

getalenteerde kandidaten ervan kunnen weerhouden om bij een familiebedrijf te solliciteren. Met 

kennis over verwachtingen van (potentiële) werknemers en mogelijkheden bij het familiebedrijf, 

kan een strategie worden ontwikkeld om talent (kenniskapitaal) te binden aan het familiebedrijf. 

Voorbeeld  

De ambitieuze Pauline studeert binnenkort cum laude af als bedrijfskundige. Ze bezoekt een 

carrièrebeurs om zich te oriënteren op haar eerste baan en ze heeft de lat hoog liggen; ze 

ambieert een internationale carrière bij een multinational.  Als ze wordt aangesproken door 

Maxime van het familiebedrijf Kazar, dat zich ook op de beurs presenteert, reageert ze in eerste 

instantie afhoudend. Maxime weet echter helder uit te leggen wat het familiebedrijf kan bieden. 

Ze weet Pauline’s vooroordeel over familiebedrijven weg te nemen door te wijzen op de 

internationale strategie van de onderneming en op het personeelsbeleid dat inzet op continuïteit 

in arbeidsrelaties. Pauline’s interesse is gewekt en ze maken een afspraak voor een oriënterend 

gesprek.  

2.4 Strategisch HRM in familiebedrijven 

Strategisch HRM betreft het afstemmen van het personeelsbeleid op de doelen van de 

organisatie. Hierbij wordt nagedacht op welke wijze het kenniskapitaal wordt aangetrokken en 

ontwikkeld, op welke manier het sociale kapitaal van de onderneming versterkt kan worden, en 

op welke wijze men de sociale uitwisselingsrelaties met medewerkers wil verbeteren. Idealiter is 

er een relatie tussen de missie, visie en doelen van de onderneming als geheel en het ontwerp 



van het strategische HRM-beleid. Wanneer ook de waarden die een familie achter het 

familiebedrijf voorstaat vertaald worden in de strategie van de onderneming en in het HRM-

beleid, zal dit leiden tot een duidelijk samenhangend geheel, wat het werken bij een 

familiebedrijf voor medewerkers zinvol en aantrekkelijk maakt.  

 

3. Vraagstukken specifiek voor familiebedrijven 

Een bijzonder kenmerk van familiebedrijven is dat er mogelijk familieleden zijn die als 

werknemer in het bedrijf kunnen werken. Dit leidt tot twee vraagstukken waarmee het 

familiebedrijf aan de slag moet. Ten eerste is er de vraag over de positie van familieleden als 

werknemer in de organisatie. De tweede vraag hangt met de eerste samen en betreft de situatie 

wat de aanwezigheid van familiewerknemers betekent voor niet-familiewerknemers. Deze twee 

vraagstukken staan hieronder centraal. 

3.1 Familieleden in de onderneming 

Families kunnen op verschillende wijzen betrokken zijn bij de onderneming. In familiebedrijven 

waarin de familie alleen het eigendom heeft, of waarbij alleen een familie-DGA is, zijn er feitelijk 

geen familiewerknemers die in het bedrijf werkzaam zijn. In deze bijdrage wordt geconcentreerd 

op situaties waarin er wel familieleden als werknemer in het bedrijf werken. Familiewerknemers 

dragen evenals andere werknemers bij aan het menselijk en sociaal kapitaal van de 

onderneming, en ook hun motivatie is gebaseerd op sociale uitwisselingsrelaties en hun 

psychologisch contract.  

3.1.1. Kenniskapitaal van familiewerknemers 

Familiewerknemers zijn een bron van impliciete kennis over het bedrijf en de mensen die er 

werken. Veel van kennis over de onderneming in de familie is impliciet van aard, omdat deze 

over de tijd wordt gevormd door de mondelinge overdracht van verhalen over de geschiedenis 

van de familie en het bedrijf. In bedrijven waarin tradities belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld in 

bedrijven die traditionele waren produceren (denk aan kaas, jenever), is deze impliciete kennis 

een onmisbaar deel in het functioneren van de onderneming. Door gesprekken aan de 

keukentafel over het bedrijf krijgen familieleden, en zeker kinderen van de DGA, als het ware 

kennis over het familiebedrijf en ondernemen met de paplepel ingegoten. Hoe belangrijk deze 

gaandeweg opgedane kennis is, blijkt uit onderzoek naar hoe succesvol kinderen van 

ondernemers zijn in het opstarten van een eigen bedrijf, vergeleken met ondernemers wiens 

ouders geen eigen bedrijf hadden: kinderen van ondernemers hebben een flinke voorsprongiii. 

Kennis over de onderneming is echter niet vanzelfsprekend bij opvolgende generaties. Zo is 

bekend dat in latere generaties de ‘keukentafelgesprekken’ eerder over het beheren van 

familiekapitaal gaan, dan over ondernemen en bedrijfsvoeringiv. Het vereist daarom specifieke 

aandacht van het management om de betrokkenheid van familieleden bij het familiebedrijf te 

sturen en om de belangen van verschillende generaties op één lijn te houden. Zo kan kennis 

over het bedrijf worden gestimuleerd door jongere familieleden stage te laten lopen in de 

onderneming. Familiewerknemers die een functie in het bedrijf ambiëren moeten de ruimte 

krijgen om de kennis die zij thuis uit gesprekken hebben afgeleid over de onderneming en de 

mensen die er werken te toetsen aan de werkelijkheid. Dit betekent dat er een ruime 

inwerkperiode genomen moet worden, waarin de aanstaande familiewerknemer kennis kan 

opdoen in de onderneming. 



Voor een optimaal kenniskapitaal van familieleden moet echter ook hun algemene kennis 

worden ontwikkeld. Dit betekent zorgdragen voor een goede opleiding en voor het opdoen van 

ervaring in de sector, dus buiten de eigen onderneming. Zeker wanneer familieleden op 

leidinggevende posities terecht komen, zal er een opleidingsplan moeten zijn waarin wordt 

vastgelegd waar men in het bedrijf en daarbuiten ervaring mee dient te hebben.  

3.1.2. Sociaal kapitaal van familiewerknemers 

Families bieden een additionele bron van sociaal kapitaal voor de ondernemingen. Het sociale 

kapitaal van families is ingebed in het netwerk van relaties dat de familie onderhoudt met elkaar 

en met mensen binnen en buiten de onderneming. In al deze relaties is de toegang tot 

informatie (denk aan innovatie of toegang tot bepaalde markten) en hulpbronnen (denk aan 

financiering). Sociaal kapitaal van families is duurzaam, omdat familiebanden worden gevormd 

door het huwelijk, ouder-kind relaties, familiegeneraties en familietakken. Het woord ‘bloedband’ 

drukt aardig uit hoe familiebanden verschillen van zakelijke en vriendschappelijke relaties: je 

bent nu eenmaal met elkaar verbonden. Familie sociaal kapitaal kan een familiebedrijf 

voordelen bieden. Hoe breder het netwerk van relaties tussen de familie en anderen, hoe meer 

kansen voor de onderneming kunnen worden opgemerkt. Voorwaarde hierbij is wel, dat de 

familie onderling ook een goede verstandhouding heeft. Families met een groot netwerk van 

kwalitatief goede relaties binnen de familie, en daarbuiten met werknemers, met 

belanghebbenden en met de bredere gemeenschap zullen veerkrachtiger kunnen opereren dan 

die met kleinere netwerken en slechtere onderlinge relaties. Goede onderlinge relaties zijn niet 

vanzelfsprekend. Familiesystemen hebben vaak een complexe dynamiek, en kunnen worden 

gehinderd door verstoorde ouder-kind verhoudingen of door conflicten tussen staken. Het is 

belangrijk zich te realiseren dat familieconflicten doorwerken in de sfeer in de organisatie, en 

afbreuk kunnen doen aan het sociaal kapitaal van de organisatie als geheel. Het is daarom in 

het belang van de organisatie, dat bij familieconflicten wordt ingezet op professionele 

bemiddeling.  

3.1.3. Sociale uitwisselingsrelaties van familiewerknemers 

Het psychologisch contract van familiewerknemers ontstaat al lange tijd voordat het familielid in 

de organisatie aan de slag gaat. Door socialisatieprocessen uit de kindertijd identificeren 

familieleden zich met de normen, waarden en symbolen van hun familie, omdat deze bepalen 

wie ze als persoon zijn. Het familiebedrijf is als een symbool dat staat voor het zijn van een 

bijzondere familiev en dit draagt bij aan de intrinsieke betrokkenheid van familiewerknemers bij 

de organisatievi. Omdat socialisatieprocessen vanzelf gaan, is het belangrijk om regelmatig in 

gesprek te gaan over verwachtingen die familiewerknemers hebben ten aanzien van hun werk, 

hun vergoedingen, hun carrière en meer. Juist omdat ze verhalen kennen, zijn onrealistische 

verwachtingen snel gevormd en is schending van het psychologisch contract, met alle 

ongewenste reacties daarop, een realistisch gevaar. Om familiewerknemers naar hun ‘kapitaal’ 

te laten werken, is het verstandig om hen inzicht te geven in hun sterke en hun ontwikkelpunten. 

Een assessment van familiewerknemers voordat zij is niet alleen van belang voor het bepalen 

van hun geschiktheid voor de onderneming, maar kan het familielid zelf ook helpen om na te 

denken over diens rol in de onderneming en daarbij realistische verwachtingen te vormen. 

Afspraken in het familiestatuut over de procedure voor het aanstellen van familiewerknemers 

verschaft duidelijkheid aan heel de familie en is een methode om verwachtingen van 

familieleden in overeenstemming te brengen met de strategie van de organisatie.  



3.1.4. Strategisch HRM-beleid voor familieleden 

Ervaringen met ‘gedoe’ met familieleden in de onderneming leidt er soms toe dat men besluit 

dat de familie nog slechts als eigenaar aan het bedrijf verbonden is, en dat voor het besturen 

van de onderneming en het uitvoeren van alle werkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt 

van familieleden. In het licht van het bovenstaande zou dit beschouwd kunnen worden als een 

stukje kapitaalvernietiging. Door de bijzondere kennis, relaties en loyaliteit die eigen is aan 

familieleden, heeft het familiebedrijf in theorie toegang tot een uniek hulpmiddel waartoe niet-

familiebedrijven geen toegang hebben. Om de inzet van familieleden in goede banen te leiden, 

is het verstandig om een specifiek HRM-beleid voor familieleden in het familiebedrijf vast te 

leggen. Het voorbeeld van Casito beschrijft hoe dit er in de praktijk uit kan zien.  

Voorbeeld 

Casito is een familiebedrijf met vier staken. De onderneming gegroeid tot 800 werknemers. De 

onderneming wordt bestuurd door Nelleke, Joost en Felicia, vertegenwoordigers van de vierde 

generatie. In de onderneming werken nog 23 andere familieleden op allerlei posities. In het 

verleden was ieder familielid dat bij het bedrijf wilde werken van harte welkom. Omdat de familie 

groeit wordt, is dit steeds moeilijker. Door geen eisen te stellen aan kwalificaties en door een 

gebrek aan beleid, functioneren sommige familieleden op dit moment niet goed. Dit geeft 

scheve ogen. Gebrek aan beleid belemmert de mogelijkheid om functioneringsproblemen aan 

te pakken, omdat dit binnen de familie tot onenigheid kan leiden. Om dit probleem voor de 

volgende generatie te voorkomen, worden in het familiestatuut afspraken gemaakt over eisen 

waaraan familieleden moeten voldoen om een functie in het bedrijf te mogen bekleden. Deze 

transparantie draagt bij aan het psychologisch contract dat familieleden zich vormen over het 

werken in het familiebedrijf. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om strategischer om te gaan 

met het inzetten van familieleden in de organisatie. 

 

3.2 Samengesteld personeelsbestand: niet-familie en familie werknemers 

Een laatste punt van aandacht betreft het HRM-beleid voor niet-familie werknemers. Ook hier 

geldt dat er potentiële voordelen zijn voor familiebedrijven, maar dat deze erkend moeten 

worden en geborgd worden in een heldere strategie. Vooral het sociale kapitaal van familie- 

ondernemingen is bijzonder. Veel familiebedrijven zijn trouw naar hun werknemers, en dit wordt 

door sociale uitwisselingsprocessen beloond door een grote loyaliteit van het personeelvii. Als 

de familie in het bedrijf zichtbaar is en onderling en met het personeel gezonde verhoudingen 

heeft, draagt dit bij aan een goede sfeer en aan de motivatie van personeel. Uit onderzoek blijkt 

dat familiebedrijven zich meer dan andere bedrijven inspannen om hun personeel in tijden van 

crisis te behouden. Dit helpt hen om na een moeilijke tijd snel de draad weer op te pakken, 

omdat het kenniskapitaal en het sociale kapitaal intact zijn gebleven. Er zijn ook valkuilen voor 

niet-familiewerknemers. Deze zijn conflicten in de familie, het niet nakomen van verwachtingen, 

en een gebrek aan strategisch personeelsbeleid. Conflicten in de familie doen sociale banden in 

de organisatie veel kwaad en kunnen leiden tot breuklijnen in de organisatie. Zeker bij een 

problematische opvolging verschuiven machtsverhoudingen in de organisatie, wat kan leiden tot 

een gevoel van onveiligheid en tot conflicten bij het personeel. Ieder personeelslid maakt voor 

zichzelf steeds de balans op van diens sociale uitwisseling met de organisatie. In het voorbeeld 

van Musroom B.V. staat een generatieconflict aan de bron van gedemotiveerd personeel.  



HRM in familiebedrijven is vaak weinig strategisch. Er wordt weinig rekening gehouden met 

verwachtingen die werknemers hebben ten aanzien van hun werkviii. Vooral op het gebied van 

loopbanen, flexibel werken en inspraak investeren familiebedrijven minderix. In het licht van de 

huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit een aandachtspunt voor familiebedrijven. 

 

Voorbeeld  

Musroom B.V. is een toeleveringsbedrijf voor grondstoffen voor de champignonteelt met 60 

werknemers. Het familiebedrijf wordt geleid door Jos (eigenaar, algemeen directeur en zoon 

van Alfred), zijn neef Kees (eigenaar en teeltspecialist), en Jantien (de vrouw van Jos, die 

verantwoordelijk is voor personeel). Sinds enige jaren is het steeds lastiger om voldoende 

personeel te vinden voor de werkzaamheden in de mestfabriek. De sfeer onder het personeel is 

langzaamaan verslechterd. Er is sprake van diefstal en vernielingen. Vader Alfred ziet erop toe 

dat Pavel, de Poolse voorman, de werknemers strikt controleert. Pavel heeft al eens laten 

doorschemeren dat hij de bemoeienis van Alfred niet zo op prijs stelt, maar durft zich niet echt 

uit te spreken. Hoewel het bedrijf winstgevend is, hebben Jos en Jantien steeds minder plezier 

in het leidinggeven aan hun onderneming. Ze besluiten dat het tijd is om het personeelsbeleid 

meer strategisch in te richten, zodat het verloop van het personeel wordt teruggedrongen en 

werknemers zich meer betrokken zullen voelen bij de onderneming. Met hulp van een adviseur 

worden keuzes gemaakt voor meer vaste contracten, sociale activiteiten, wordt een 

ondernemingsraad ingesteld en wordt in contact met onderwijsinstellingen in de omgeving 

gewerkt aan het bieden van ontwikkelmogelijkheden. Zo hopen zij de uitwisselingsrelatie tussen 

medewerkers en onderneming een meer sociaal karakter te geven en daarmee de sfeer in de 

onderneming te verbeteren. Een eerste lastige taak die zij zien is dat vader Alfred een stap 

terug zal moeten doen: zijn stijl van leidinggeven past niet meer bij het bedrijf dat Jos en Jantien 

voor ogen hebben. 

 

4. Conclusies  

1. Strategisch HRM-beleid vertrekt vanuit de doelen van de organisatie en draagt zorg voor 

het juiste kenniskapitaal, sociaal kapitaal en positieve sociale uitwisselingsrelaties. 

2. Familiewerknemers bieden een unieke bron van impliciete kennis, loyaliteit door 

bloedbanden en motivatie door identificatie met de familieonderneming, waarmee het 

familiebedrijf zich kan onderscheiden van niet-familiebedrijven. 

3. Een onrealistisch psychologisch contract van familiewerknemers leidt tot problemen in 

de organisatie. Een familie-visie op familiewerknemers, ondersteund door HRM-beleid 

zoals assessments, opleiden en open gesprekken kan helpen om verwachtingen beter 

af te stemmen op wat het bedrijf nodig heeft. 

4. Sociaal kapitaal van families strekt zich uit naar niet-familie werknemers en resulteert in 

een loyaal personeelsbestand.  

5. In familiebedrijven is vaak te weinig aandacht voor verwachtingen van het overige 

personeel over loopbanen, flexibiliteit en inspraak, wat leidt tot demotivatie. 
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