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De betekenis van het familiebedrijf en mogelijke
samenwerkingsvormen
2014 is door de FAO uitgeroepen tot het jaar van het familiebedrijf.
Familiebedrijven in de land- en tuinbouw en ook in de visserij zijn van
essentieel belang voor de mondiale voedselproductie. Voor Kennis
kringen Visserij een belangrijke reden om hier aandacht aan te
besteden. Op 22 maart 2014 is een themadag gehouden over familie
bedrijven en samenwerkingsvormen in de visserij. Het doel van deze
bijeenkomst: meer inzicht in het functioneren van familie- of gezins
bedrijven, en vooral de specifieke kenmerken, de gevolgen voor het
management en de bedrijfsopvolging. Dit rapport geeft een overzicht
van de gepresenteerde informatie en de gevoerde discussies over de
rol van familiebedrijven.
De bijeenkomst vond plaats in Het Vechthuis te Utrecht onder begeleiding van
dagvoorzitter Maarten Mens. Aanwezig waren 60 deelnemers vanuit de
Kenniskringen Visserij. Deze dag was speciaal georganiseerd voor de
Nederlandse visser en zijn gezin, en bedoeld om een indruk te krijgen van de
sterktes en zwaktes van het familiebedrijf, de kansen en bedreigingen van
deze bedrijfsvorm en ook meer inzicht in potentiële samenwerkingsvormen
binnen de visserij.
Het programma was als volgt:
• De aanpak van de Kenniskringen (Wim zaalmink, LEI).
• Betekenis van het familiebedrijf in Nederland en Europa (Ilse Matser,
directeur van Het Nederlandse Centrum voor Familiebedrijf)
• Interview door Maarten Mens met visser en vader Klaas Kramer en
visserszoon Hendrik Kramer over hun familiebedrijf
• Voordelen van horizontale en verticale samenwerking (Kees Taal, LEI).
• Samenwerking in de aardappelketen – een voorbeeld van Hoeksche Chips
(Henk Scheele, aardappelteler en partner in de samenwerkingsvorm
Hoeksche Hoeve)
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Tussen de presentaties door werden de deelnemers aan het werk gezet in
interactieve sessies:
1. Bedreigingen en kansen in de markt
2. Brainstormsessie over samenwerkingsvormen
a. Horizontale samenwerking (Vissers met vissers)
b. Verticale samenwerking (In de keten)
c. Internationale samenwerking (Buiten de Nederlandse grenzen)
Als speciale gasten waren aanwezig: Steve Eayrs uit Maine (VS) en
sneltekenaar Bas Köhler.
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Samenvatting: de themadag in een notendop
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Jaar van het familiebedrijf
De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft 2014
benoemd tot Internationaal Jaar van het familiebedrijf en vraagt hiermee
aandacht voor de sociaaleconomische, ecologische en culturele rol van
familiebedrijven. Ilse Matser is directeur van Het Nederlandse Centrum voor
Familiebedrijf en dochter van meubelmaker met eigen bedrijf. Zij gaat in op de
bijzonderheden en dilemma’s van een familiebedrijf. Een familiebedrijf is iets om
op trots op te zijn. Het familiebedrijf is zo oud als de Nederlandse samenleving.
Het bijzondere is dat het één van de grootste sectoren is in Nederland, terwijl
het relatief weinig aandacht krijgt en als vakgebied vrij jong is.
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Bijzonder kenmerk van familiebedrijven is dat de eigenaren ook een functie
binnen het bedrijf kunnen hebben maar ook familie van elkaar zijn. De
verschillende relaties en functies lopen dus in elkaar over.
Familiebedrijven zijn verhoudingsgewijs winstgevender dan andere beurs
genoteerde bedrijven en bestaan langer. De eigenschappen die een
familiebedrijf bijzonder en ook succesvol maken zijn:
• leiderschap
het maken van daadkrachtige beslissingen, niet alleen snel, maar ook
gedurfd en origineel.
• lange termijn
er wordt gedacht in generaties en jaren en niet op korte termijn.
• saamhorigheid
de band binnen de familie is sterk, maar ook met werknemers, die in
sommige gevallen ook al generaties lang werkzaam zijn bij het bedrijf.
• verbinding
het bedrijf is vaak ingebed in de regio en heeft daarmee een sterke band
met de omgeving.
Een opvallend detail is dat kinderen uit een familiebedrijf vaak ondernemender
zijn dan hun leeftijdsgenoten; ondernemerschap zit dus in de genen en wordt
van jongs af aan meegegeven.
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Familiebedrijven hebben ook zo hun eigen dilemma’s.
Opvolging is vaak een struikelblok voor familiebedrijven: hoe laat je los op de
juiste manier zonder dat er en ‘stilstand’ ontstaat en hoe regel je het
financieel?
Als eigenaar van een familiebedrijf heb je in feite 3 rollen: 1. als eigenaar, 2.
als werkgever en 3. als familielid. Deze verschillende rollen eisen elk weer een
andere aanpak. Juist de noodzaak om op verschillende momenten een andere
rol aan te nemen is een uitdaging binnen het familiebedrijf. Bijvoorbeeld, als
vader (en manager) je eigen zoon (en werknemer) moeten ontslaan.
Communicatie is daarbij van groot belang. Het komt vaak voor dat omdat je
familie bent, elkaar goed kent en van elkaar weet hoe je reageert, je meestal
al aan één woord genoeg hebt. Aan de ene kant is dit efficiënt, aan de andere
kant maakt dit het juist lastiger om over moeilijke onderwerpen te praten
(bijvoorbeeld een functioneringsgesprek).

De rol van de partner is een ander onderdeel dat niet onderschat moet worden
binnen het familiebedrijf. Ilse geeft aan dat juist het doorgeven van de liefde
voor het bedrijf aan de volgende generatie ook ligt bij de partner. Daarnaast
kan de partner veel inbrengen (nieuwe inzichten) en is het voor het belang van
het bedrijf dat het gecombineerd wordt maar zijn/haar wensen.
Als laatste noemt Ilse het sociaal kapitaal van het familiebedrijf, dat bestaat uit
intern goede relaties (bonding) en extern goede relaties (bridging). Beiden zijn
van belang voor een succesvol en innovatief familiebedrijf. Over het algemeen
hebben familiebedrijven de ‘bonding’ (tussen familieleden/werknemers) goed
voor mekaar. Het is ‘bridging’ (met partijen buiten het familiebedrijf) waar
meestal verbetering nodig is. Dit is ook herkenbaar binnen de visserij. Ilse
Matser roept op om deze stap zeker te maken, want het loont!
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Bij het maken van grote beslissingen in het familiebedrijf:
zet de 3 petten op!
1. Wat betekent dit voor de strategie van het bedrijf?
2. Wat betekent dit voor mijn gezin?
3. Wat betekent dit voor mij als eigenaar?

Bovenstaande sterktes en dilemma’s worden ook herkend binnen de visserij.
Gedurende de discussie worden onder andere vragen gesteld over hoe een
soepele opvolging tot stand te brengen. Ilse Matser geeft aan dat er tips en
trucs te vinden zijn op de website van haar organisatie. Ze geeft ook aan dat
het soms handig is om een accountant in de arm te nemen, iemand van
buiten, die minder emotioneel betrokken is bij het bedrijf. En wanneer het gaat
over het veranderen van richting binnen je bedrijf, adviseert Ilse Matser om
het zo veel mogelijk te bespreken binnen het bedrijf: praten helpt bij het
maken van lastige keuzes.

Meer informatie over de sterktes en dilemma’s van een familiebedrijf zijn
te vinden op de website van het Nederlands Centrum van Familiebedrijf
(www.ncfb.nl/)
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Het familiebedrijf: perspectief vanuit twee
generaties vissers
Maarten Mens interviewt visser Klaas Kramer en zoon Hendrik over hun
familiebedrijf Zeevisserijbedrijf Jan Kramer BV. Of ze de dilemma’s en sterktes
herkennen die Ilse Matser net benoemd heeft. Hun antwoord luidt: allemaal.
Klaas Kramer is 6e generatie visser en komt uit een gezin met drie zoons en drie
dochters. Zijn oudste broer is dominee en zijn jongste broer en hijzelf zijn
vissers. Hij vertelt dat hij zijn kinderen altijd het volgende advies heeft gegeven:
‘Visser zijn moet je roeping zijn, anders moet je er niet aan beginnen.’ Het vak
heeft veel uitdagingen; het doel is om een winstgevend bedrijf neer te zetten.
Een goed verdienmodel is noodzakelijk.
Voor zoon Hendrik is er geen twijfel. Hij volgt zijn vader in het familiebedrijf op,
want het beroep - werken in de visserij en varen - blijft trekken. Hendrik vertelt
dat hij juist meer waardering voor het vak heeft gekregen in de tijd dat hij
buiten het familiebedrijf offshore heeft gewerkt. Wat hij heel verfrissend vindt is
het vertrouwen en de vrijheid die hij van zijn vader krijgt om zijn werk binnen
het bedrijf te kunnen doen. Loslaten is van belang.
Waar ze over 5 jaar staan? Klaas hoopt dan afscheid te kunnen nemen van een
goedlopend familiebedrijf. Hendrik hoopt dan volledig eigenaar te zijn van een
goedlopend visserijbedrijf.
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Voor(oor)delen van horizontale, verticale en
internationale samenwerking
Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar
samenwerken is succes. (Henry Ford)
Kees Taal (LEI) benoemt de aspecten van verschillende vormen van
samenwerking. Bij samenwerking komt een hoop kijken: emotie, drive, kennis
over visserij maar ook over ondernemerschap, kunde en inbreng (risico’s en
financiën). Samenwerking, in welke vorm dan ook, staat of valt met
communicatie.
Bij niets doen en alles bij het oude laten = voor ieder zwaar verlies.
Onder horizontale samenwerking wordt de samenwerking tussen visserij
bedrijven bedrijfsniveau bedoeld, dus vissers die met vissers samenwerken.
Het hoeft hier niet per se een samenwerking te zijn tussen vissers uit dezelfde
sector. Juist samenwerking met vissers uit een andere sector kan tot nieuwe
inzichten leiden. Samenwerking kan op vele fronten: samen inkopen, samen
verkopen, samen kennisdelen, maar ook samen elkaars schepen, machines en
gebouwen gebruiken, of samen een gezamenlijk bedrijf uitoefenen. De
Kenniskringen Visserij, Coöperatieve Inkoop Verenigingen en Visafslagen zijn
hier voorbeelden van.
Verticale samenwerking is de samenwerking tussen bedrijven in de gehele
bedrijfskolom, bijvoorbeeld vissers met de handel of met een toeleveranciers
van vistuig. Voorbeelden hiervan zijn de TX36, die samenwerkt met HFK, of
garnalenvissers met de afnemers van garnalen. Bij internationale
samenwerking werk je dus samen met collega’s uit het buitenland. Dit kan
voordelig zijn vanwege de schaalgrootte voordelen, kennisvoordelen, niet weer
opnieuw het wiel uitvinden maar ook omdat er dan nieuwe inspiratie is die
leidt tot creatieve ideeën en oplossingen.
Samenwerking biedt ruimte voor andere creatieve,
winstgevende activiteiten.
Kennis delen is heel belangrijk en leidt tot versterking van de positie van de
vissers. Dergelijke samenwerking kan leiden tot efficiëntievoordelen,
kostprijsverlaging en nieuwe producten en het creëren van nieuwe markten.
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Kennis is macht maar kennis delen is kracht.
Een verregaande vorm van samenwerking is fusie of samenvoeging van
bedrijven. Hierbij kunnen quota’s worden samengevoegd, kosten worden
gedeeld, werkzaamheden verdeeld en de expertise binnen het bedrijf worden
vergroot. Een fusie vraagt om een goede voorbereiding met een gedegen
stappenplan.
Wil je snel gaan ga dan alleen, wil je ver komen ga dan samen.
Afrikaans spreekwoord
Barrières binnen een samenwerking liggen heel vaak op gebrek aan
communicatie en op emotioneel vlak. Ze kunnen betrekking hebben op
een onbalans in de inbreng van partners, verlies van zeggenschap en
zelfstandigheid of als er een verschil in visie is tussen partners.
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Op verzoek van de kenniskringen wordt verkennend onderzoek gedaan naar
horizontale samenwerking binnen de visserij. Er wordt gekeken naar de
financieel economische mogelijkheden van samenwerking. Hiervoor worden
enkele scenario’s uitgewerkt. Uit cijfers blijkt dat samenwerking succesvol kan
zijn, hoewel het doorvoeren van innovaties en het afstoten van schepen soms
nodig is om weer winstgevend te worden en om continuïteit te waarborgen.
Diverse scenario’s van het
onderzoek resulteren in
0 tot ruim 2 ton besparing.

Innoveren en het belang van samenwerken
De Hoekse Waardsche akkerbouwers René de Zeeuw, Gerrit Rozendaal en
Henk Scheele besloten in 2002 samen te gaan werken en over te gaan tot een
gezamenlijke teelt en afzet van aardappelen onder de naam Hoeksche Hoeve.
Henk Scheele vertelt een inspirerend verhaal over hoe deze samenwerking tot
stand is gekomen. Voor een akkerbouwer, net zoals voor een visser, is het
belangrijkst: loopt het bedrijf goed?
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Door de lage aardappelprijs en daarmee de slechte rentabiliteit van de
bedrijven, besloten de buren in 2002 samen te gaan werken om de kosten te
drukken. In eerste instantie was dit alleen op het gebied van machines: men
kon elkaars machines gebruiken voor het landwerk dat uitgevoerd moest
worden. De machines konden daarbij efficiënt worden ingezet. Hieruit ontstond
echter de vraag: wie mag wanneer de machines gebruiken? Alle drie wilden
dezelfde werktuigen op het moment dat het nodig was: ploegen, eggen,
aardappels rooien enzovoort. Een logische oplossing was om ook de akkers en
aardappels bij elkaar te voegen en gezamenlijk te gebruiken. Op dit moment
zijn de akkerbouwers deels gefuseerd, waarbij de exploitatie van land en
eigendom van de machines gezamenlijk zijn. De winst wordt verdeeld
gebaseerd op de percentage van het ingebrachte land.
Op vrijdagmiddag namen we vaak de tijd om te brainstormen met een
biertje bij de hand. Toen is ook het idee van de Hoeksche Chips geboren.
Henk Scheele geeft toe dat je door de samenvoeging een deel zeggenschap
inlevert, maar hij benadrukt dat je er ook veel vrijheid voor terug krijgt. Door een
goede takenverdeling doen ze nu elk dat deel van het werk dat ze het leukst
vinden of dat ze het meeste ligt en houden ze meer ruimte over voor creativiteit.
Zo bedachten de heren een goed lopend nieuw product: Hoeksche Chips. Van
eigen aardappels met een eigen recept voor frituren en smaak.
De Hoeksche Chips verkochten ze eerst bij de plaatselijke groenteboer, later in
speciaalzaken en supermarkten en sinds kort zijn ze zelfs op Schiphol verkrijgbaar.
Nieuwe afzetkanalen bedachten en ontwikkelden ze zelf. Henk benadrukt dat je
dan goed moet nadenken over waar je je product in de winkel legt. Zoek uit wat
de beste plaatsen voor je product zijn. En ken je verhaal om je product te
verkopen. En ken de sterkte en zwakke punten van je product.
Vertrouwen in elkaar is een sleutelwoord bij samenwerking. Op de vraag hoe dit
juridisch geregeld moet zijn, wordt geadviseerd om die juridische vorm te vinden
die bij je past. Zij hebben er voor gekozen om weinig op papier vast te leggen en
regelen veel met z’n drieën, zonder adviseurs. Er is dus veel onderling vertrouwen.
Hoe kom je tot de beslissing om (gedeeltelijk) te fuseren? Bepaal wat de vooren nadelen zijn en beslis of het je waard is om een compromis te sluiten.
Het klopt dat je een deel zelfstandigheid moet inleveren, maar misschien is het
dat wel waard. Als laatste geeft hij het advies: Wees je eigen vertegenwoordiger
naar de handel, want er is niemand die jouw verhaal beter vertelt. En vooral:
blijf innoveren.
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Samen brainstormen
In twee interactieve sessies worden de deelnemers aan het werk gezet.
Eén is gericht op het identificeren van de bedreigingen en kansen in de markt,
de ander op potentiële horizontale, verticale en internationale
samenwerkingsvormen.

Bedreigingen en kansen in de markt
Tijdens de interactieve sessie worden de deelnemers opgesplitst in 4 groepen.
De groepen worden gevraagd om 5 sterke kanten te benoemen van het
familiebedrijf. Van daaruit worden kansen en bedreigingen in de markt
geïdentificeerd. De resultaten van alle groepen samen staan in de tabel
weergegeven.
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Sterke kanten van ‘ons’ familiebedrijf
Het product vis (gezond, goed, vers)
Kennis van de visserij, educatie van vader op zoon
Vissen zit in de genen, ervoor gaan
Doorzettingsvermogen en arbeidsmoraal
Betrokkenheid
Gezamenlijk doel en gezamenlijke drive
Vertrouwen
Korte (overleg)lijnen
Flexibel
Eigen personeel
Ondernemerschap
Innovatiekracht (puls)
Gereguleerde samenwerking visserij
Regulering van de vangsten (ook internationaal)
Vertegenwoordiging aan de wal (lobbying)
Veilplicht
Eigen verhaal vermarkting van de beleving (imago)
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Bedreigingen

Kansen

Volledige afhankelijkheid van vis

PR/familiebedrijf

Zichtbaarheid product

Kennis delen

Nederlandse consument kent nauwelijks vis

Inzetten van partners in bedrijf

Vermarkting van het product

Nieuwe oriëntatie (markt)

Markttoegang (uitgespeeld worden)

Nieuwe vermarkting

Rol van de handel (prijsafspraken),
communicatie tussen vissers en handel

Streekproduct Noordzee met andere landen

Geen gemeenschappelijk belang visser/
handel
Einzelgängermentaliteit
Ondernemerschap
Weinig strategie
Te lang doorgaan (niet zakelijk)
Bedrijfsblindheid (denken dat we het goed
doen)
Bedrijfsoverdracht (regelingen
daaromtrent)
Onderlinge verschillen
Remmend effect oudere generatie
Emoties (oud zeer/dom)
Beperking door regelgeving
Vangstrechten (onzekerheid)
Wisselende regelgeving (quota)
Financiën (ten behoeve van innovatie en
uitbreiding)
Afhankelijkheid van energie (kostprijs)
Wantrouwen naar buiten
Communicatie met maatschappij
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De keten verkorten
Meer vanuit gezamenlijkheid
Veranderen verkoopsysteem
MVO
Nieuwe financiering (revolving fund)
Innoveren
Organisatie CVO

Potentiële samenwerkingsvormen binnen de visserij

Horizontale samenwerkingsvormen
Qua horizontale samenwerking zijn de vissers goed op weg met de
Kenniskringen Visserij, de nieuwe CVO, maar ook het Jongerennetwerk en de
kadergroep. Social Media bieden ook de mogelijkheid om als visser steeds beter
op de hoogte te zijn van waar collega’s mee bezig zijn. Er kunnen nog meters
gemaakt worden ten aanzien van het samen focussen op de promotie van
visserijproducten. Voor iedere visser alleen zijn de kosten hoog, maar als elke
visser een kleine bijdrage inlevert kan daarvan wellicht betere promotie
ontwikkeld worden. Gezamenlijk een visie en richting uitstippelen voor de
Nederlandse visserij bestaat ook tot een van de mogelijkheden. Vissers zullen zo
sterker staan naar de buitenwereld (handel, overheid en NGO’s). Daarnaast kan
er nog beter samengewerkt worden op het gebied van subsidies, het inkopen
van tuig en het afstemmen van vraag en aanbod voor de visserij producten.
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Verticale samenwerking

Voor een betere verticale samenwerking is het nodig om als visser open te
staan voor de handel, afnemers, verwerkers etc. Daarbij is het van belang
goed op de hoogte te zijn van eigen kostprijs en hoe de prijs is in de rest van
de keten.
• Openstaan voor samenwerkingspartners
• Kennen van eigen kostprijs en verder in de keten
• Handel kent de vraag
• Totale vangst apart vermarkten is lastig
• Verhaal achter product is belangrijk
• Hoe krijg je een Nederlander aan de vis
• Begin met horizontale samenwerking
• Houdbaarheid van de vis is een probleem
• Samenwerken is zoeken naar gedeelde belangen
• Zelf verwerken aan boord is een optie
• Toewerken naar een coöperatieve vorm van afzet
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Internationale samenwerking
Internationale samenwerking wordt belangrijk gevonden: door te leren van
vissers in andere landen, hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Maar
hoe zet je internationale samenwerking op? Als eerste moeten contacten
gelegd worden. Dat kan via beurzen of door in vakbladen te kijken: daarin kun
je ook interessante personen ontdekken die je zou kunnen benaderen. Een
andere mogelijkheid is langs buitenlandse havens te gaan, liefst met een plan.
Maar ook zonder plan kun je in een open gesprek met buitenlandse vissers op
verrassende ideeën komen. Onderwerpen waarover we kunnen leren van
andere landen zijn bijvoorbeeld vermarkting: hoe hebben ze dat in het
buitenland geregeld? Of over verminderen van brandstofverbruik of het
verbeteren van leefomstandigheden aan boord. Al met al was men het erover
eens: het verleggen van grenzen helpt de visser verder.

• Contacten leggen
• Beurzen, vakbladen
• De havens langs
• Onverwachte ideeën, iets nieuws zien zet aan het denken
• Start met een idee, dan op reis
• Hoe werkt vermarkting in andere landen
• Het is aan individuen, niet aan organisaties
• Cultuurverschillen
• In Nederland lopen we qua vistechniek voorop, of niet?
• Leren over lagere brandstofkosten, betere leefomstandigheden, betere prijs
voor de vis
• Grenzen verleggen – verder weg
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Afronding
Maarten Mens sluit de dag af met special guest Steve Eayrs. Steve Eayrs
vertelt dat de besproken bedreigingen en kansen voor de visserij
overeenkomen met die in Australië en Amerika. Hij is onder de indruk van de
opkomst en de bereidheid van de vissers om tijd vrij te maken voor deze dag.
Ook vindt hij het mooi om te zien hoe openhartig iedereen deelneemt aan de
discussies. De Kenniskringen zijn een unieke vorm van samenwerking,
waarvan er maar een handjevol voorbeelden van zijn in de wereld. Het mooie
van de Kenniskringen is dat de vraag naar kennis bottom-up is, met andere
woorden afkomstig van de vissers zelf. Hij adviseert om als ondernemer na
te denken over de voordelen die er te behalen zijn in samenwerking en/of
(gedeeltelijk) fuseren.
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LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het LEI bieden opdrachtgevers op vernieuwende
wijze inzichten en integrale adviezen bij beleid en besluitvorming, en
dragen uiteindelijk bij aan een duurzamere wereld. Het LEI maakt deel
uit van Wageningen UR (University & Research centre). Daarbinnen
vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen
van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for
Development Innovation de Social Sciences Group.
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