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Inleiding
Al jarenlang begeleiden wij DGA & 

Familiebedrijven bij onder andere het 

inrichten van het management, 

governance en opvolgingsvraagstukken. 

Dat heeft ons een interessante kijk in de 

keuken gegeven bij tal van DGA- & 

Familiebedrijven, ook wel ‘de stille motor 

van de Nederlandse economie’ genoemd. 

Dankzij hun flexibiliteit, financiële 

onafhankelijkheid en snelle 

besluitvorming weten zij menige crisis 

het hoofd te bieden. De coronapandemie 

bewijst dat maar weer eens. 


Wij komen ook regelmatig in contact met 

ondernemers die succesvol zijn maar 

steeds minder energie en plezier hebben 

in hun werk. Wanneer neemt een 

ondernemer het besluit om zijn directie 

uit te breiden? Welke krachten gaan er 

spelen binnen dit type bedrijven wanneer 

een ondernemer besluit om een externe 

manager binnen te halen? Wanneer 

maakt een externe manager succesvol 

impact?


Het waren deze vragen die ons ertoe 

brachten om onderzoek te doen onder 

succesvolle en minder succesvolle 

externe managers in DGA- & 

Familiebedrijven. Want helaas, de inzet 

van een externe manager mislukt ook 

geregeld. Dat nodigt natuurlijk uit om te 

bekijken wat er in dat specifieke geval 

niet goed gegaan is. Uit ons onderzoek 

bleek dat er zes cruciale vaardigheden te 

benoemen zijn waarover een externe 

manager bij een DGA- of Familiebedrijf in 

meer of mindere mate moet beschikken 

om op de lange termijn succesvol te 

kunnen zijn.  


Die zes belangrijke vaardigheden delen 

we graag met je in deze whitepaper zodat 

iedereen die overweegt om als CEO, 

CFO, COO of CCO aan de slag te gaan bij 

een DGA- of Familiebedrijf, zichzelf kan 

spiegelen aan deze zes vaardigheden. 

Ontdekken waar jouw kracht zit - én 

waar niet - is een essentieel onderdeel 

van dit proces. Zie jij 

ontwikkelingsmogelijkheden voor jezelf? 

Dan lonkt wellicht nóg meer de stap naar 

de uitdagende wereld van het leiden van 

DGA- & Familiebedrijven. 
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1. De unieke dynamiek van DGA- & 
Familiebedrijven
Ziel en historie

Een DGA- of Familiebedrijf zit wezenlijk 

anders in elkaar dan een gemiddelde 

andere onderneming. Het bedrijf is vanaf 

nul opgebouwd door de ondernemer 

(DGA), of zijn of haar (voor-)ouders bij 

een Familiebedrijf. De ziel en de historie 

zijn dan ook op een unieke manier 

voelbaar en geborgd in het bedrijf. Er 

wordt gewerkt vanuit het hart en mensen 

leggen hun ziel en zaligheid in de 

onderneming. Het samenspel tussen 

familie, bedrijf en eigenaren zorgt voor 

een unieke dynamiek. Deze dynamiek 

verklaart het succes en de krachten van 

DGA- & Familiebedrijven, maar 

veroorzaakt zeker ook specifieke 

uitdagingen.

Structuur en continuïteit 

In vergelijking met andere 

ondernemingen zijn de procedures 

anders, vaak minder formeel. De 

organisatie is vaak ook minder 

professioneel en gestructureerd maar 

wel succesvol! Zakelijk en privé lopen 

hier meer door elkaar heen. 

Winstoptimalisatie is belangrijk, maar 

continuïteit staat minstens zo hoog op de 

agenda. De toekomst van het bedrijf, díe 

wil men borgen. Ook de relatie met geld 

en investeringen is anders dan bij veel 

andere grote ondernemingen. De 

eigenaar van de pinpas of portemonnee is 

immers aanwezig in het bedrijf.
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Sensitiviteit

Instappen als externe manager in een 

DGA- of Familiebedrijf is daarmee een 

precaire zaak die souplesse en 

inlevingsvermogen vereist. Blijk je de 

spreekwoordelijke olifant in de 

porseleinkast te zijn omdat je te veel, te 

snel wilt veranderen, dan berokken je in 

dit soort bedrijven meer schade (zowel 

voor jezelf als de organisatie) dan in 

bijvoorbeeld een corporate. Dit alles 

behoeft extra sensitiviteit en de inzet van 

de volgende zes vaardigheden.

Touwtjes en loyaliteit

Diezelfde eigenaar of DGA is vaak ook 

een sterk karakter en vervult een 

prominente rol binnen het bedrijf. Niet 

zelden heeft hij of zij alle touwtjes in 

handen. Mensen werken voor de 

ondernemer en voelen zich misschien 

zelfs eerder emotioneel betrokken bij de 

eigenaar dan bij de onderneming. De 

dienstverbanden bij deze  bedrijven zijn 

vaak lang en de loyaliteit aan de DGA of 

eigenaar is meestal groot. Dat is ook iets 

waar veel externe managers mee te 

dealen krijgen. Want die loyaliteit moeten 

zij maar eens zien te verdienen. 
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Ieder DGA- of Familiebedrijf, elk individu 

en elke situatie is uiteraard uniek. En 

tegelijkertijd zijn er patronen te 

herkennen. Wanneer wij onze ervaring 

toevoegen aan deze inzichten komen wij 

tot de volgende zes vaardigheden: 

Succesvolle externe managers blinken uit 

in hun manier van communiceren. Ze zijn 

helder en door de zorgvuldigheid van hun 

communicatie richten zij geen onnodige  

schade aan. Daarbij zijn ze zich ook 

zeerbewust van hun non-verbale 

communicatie. Ze zeggen wat ze 

bedoelen, met oog voor de ander en de 

organisatie. Ze onderscheiden zich niet 

1. Communicatie

Zelfkennis / Zelfreflectie 

Aanpassingsvermogen / Souplesse

Timing

Stakeholdermanagement

Moed

CommunicatieZes vaardigheden 

2. De zes vaardigheden van succesvol extern 
management 
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alleen in hun soepele verbale 

vaardigheden. Goed luisteren is minstens 

zo belangrijk: naar wat gezegd wordt en 

vooral ook naar wat níet gezegd wordt. 

En actief luisteren, waarbij het 

uitgangspunt is dat je de ander en zijn/

haar standpunten wilt begrijpen. (En dus 

niet luisteren om te reageren of, erger 

nog, wachten op het juiste moment om te 

kunnen onderbreken.) Succesvolle 

externe managers verbinden zich 

proactief met medewerkers en 

stakeholders. Zij betrekken, informeren 

of vragen om input. Waar nodig zijn ze 

scherp en helder, spreken zich uit en 

bekennen kleur. Het gaat om wat je zegt, 

maar nóg meer om hoe je het zegt. Het 

momentum van de communicatie is 

daarbij minstens net zo belangrijk.

2. Moed 

Met de passie en emotionele 

betrokkenheid die het DGA- en 

Familiebedrijf kenmerken, is moed één 

van de onderscheidende vaardigheden 

van succesvolle externe managers. De 

dynamiek in dit type bedrijven brengt 

meer onverwachte, informele en/of 

gevoelige situaties met zich mee. Die 

moet je niet alleen herkennen (zie 

daarover meer onder 

Stakeholdermanagement) maar ook op 

enig moment durven aan te gaan. Het 

vergt moed om iets bespreekbaar te 

maken waarvan je vermoedt dat het de 

DGA emotioneel gaat raken of je eigen 

positie op een natuurlijke wijze af te 

dwingen naast een DGA die gewend is 

om alles alleen te besluiten of om de 

‘keukentafeldynamiek’ bespreekbaar te 

maken. Het vergt moed om de koers te 

durven verleggen, heilige huisjes ter 

sprake te brengen of dat wat met de 

mantel der liefde wordt bedekt 

bespreekbaar te maken. Dit alles vormt 

een uitdagende paradox voor de externe 

manager. Juist dat wat zijn/haar opdracht 

is – professionaliseren, groei naar het 

volgende niveau, vernieuwing, 

verandering, etc. – vraagt om het 

doorbreken van  dynamieken, iets waar 

ondernemer, familie en organisatie vaak 

niet aan gewend zijn. Het vergt ook moed 

(en misschien wel zelfbeheersing?) om je 

ego te kunnen parkeren en de spotlight 

op de DGA of familie te laten wanneer 

dat past bij de situatie. 
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4. Timing 

Met de juiste dosis moed, heldere 

communicatie en de juiste, betrokken 

stakeholders ben je er nog niet. 

Succesvolle externe managers hebben 

een goed ontwikkeld gevoel voor het 

3. Stakeholdermanagement 

Stakeholdermanagement vergt het 

vermogen om zicht te krijgen op alle 

betrokkenen: hun positie, rol, directe en 

indirecte invloed, behoeften en emoties. 

En om daar vervolgens handig mee om te 

gaan. Dat kost tijd en aandacht. 

Succesvolle externe managers nemen de 

tijd om te begrijpen hoe de 

spreekwoordelijke hazen lopen. Stellen 

zich hierin open en kwetsbaar op. 

Succesvolle externe managers hebben 

oog voor alle stakeholders, weten 

wanneer deze geïnformeerd dienen te 

worden en weten tegelijkertijd handig om 

te gaan met de diverse stakeholders om 

zaken gedaan te krijgen. 

https://www.boardtrustacademy.nl
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5. Aanpassingsvermogen/Souplesse

Zowel de historie van het bedrijf als de 

persoonlijkheid van de ondernemer en de 

complexiteit van het DGA- of 

Familiebedrijf vergen voldoende 

aanpassingsvermogen. Het vermogen om 

doelmatig te blijven handelen door zich 

aan te passen aan veranderende 

omgevingen, taken, verantwoordelijk-

heden of mensen.  Succesvolle externe 

managers hebben legio voorbeelden 

van onverwachte wendingen, 

verrassingen en change-of-plans, waarbij 

het cruciaal was om daar met 

aanpassingsvermogen en bijbehorende 

souplesse op in te spelen. Het klopt niet, 

het lijkt ook niet logisch en toch ging het 

zo. Het verschil tussen gelijk hebben en 

gelijk krijgen is in veel DGA-  en 

Familiebedrijven door de heersende 

familiedynamiek meer van belang dan bij 

corporate organisaties. Met sociale 

souplesse en een flexibel ego weten 

succesvolle externe managers het 

onderscheid te maken tussen 

meebewegen wanneer het kan en een 

punt te maken wanneer het moet. Dat is 

soms een dunne lijn. De managers die te 

veel blijven meebewegen behalen 

uiteindelijk niet de organisatie- 

doelstellingen of gewenste verandering. 

Daarover zegt de DGA dan: “Daar heb ik 

niets aan”, “Zij is onzichtbaar” of “Hij 

brengt niet echt iets, ik word nooit 

verrast”. Terwijl voet bij stuk houden of 

een interventie die goed getimed is en 

met de juiste souplesse en ‘tone of voice’ 

plaatsvindt, juist cruciaal is bij het nemen 

van positie en bouwen aan vertrouwen. 

momentum. Zij begrijpen wanneer het 

moment daar is voor een bepaalde 

conversatie, interventie of 

besluitvorming. Met de juiste timing weet 

de externe manager wanneer hij of zij 

even niets moet doen en voelt op andere 

momenten aan dat het juist nu moet 

gebeuren. Het gaat niet alleen om de 

juiste timing bij bijvoorbeeld het 

bespreekbaar maken van het 

functioneren van het zittende 

management maar juist ook om het 

uitspreken van observaties, behoeften, 

verlangens en grenzen en het bespreken 

van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Bij dit alles geldt: 

timing is everything!
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6. Zelfkennis/reflectie 

Externe managers die succesvol positie 

vergaren in DGA- en Familiebedrijven 

(soms zelfs meerdere malen bij 

verschillende bedrijven), hebben tot slot 

nog één ding gemeen: ze kennen hun 

eigen krachten en zwaktes en weten die 

te managen. Ze kennen hun eigen 

‘bijsluiter’ en hebben de moed daar 

transparant in te zijn. Er is niet één type 

leiderschap, communicatie of interventie 

die werkt; noch in corporates, noch in 

DGA- en Familiebedrijven. Ook 

succesvolle externe managers maken 

geregeld een verkeerde inschatting of 

misstap.

Maar ze weten dankzij zelfreflectie wat 

ze nodig hebben. De één is van nature 

hoog zelfreflectief en heeft dat snel door, 

de ander organiseert bewust momenten 

van reflectie. Wat ging er goed, maar 

vooral wat voldoet niet aan mijn 

standaard, normen en waarden of 

maatstaven. En zij nemen daarop actie. 

De kracht van herstellen is groot. Het 

resultaat van excuses vaak vele malen 

groter dan verwacht. De 

verantwoordelijkheid voor het managen 

van verwachtingen, bij hem- of haarzelf 

en bij het bedrijf, is de 

verantwoordelijkheid van de externe 

manager en van niemand anders. 
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Continu stijgende curve

Elk bedrijf doorloopt vanaf haar 

oprichting continu groeicurves. Initiëren, 

organiseren, realiseren en innoveren 

volgen elkaar in vaste volgorde op. Om 

als onderneming te blijven groeien en te 

blijven ontwikkelen, is richting het einde  

van iedere fase actie cruciaal. Zo blijft de 

curve stijgen. Daarvoor moet je als 

onderneming aan het eind van iedere 

curve een nieuw plan maken, je moet 

innoveren om een nieuwe S-curve te 

laten starten - en jezelf te verzekeren van 

groei.

3. Waar en wanneer ben je als externe manager 
nodig?
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Niemand kan de hele S-curve aan

Het is een illusie is om te denken dat je als 

individu van waarde bent tijdens de 

gehele S-curve. Toch leeft die aanname –

onbewust – vaak wel binnen organisaties. 

En dan vooral bij familiebedrijven en 

DGA’s. Om de hele S-curve te kunnen 

managen, heb je juist verschillende 

mensen nodig die floreren en excelleren 

op verschillende punten van de 

groeicurve. Dat betekent dat, net zoals 

dat de S-curves van een onderneming 

elkaar moeten opvolgen om te blijven 

groeien, ook directeuren en managers 

langs de S-curve het stokje aan elkaar 

moeten doorgeven. Een nieuwe fase 

vraagt om nieuw elan met andere 

competenties en talenten.

De S-curve van Boardtrust

Met Duurzame Executive Search maakt 

Boardtrust DGA- & Familiebedrijven, van 

MKB en scale-up tot 500 mio omzet, 

klaar voor een volgende fase. We 

brengen mensen bij elkaar die in de kern 

bij elkaar passen en die over de juiste 

competenties en talenten beschikken die 

passen bij de plek van de onderneming op 

de groeicurve. Daarbij maken we gebruik 

van onze eigen S-curve. Meer over de S-

curve lees je in onze speciale whitepaper 

over dit onderwerp.

De zes vaardigheden en de S-curve

De genoemde zes vaardigheden zijn 

echter in alle fases van de S-curve van 

belang. Die liggen als het ware over de 

hele S-curve heen. In alle fases moet je 

met souplesse manoeuvreren, goed en 

proactief communiceren, moed tonen om 

in te grijpen wanneer dat nodig is en de 

timing hebben om dat op het juiste 

moment te doen. In alle fases moet je 

scherp hebben en houden wie je 

stakeholders zijn en hoe je die het beste 

kunt bedienen. En in alle fases van de S-

curve is het belangrijk om zelfreflectief te 

zijn en te weten wat wel en wat niet aan 

jou moet zijn, en eventueel te herstellen 

wat je terugkijkend niet handig hebt 

gedaan. De zes cruciale vaardigheden 

liggen daarmee aan de basis van een 

carrièrepad als succesvolle externe 

manager bij een DGA- of Familiebedrijf, 

ongeacht de fase waarop je instapt in het 

bedrijf.
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Kies voor groei

Ambieer jij de stap naar een DGA- of 

Familiebedrijf? Ontwikkel dan de zes 

essentiële vaardigheden én de attitude 

voor effectief management in deze 

unieke categorie bedrijven. Daarmee kies 

je voor groei in zowel persoonlijk als 

zakelijk leiderschap. Bekend zijn met de 

dynamiek van een DGA- of Familiebedrijf 

is niet nodig, een gedegen voorbereiding 

en kennis van het werkveld wel.

4. Ontwikkel de zes vaardigheden

Voor meer informatie over deze leergang, bezoek onze website:

Leergang ‘Extern management in DGA- 

& Familiebedrijven’ 

Boardtrust Academy helpt jou om 

succesvol te zijn als manager of directeur 

in de ondernemende wereld van DGA- & 

Familiebedrijven. Het begrijpen en 

beheersen van de onderscheidende 

kennis en dynamieken van dit type 

bedrijven zal jouw 

leiderschapscapaciteiten vergroten en je 

helpen om een duurzame ontwikkeling te 

maken. Extern management is van vitaal 

belang voor DGA- & Familiebedrijven. 

Dat blijkt steeds weer uit onderzoek naar 

de succesverhalen. De juiste persoon, die 

op de juiste manier zijn of haar positie 

vormgeeft, is voor beide partijen 

essentieel voor een duurzaam 

samenwerking. Met de leergang ‘Extern 

management in DGA- & Familiebedrijven’ 

bereiden we je hier optimaal op voor. Zo 

dragen we samen bij aan een nieuwe stap 

in jouw carrière  en aan het bestendigen 

van de toekomst van de motor van de 

Nederlandse economie: de DGA- & 

Familiebedrijven.

Bezoek de website

Bezoek onze website voor meer 

informatie over onze leergang:

https://www.boardtrustacademy.nl
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