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In het licht van de recente uitbraak van het coronavirus publiceerde adviesinstituut Lansberg, Gersick & Associates (LGA) een toolkit

om ondernemende families te ondersteunen bij het managen van crisissen en risico’s. Wij hebben hiervan een vertaalslag gemaakt

voor Nederlandse ondernemersfamilies in mkb-bedrijven. De presentatie die LGA publiceerde, vindt u hier.

Wij hopen dat de ideeën en suggesties die worden aangereikt in deze toolkit u helpen om grip te krijgen op de huidige situatie!
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RISICO’S VOOR FAMILIEBEDRIJVEN

FAMILIE BEDRIJF

EIGENDOM

RISCO’S VOOR HET EIGENDOM:

1. Waardedaling van investeringen
2. Vermindering van de liquiditeit 
3. Ineffectiviteit van bestaande bestuursinstrumenten

RISICO’S VOOR DE FAMILIE:

1. Kwetsbare leden van de familie
2. Stress of angst
3. Uitstel of afstel van geplande familiebijeenkomsten

RISICO’S VOOR HET BEDRIJF:

1. Acute terugloop van vraag naar producten of diensten
2. Onderbrekingen en storingen in de supply chain
3. Beschikbaarheid van noodzakelijk talent



BELANGRIJK VRAGEN VOOR FAMILIEBEDRIJVEN

1.Welke risico’s spelen er buiten het bedrijf voor de familie, maar ook voor de eigenaren?

2.Hoe kunnen we tijdens deze crisis nog net zo goed of zelfs beter coördineren tussen de familie en het bedrijf?

3.Wat is de rol van onze kernwaarden met betrekking tot hoe we omgaan met klanten, leveranciers en andere stakeholders?

4.Wat is de invloed van onze doelen op hoe we omgaan met de publieke gezondheid?

1. Welke risico’s spelen er buiten het bedrijf voor de familie, maar ook voor de 
eigenaren?

2. Hoe kunnen we tijdens deze crisis nog net zo goed of zelfs beter afstemmen tussen 
de familie en het bedrijf?

3. Wat is de rol van onze kernwaarden met betrekking tot hoe we omgaan met onze 
klanten, leveranciers en andere stakeholders?

4. Wat is onze rol als familiebedrijf in het leveren van een maatschappelijke bijdrage?



ONTWIKKELEN VAN CRISISPLAN

CRISISMANGEMENT

1.DEFINIEER CRISIS EN 
STEL BEDREIGINGEN VAST

2.STEL EEN CRISISTEAM 
SAMEN

3.BETREK IN- EN EXTER-
NE SLEUTELFIGUREN

4.ONTWIKKEL EEN COM-
MUNICATIESTRATEGIE

5.BEPAAL CRISISBUDGET

6.REFLECTEER EN 
DOCUMENTEER

1.DEFINIEER CRISIS EN STEL BEDREIGINGEN VAST
Wat zijn de bedreigingen die ons raken / op ons af komen? Wat is de omvang 
hiervan? Welke lessen hebben we geleerd van eerdere crisissen?

2.STEL EEN CRISISTEAM SAMEN
Zijn alle afdelingen / business units vertegenwoordigd? Wat is de autoriteit / het 
mandaat van het crisisteam?

3.BETREK IN- EN EXTERNE SLEUTELFIGUREN
Wie willen we bij het crisis management betrekken? En wie niet? Hoe delen we 
informatie met sleutelfiguren? Bieden we adequate ondersteuning voor direct 
getroffenen?

4.ONTWIKKEL EEN COMMUNICATIESTRATEGIE
Wat communiceren we intern, en wat extern? Doen we dit alleen, of huren we 
externe hulp in?

5.BEPAAL CRISISBUDGET
Hoe financieren we dit crisismanagement? Heeft het crisisteam de benodigde 
middelen ter beschikking? Hoe bepalen we welke activiteiten doorgaan en welke 
niet?

6.REFLECTEER EN DOCUMENTEER
Hoe houden we onze stappen bij? Documenteren we wat goed gaat en waar 
verbetering mogelijk is? Hoe delen we deze bevindingen binnen onze organisatie?



DAADKRACHTIGE DIRECTIE

EEN CHECKLIST VOOR EEN DAADKRACHTIGE DIRECTIE …

STRATEGISCH
Biedt bevindingen, richting en zekerheid op het juiste moment en op de juiste manier aan het bedrijf en
de leden van de familie.

PROACTIEF
Onderbouwt welke zaken aandacht nodig hebben en hoe frequent dit gebeurt. Houdt rekening met de
belangen van relevante stakeholders in het bedrijf en de familie en alloceert middelen evenredig.

CONSISTENT
Vormt het karakter van het bedrijf richting de crisis (toon aan de top) en neemt verantwoordelijkheid in
het beschermen van familie- en bedrijfswaarden in tijden van stress.

PAST ZICH AAN
Weegt lange- en korte termijn problemen af in het licht van allocatie van middelen en contactfrequentie
en probeert met digitale infrastructuur geplande sociale en educatieve activiteiten door te laten gaan.

IS IN STAAT
Is gedreven om de benodigde informatie van managers, eigenaren en externen te vergaren teneinde het
maken van strategische beslissingen en om de familie te ondersteunen.

GEÏNFORMEERD
Heeft toegang tot de noodzakelijke informatie en deelt deze tijdig, juist en met regelmaat met de
sleutelfiguren binnen het bedrijf en de familie.

VOORBEREID
Zorgt ervoor dat er plannen en protocollen klaarliggen voor toekomstige crisissen en dat deze gebaseerd
zijn op gedocumenteerde afwegingen in de huidige crisis.

REFLECTEREND
Is op de hoogte van welke maatregelen een gewenst en ongewenst effect hadden, en wat dit betekent
voor toekomstig crisismanagement.



IMPACTBEPERKENDE ACTIES

FAMILIE BEDRIJF

EIGENDOM

CREËER EEN 
MULTIFUNCTIONEEL

CRISISTEAM

EIGENDOM
1. Stel het portfolio van investeringen opnieuw samen
2. Beperk kasuitbetalingen tijdens crisis
3. Verhoog de frequentie van overleggen

FAMILIE
1. Definieer een gepaste sociale omgang binnen de familie
2. Deel succesvolle maatregelen binnen bedrijf
3. Noodplan voor reizen
4. Emotionele ondersteuning

BEDRIJF
1. Sterk leiderschap
2. Focus op cash flow management
3. Communicatiestrategie
4. Protocollen omtrent reizen
5. Faciliteer flexibel werk



CASH IS KING

Bedrijven die te kampen hebben met een uitval van de vraag of niet meer kunnen produceren om aan de vraag tegemoet te komen, zullen 
een aantal cashflow scenario's moeten gaan ontwikkelen. Vanuit verschillende relevante disciplines in het bedrijf moet een forecast komen. 

Bij disciplines kan men onder andere denken aan:

- Sales
- Human resources
- Productie
- Inkoop
- IT-afdeling
- Finance
- Risk management
- General management

Deze moeten vertaald worden in een geconsolideerde cashflow-projectie voor de komende maanden, waardoor in feite een scenario wordt 
berekend hoe lang een bedrijf het hoofd boven water weet te houden met en zonder de steunmaatregelen die nu kenbaar zijn gemaakt.



HOE KAN EEN BEDRIJF EEN FLEXIBELE STRATEGIE ONTWIKKELEN

DIE DE ONDERNEMING TOEKOMSTBESTENDIG KAN MAKEN?



HANDVATEN VOOR EEN ADAPTIEVE STRATEGIE

HOE ONTWIKKEL IK 
EEN ADAPTIEVE 
STRATEGIE DIE 

TOEKOMST-
BESTENDIG IS?

SYMBIOSE

HETEROGENITEIT

COMPLEXITEIT

Ontwikkel hechte relaties met 
strategische partners om groei en 
middelen te stabiliseren

Verminder complexiteit en schakel 
in een crisis terug naar de meest 
essentiële processen en diensten

Maak gebruik van steun-
maatregelen en reserves bij 
ontwrichtende ontwikkelingen

Diversifieer leveranciers, klanten, 
producten en regio’s om systema-
tische crisissen te voorkomen

BACK-UP



VAN CRISISMANAGEMENT OP KORTE TERMIJN NAAR RISICOMANAGEMENT 

OP DE LANGE TERMIJN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG FAMILIEBEDRIJF



HOE HET DWINGT TOT STRATEGISCH DENKEN

Een positief aspect van de crisis is misschien wel dat het ons dwingt om kritisch na te denken hoe
we onze werkomgevingen, netwerken, logistieke ketens, resources, etc. inzetten, in welke mate
we afhankelijk zijn/willen zijn van anderen, en wat onze impact op onze directe omgeving is.

Welke vorm van leiderschap is nodig? 
Wat zijn onze key resources?

Hoe organiseren we creativiteit en 
innovatie in onze organisatie?

Welke strategische koers varen we?
Wat zijn de key performance indicators?

Wat zijn onze financiële en niet-
financiële doelen?

Wat zijn de meest kwetsbare activiteiten? 
Hoe ondervangen we een crisis? 

Waar kunnen we in die tijd op terugvallen? 



Voor extra informatie kunt u altijd een bezoek brengen aan onze webpagina, of onze social media, waarop regelmatige

nieuwe informatie wordt gedeeld en handige links staan opgenomen.

CONTACT

Sinds de uitbraak van het virus worden steunmaatregelen voor ondernemers bijgehouden op onderstaande sites. Als u op het

logo klikt met de control-toets ingedrukt dan komt u rechtstreeks bij deze maatregelen uit:

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/strategisch-ondernemerschap/landelijk-expertisecentrum-familiebedrijven
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-coronavirus.aspx
https://www.mkb.nl/corona
https://www.vno-ncw.nl/corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

