
https://www.accountant.nl/opinie/2016/3/familiebedrijven/ 

Op Accountant NBA Platform voor nieuws, achtergrond en debat verscheen in de 
Rubriek Opinie op 10 maart 2016 het artikel 'Familiebedrijven' van Marianne van 
der Zijde. 

Mijn reactie op dit artikel lees je hieronder. 

________________________________________________________________ 

Herkenbaar. Niet als accountant, maar vanuit ruime ervaring als jurist werkzaam 

tussen financiers, accountants, (belasting-)adviseurs en ondernemers.   

Een afspraak lijkt eenduidig, een opdracht glashelder. Op de inhoud van een 

advies is niets aan te merken. En nadien loopt het vast.  

Ook ik ben het anders gaan doen.  

Inzichten die ik opdeed over systemisch werken (voluit ‘werken vanuit een 

systemisch fenomenologische benadering’) zijn voor mij onmisbaar geworden in 

het inzetten van professionele begeleiding.  

Met systemisch werken ontvouwt zich een aanvullend beeld van de 

werkelijkheid in een organisatie.  

We kijken niet alleen naar afzonderlijke functionarissen, afdelingen, business 

units, vennootschapsorganen, contractspartijen.  

Vooral nemen we hun onderlinge wisselwerking waar en hun plaats in het 

geheel: de ‘systeemdynamiek’ of  ‘onderstroom’. En dat beeld biedt bijvoorbeeld 

informatie over de kracht van besluitvorming door aandeelhouders. Of over de 

juiste plek van directie(leden), klanten, personeel, een financier of adviseur.  

Het punt is dat deze onderstroom zich niets aantrekt van wetten, regels, wat we 

opschrijven in een akte of contract. of van wat we leren in rollenspellen. 

Systeemdynamiek is wat anders dan groepsdynamiek. 

In systemisch perspectief onderscheiden we hoofdprincipes die een organisatie 

krachtig en vitaal maken: ze gaan over het erkennen van de historie, het hebben 

van een heldere plek in het geheel, ordening en een faire balans tussen geven en 

nemen. 

Een organisatie verzwakt als aan één of meer van deze hoofdprincipes 

niet is voldaan.  

Gedoe in of om de directiekamer kan duiden op een verstoring in de 

systeemdynamiek.  

Bij de drukkerij uit het artikel kunnen we slechts achteraf gissen naar wat er 

speelde. Signalen van systeemdynamiek zijn bijvoorbeeld: Het verdwijnen van 

de constructieve sfeer, de ervaring dat argumenten niet langer helpen, veel 



fouten om te corrigeren, de verhitte sfeer en de plaatsing van de stoelen. En 

misschien is het faillissement een symptoom.  

Een centrale vraag is ‘Voor welk doel elders in het systeem kan dit 

vraagstuk of probleem een oplossing zijn? Wat wil aan het licht komen?’  

Wat zou er bijvoorbeeld gespeeld kunnen hebben in de situatie van de drukkerij? 

Misschien was de plek van financieel directeur systemisch nog niet vrij, ondanks 

een vacature. Misschien wilde erkend worden dat degene die de voorwaarden 

schept dat de organisatie kon voortbestaan (de ‘systemisch eigenaar’) iets of 

iemand anders was dan de directeur-eigenaar. Mogelijk was de plek die klanten 

en/of een financier innamen niet optimaal voor deze onderneming. Of 

beschermde de directeur innerlijk iets kostbaars liever dan dat hij luisterde. Of 

vervulde hij, zonder het te weten of te willen, de opdracht van een ander.   

Via uiteenlopende praktische manieren wordt informatie over systeemdynamiek 

toegankelijk. Bijvoorbeeld met een organisatieopstelling.  

Tests helpen ons aan het licht te brengen van welke oplossingsrichting 

meer of minder kracht te verwachten is.  

Een enkele sessie geeft vaak voldoende inzicht om verder te kunnen. Wachten 

op (verdere) escalatie is niet nodig. Ook groei-, investerings- en 

marketingvraagstukken zijn dankbare thema’s voor systemisch werken. 

Accountants, juristen (waaronder ook advocaten en notarissen) en 

adviseurs in de MKB adviespraktijk kunnen bijdragen aan gezondheid 

van organisaties door inzicht in systeemdynamiek te leren omzetten in 

gespreksvaardigheden.  

 

De juiste tijd om op onconventionele manier oplossingsrichtingen te vinden voor 

conventionele problemen is voor iedere ondernemer, CEO, CFO, financier, 

investeerder, accountant, advocaat, notaris en adviseur anders.  

 

Ik sluit me aan bij Nederlands’ beroemdste nummer 14: ‘Je gaan het pas zien als 

je het doorhebt. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet 

dan ben je óf te vroeg, óf te laat.’   
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