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mw. mr. a. kootstra

Hoe krijgen adviseurs zicht op gevoeligheden, pa-

tronen en dynamieken in en om een proces van be-

drijfsopvolging, die ongrijpbaar aanwezig zijn en die 

het proces lijken te belemmeren? mr. anke kootstra 

gaat in dit artikel in op drie redenen om vraagstuk-

ken rond bedrijfsopvolging ook te benaderen vanuit 

systemisch perspectief. 

Hoe vinden adviseurs die bedrijfsopvolging begeleiden, 

inspiratie voor een effectieve respons daarop? Hoe kan 

de inzet van capaciteiten vanuit ieders rol samengaan 

met behoud van professionele objectiviteit? Kan een be-

nadering vanuit systemisch perspectief hierbij behulp-

zaam zijn? En wat vraagt dat van adviseurs? 

We leven in een wereld waarin familiebedrijven econo-

misch dominant aanwezig zijn. Uit onderzoeksresulta-

ten1 ontstaat het beeld dat overlevingskansen van fami-

liebedrijven na opvolging door een volgende generatie 

wezenlijk afnemen. In en om familiebedrijven dienen 

zich vrijwel dagelijks dilemma’s aan, vooral dilemma’s 

over verwevenheid tussen de rollen van familie, bedrijf 

en eigenaren van familiebedrijven. De introductie door 

Zicht op onbewuste
drijfveren

Renato Tagiuri en John Davis van een driecirkelmodel 

(het ‘Driecirkelmodel’)2, door hen al meer dan 40 jaar 

geleden ontwikkeld, markeerde het begin van een we-

reldwijd gebruik van dat driecirkelmodel als instrument 

om perspectieven en posities van betrokkenen in en 

rond familiebedrijven te helpen duiden. De vragen zoals 

in de inleiding van dit artikel bedoeld, lijken onvermin-

derd actueel bij het begeleiden van familiebedrijven in 

een proces van bedrijfsopvolging.

Voorbeeld. Er is een bedrijfsopvolging op komst en 

jij krijgt een rol in de begeleiding daarvan

Beeld je een moment in dat er een bedrijfsopvolging op 

komst is en dat je een rol krijgt in de professionele bege-

leiding daarvan, net als Robert.

Robert, een ervaren adviseur, begeleidt een bedrijfsop-

volging bij het bedrijf van Dirk (62). Dirk is intelligent, 

heeft gevoel voor humor, en heeft als directeur-eigenaar 

een florerend bedrijf opgebouwd. Bij Dirk zijn er kinde-

ren (eind 20 begin 30) uit een relatie die voorafging aan 

zijn huidige partnerrelatie. Zelf typeert Dirk zijn bedrijf 

als een ‘waan van de dag bedrijf’ en hij onderkent dat 
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hij te weinig tijd vindt voor verstilling en reflectie. ‘Een 

bedrijf opbouwen is één’, aldus Dirk, ‘het in goede ba-

nen kunnen leiden van de opvolging en het coachen van 

mijn kinderen is iets anders.’ Robert bespeurt bij zichzelf 

verwarring. Het begeleiden van (in zijn woorden:) deze 

hartstochtelijke bende kan fantastisch zijn voor Roberts’ 

omzet, maar blij wordt hij er niet van. Robert merkt dat 

hij er soms moedeloos van wordt. Meer doelen stellen 

lijkt weinig zin te hebben. Hij vindt het moeilijk om uit 

zijn vakinhoudelijke rol te stappen. Het kost hem kruim 

om gesprekken op gang te houden. En hij vreest dat als 

dit zo doorgaat het bedrijf naar de afgrond racet. Dan 

benadert de financieel directeur Robert met vragen. Ro-

bert merkt dat hij eigenlijk zou willen zeggen: ‘Ik zit hier 

niet voor jou. Ik zit hier voor de familie!’

Robert voelt spanning wanneer hij zich afvraagt hoe ze 

zich tot elkaar verhouden: het bedrijf, Dirk in al zijn rollen 

zakelijk en in privé, en Dirks’ dierbaren. Welke dilemma’s 

spelen er voor Dirk? Robert verneemt dat een van Dirks’ 

kinderen zegt: ‘Straks weet ik niet meer hoe ik mijn va-

der zal noemen. Pa? Financier? Huisbaas?’ Robert vangt 

ook geluiden op zoals: ‘Ik voel me er niet meer echt bij 

horen’. Robert voelt zich oncomfortabel en er dringt zich 

een gevoel van verdeeldheid op. Want hoewel Robert 

zich op zijn eigen vakgebied hierop kan uitleven, vraagt 

hij zich af waar het naar toe gaat en beseft hij dat er iets 

nodig is dat hij niet kan bieden vanuit zijn vakinhoudelijke 

expertise. Hij weet niet goed hoe vast te stellen waar pre-

cies de schoen wringt. Robert wil zowel actief nabij zijn 

als professionele afstand bewaren tot alle betrokkenen. 

Daarnaast weet Robert niet goed wat hij nog anders zou 

kunnen doen. En Robert bespeurt het gevoel zijn klant 

tekort te doen als hij niet een doortimmerd advies van 

zoveel pagina’s aanreikt, terwijl hij weet dat zijn advies 

niet het verlossende antwoord gaat brengen. 

Robert is niet de enige familiebedrijvenadviseur die dit 

meemaakt. Vele adviseurs zitten in hetzelfde schuitje. 

Systemisch perspectief en onbewuste 
drijfveren
Het voorbeeld zoals hiervoor beschreven, zie ik als een 

goed startpunt om het benaderen van een vraagstuk 

vanuit systemisch perspectief te introduceren. 

En dat brengt ons bij de vraag: wat is dat, benaderen 

vanuit systemisch perspectief? Benaderen vanuit syste-

misch perspectief gaat over begrip van onbewuste drijf-

veren van de menselijke ziel, over begrip van de impact 

daarvan op individuele mensen in hun dagelijks functio-

neren in antwoord op datgene wat hij of zij heeft aange-

troffen in een systeem.

Ieder systeem is ingebed in een groter geheel. Het men-

selijk lichaam kunnen we zien als een systeem. Mensen 

zijn deel van hun familiesysteem, een team is deel van een 

organisatiesysteem, een organisatie is deel van de maat-

schappij, et cetera. Het totale veld van systemen is telkens 

aan verandering onderhevig, het is dynamisch en mede 

afhankelijk van het zelfregulerend vermogen van delen 

van het geheel, zoals een levend systeem: een organisme. 

Voor adviseurs actief in de (fiscaal-)juridische adviesprak-

tijk zal het voorgaande wellicht associaties oproepen met 

termen uit de wet zoals rechtspersoonlijkheid3, (verbon-

den) lichaam4 en een orgaan van de vennootschap5. 

De zoektocht naar duiding van onbewuste drijfveren 

gaat over waarnemingen, vaak onuitgesproken, op 

emotioneel niveau in en om een systeem: tussen het 

geheel en de delen, tussen de delen onderling en in de 

individuele delen. 

Methodiek voor systeemopstellingen: 
van privé naar zakelijk
Een eenduidige definitie van de termen systeem, syste-

misch en systeemdenken is er niet. De term systemisch 

is vooral bekend geworden doordat de Duitse psycho-

therapeut en filosoof Bert Hellinger, de methode van 

systeemopstellingen voor familiebanden ontwikkelde 

om familieproblemen op te lossen: familieopstellingen. 

De principes van het werk van Hellinger zijn doorontwik-

keld en via organisatieopstellingen ook in een zakelijke 

context6 toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. 

Intussen is de bonte schakering van toepassingsmoge-

lijkheden en aanvullende inzichten van anderen verder 

toegenomen7 en biedt ook het werk van Franz Ruppert 

over vroegkinderlijke hechtingstheorieën, trauma- en 

traumaverwerkingstheorieën een wezenlijke aanvulling 

op opstellingsmethoden gebaseerd op het gedachten-

goed van Bert Hellinger8. 
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Ik ben ervan overtuigd geraakt dat er ruimte voor begrip 

voor onbewuste drijfveren in en rond bedrijfsopvolging 

ontstaat, daar waar ook familiebedrijvenadviseurs de 

moed hebben om vooropgezette gedachten over oor-

zaak, gevolg en oplossingsrichting los te laten en letter-

lijk zichzelf en hun vraagstuk in een context te plaatsen 

en zich bloot te stellen aan een specifiek type vragen 

dat ertoe uitnodigt om te verkennen hoe dit vraagstuk 

een antwoord is geworden op systeemdynamiek in de 

relevante context9. 

 

Methodiek voor systeemopstellingen 
en Driecirkelmodel
Onder verwijzing naar het Driecirkelmodel met de do-

meinen familie, bedrijf en eigenaren ontdekte ik uiteen-

lopende manieren waarop de inzet van systeemopstel-

lingen buitengewoon bruikbaar is, bijvoorbeeld bij het 

vinden van oplossingsrichtingen voor het hanteren van 

concrete innerlijke dilemma’s die zich in het werkveld 

van bedrijfsopvolging kunnen tonen in de interactie tus-

sen de drie domeinen dan wel binnen een en hetzelfde 

domein, voor hantering van openlijke conflicten en voor 

het verkennen van toekomstscenario’s in en om (direc-

tie-) teams, aandeelhouders, kwesties rond personeel, 

divisies, business-units, afnemers, leveranciers, financiers 

en investeerders. 

Impact van systeemdynamiek: 
een onderschatte en onbegrepen factor
De invloed van onbewuste emotionele drijfveren en van 

verborgen krachten als gevolg van systeemdynamiek in 

families en organisaties lijkt een onderschatte en onbegre-

pen factor te zijn in het werkveld van bedrijfsopvolging.

Het lijkt aannemelijk dat vele adviseurs cliënten ont-

moeten, die te maken hebben met uiteenlopende 

symptomen van systeemdynamiek in en om families en/

of de organisatie waarmee zij, op wat voor manier dan 

ook, zijn verbonden. 

In de loop van de tijd groeide mijn besef dat de aanwe-

zigheid van systeemdynamiek wel wordt ondervonden 

door stakeholders in en om familiebedrijven, en ook 

door hun adviseurs, maar dat het daarbij lijkt te blijven. 

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht 
naar nieuwe landschappen, maar waarnemen 
met nieuwe ogen.

Marcel Proust
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Deze ervaringen zijn niet zo vreemd. Immers, door een 

systemische bril naar families en organisaties kijken is 

niet een onderwerp dat is opgenomen in het reguliere 

academische of postacademische opleidingsprogram-

ma voor bijvoorbeeld fiscalisten, accountants, (bedrijfs-) 

juristen, advocaten, notarissen, private bankers, specia-

listen bedrijfsfinanciering en mediators. 

Werken vanuit systemisch perspectief: 
wanneer en waarom?
Het vak van familiebedrijvenadviseur is aan verandering 

onderhevig. Ik geloof dat bewust bekwaam inzetten 

van systemische intelligentie een manier is voor groei 

in professionele identiteit, vooral wanneer adviseurs het 

gevoel hebben dat ze – hoewel ze hun stinkende best 

doen – toch zoekende blijven in het bereiken van tevre-

denstellende resultaten.

Van veel familiebedrijvenadviseurs vraagt het moed om 

(tijdelijk) uit de rol van vakinhoudelijk expert te kunnen 

stappen, zonder bang te zijn om aan kracht in te leveren.

Dit artikel bevat een pleidooi om vraagstukken rond 

bedrijfsopvolging ook te benaderen vanuit systemisch 

perspectief en ik noem hier drie redenen waarom: 

reden 1: de invloed van systeemdynamiek komt 

vaker voor dan je misschien zou denken

De invloed van systeemdynamiek kunnen we iedere dag 

ervaren10 en raakt aan thema’s die vaak over leven, dood 

en levenspotentieel gaan. Wat aan ingrijpende gebeur-

tenissen in een familiesysteem onverwerkt is gebleven 

en geen plek heeft gekregen, kan onbewust innerlijke 

dilemma’s meebrengen met het ontbreken van een 

daadkrachtige toestand als gevolg. Voorbeelden hier-

van zien we bijvoorbeeld bij de vroege dood van (on-

geboren) kinderen, loyaliteitskwesties bij scheiding, 

(voor)ouders die lichamelijk of mentaal niet beschikbaar 

waren, liefdes die onmogelijk geleefd kon worden, een 

(ander) zwaar lot. Dirk, bijvoorbeeld, zegt dat hij twee 

kinderen heeft, terwijl het er eigenlijk drie zijn omdat 

er ooit een miskraam was. Een kind van Dirk heeft, bij-

voorbeeld, diep van binnen structureel een gevoel van 

onvrijheid. Hij of zij voelt zich innerlijk zo verbonden 

met opa van moederskant, die een zwaar lot had, dat 

het onbewust ongepast voelt om zelf voluit een geluk-

kig leven te leiden. 

Of Dirk laat het van het moment afhangen of hij twee of 

vier zegt, namelijk exclusief of inclusief twee kinderen 

van zijn huidige partner. Uit voor mij beschikbare on-

derzoeksgegevens kon ik niet opmaken hoeveel van de 

184.000 stiefgezinnen11, tevens kinderen zijn in families 

achter een familiebedrijf. 

reden 2: een juridisch vraagstuk reageert op iedere 

laag van het familie- en organisatiesysteem

In juridische vraagstukken rond bedrijfsopvolging ge-

beurt het dat de stem van het systeem erin lijkt door 

te klinken: een roep om erkenning van de impact van 

een gebeurtenis in iemands leven, van de oorsprong, van 

een behoefte tot ontwarring van contextoverlap waar fa-

milieleden samenwerken en financiële dwarsverbanden 

bestaan, om duidelijkheid in leidende principes en hun 

ordening. Symptomen van systeemdynamiek zijn vaak 

subtiel en monden uit in verlies van vitaliteit. Systemisch 

bezien kunnen er goede redenen zijn waarom een func-

tionaris op die plek niet goed tot zijn recht komt, dat het 

lijkt alsof afscheid nemen maar niet lukt, dat het thema 

geld weerbarstig is, dat het onverklaarbaar lastig is om 

doelen te verwezenlijken, et cetera. Het is nooit te laat 

voor vragen zoals: waar gaat het nooit over, terwijl je dat 

wel zou verwachten? Wat is het dat verhuld blijft of ont-

huld raakt doordat dit probleem er is?

Een voorbeeld12: na bedrijfsopvolging blijft oprichter/

eigenaar Dirk strategisch adviseur op de achtergrond; 

hij heeft moeite met het toevertrouwen van zijn levens-

werk aan anderen en bovendien heeft hij nog geld te-

goed. Een deel van het personeel heeft zich met hart en 

ziel verbonden aan de oprichter/eigenaar Dirk. Na be-

drijfsopvolging voelen deze medewerkers zich ontrouw 

wanneer ze de nieuwe koers van de nieuwe eigenaar 

volgen. Dat kan bijvoorbeeld tot uiting komen door aan-

houdend gemopper. Het is niet ongebruikelijk dat voor 

de medewerkers pas ontspanning kan ontstaan nadat 

een manier is gevonden waarop de opvolger stilstaat bij 

wat de overdrager allemaal heeft bijgedragen en waar-

bij de overdrager uitdrukkelijk loslaat en instemt met 

een nieuwe koers door de opvolgende partij.
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reden 3: symptomen van systeemdynamiek 

lossen niet vanzelf op

En waarom is dat zo? Je zou kunnen zeggen: omdat 

emoties zich niets aantrekken van handtekeningen op 

papier. De impact van systeemdynamiek gaat over ver-

binding op diepere lagen in onszelf dan waar we met 

onze klassieke denkkaders bij kunnen. Anders uitge-

drukt13: soms is er een beweging nodig in plaats van 

een verandering. Het verschil tussen een verandering 

en een beweging kun je zien als het verschil tussen een 

uitkomst die in het beste geval is wat je wilde en een 

uitkomst die beter of waardevoller is dan je had kunnen 

bedenken. 

De opgekomen kwestie is als een reactie op een trig-

ger vanuit systeemdynamiek, een structuur waarvan 

we ons niet als vanzelfsprekend bewust zijn. Als de 

werkelijke oorzaak bekend is dan komt de functie van 

de kwestie (‘het probleem’) te ontvallen ofwel wat no-

dig is om te doen wordt opeens duidelijk en realiseer-

baar. Dat kan verklaren waarom bepaalde problemen 

zo hardnekkig zijn of elders in de tijd of de ruimte op-

nieuw opduiken.

Systeemopstelling: een 3D-uitbeelding 
van een innerlijk beeld
Eén manier die informatie over systeemdynamiek erva-

ringsgericht toegankelijk maakt is met behulp van een 

systeemopstelling. Een systeemopstelling gaat over een 

ruimtelijke uitbeelding van iemands individueel innerlijk 

beeld met behulp van mensen en/of voorwerpen, onder 

begeleiding van een facilitator. Een systeemopstelling 

die is gebaseerd op het gedachtengoed van Bert Hel-

linger, van een familie- of organisatiesysteem, geeft het 

beeld weer van het systeem waarvan iemand onderdeel 

is of, zoals in het voorbeeld van familiebedrijvenadvi-

seur Robert, van het familie-of organisatiesysteem van 

Dirk waartoe Robert zich als een gegeven heeft te ver-

houden. 

De kracht van opstellingsmethodieken raakt wereldwijd 

steeds meer bekend en aanvaard. Deze methodieken 

zijn voortdurend in doorontwikkeling. Daarbij is het 

belangrijk om te beseffen dat het werken vanuit syste-

misch perspectief niet alleen mede onder invloed staat 

van factoren zoals de persoonlijke stijl van de begelei-

der, maar ook gebaseerd kan zijn op uiteenlopende on-

derliggende theorieën, aannames en werkhypothesen 

van degene die het proces faciliteert. Dat vraagt naast 

het creëren van een veilige setting ook om transparan-

tie over de focus en inhoud van de gebruikte verkla-

ringstheorieën, een zorgvuldige inzet van werkvormen 

en een respectvolle afstemming op de behoeften die 

zich in dat vraagstuk tonen. 

En wat is een systeemopstelling niet? 
Een systeemopstelling is niet een rollenspel, noch een 

praat- of discussiegroep. Indien in een systeemopstel-

ling elementen worden gerepresenteerd door mensen, 

dan kunnen dit mensen zijn met of zonder training in 

systemisch werken. Uit vele praktijksituaties in en bui-

ten Nederland blijkt dat systeemopstellingen werkzaam 

zijn, ongeacht de vraag of representanten bekend zijn 

met de vraagsteller, met de betrokken mensen en or-

ganisaties, met de inhoud van het vraagstuk, of zelfs 

met wie/wat zij representeren. Evenmin is nodig dat alle 

voor de systeemopstelling relevante delen, personen of 

functionarissen, fysiek aanwezig zijn. Dat kan een voor-

deel zijn, bijvoorbeeld door privacyoverwegingen en 

voor reputatiemanagement.

Het vraagt moed van adviseurs om (tijdelijk)  

uit de rol van vakinhoudelijk expert te stappen zonder  

aan kracht in te leveren

H
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Praktijkgerichte slotbeschouwing
Een advies, afgestemd op fiscale, bedrijfseconomische 

en juridische aspecten, is waardevol en meestal onmis-

baar. Daaraan doe ik niets af. Zonder compleetheid 

na te streven hoop ik dat de in dit artikel verwoorde 

beschouwing zowel stakeholders in en om familiebe-

drijven als hun adviseurs stimuleert in het zien van  

mogelijkheden om door bewust bekwaam inzetten 

van systemische intelligentie bij te dragen aan de 

wendbaarheid, veerkracht en gezondheid van mensen 

en organisaties. 

Werken vanuit systemisch perspectief resulteert door-

gaans in verrassende inzichten uit een zichtbaar ge-

maakt beeld zoals dat leeft in een innerlijke binnenwe-

reld van iemand bij wie een zakelijke of persoonlijke 

kwestie na aan het hart ligt. Zo haal je meer onbewust 

aanwezige informatie die er in een vraagstuk ook toe 

doet, tijdig naar de gesprekstafel om het nemen en uit-

voeren van geïnformeerde en gedragen beslissingen te 

bevorderen. Niet door nog een checklist, meer akten 

of meer manieren van geschillenbeslechting, maar met 

behulp van vragen en beeldtaal die systeemdynamiek 

raken, en daardoor recht doen aan de gelaagdheid van 

vraagstukken, ook rond bedrijfsopvolging. Ik zie dan 

ook een verband tussen vertrouwdheid bij familiebe-

drijvenadviseurs met praktisch toegepaste kennis over 

systeemdynamiek in en om die bedrijfsopvolging en 

behalen van tevredenstellende resultaten bij bedrijfs-

opvolging, ook voorbij de transactie (de closing). 

Voor een dieper begrip van wat kenbaar wordt vanuit 

systemisch perspectief, en het vertalen van inzichten 

naar dagelijks leven en werk, is meestal begeleiding 

nodig. Als er een wens is om de inzet van intelligen-

tie vanuit systemisch perspectief aan te wakkeren, dan 

biedt het deelnemen aan trainingen en workshops, en 

onder begeleiding 1-op-1 of met een (directie-)team 

werken aan een individueel- of een teamvraagstuk, uit-

gelezen manieren om ervaring op te doen met werk-

vormen vanuit systemisch perspectief. 

En misschien merk je dat een thema je persoonlijk 

raakt. Dan is het belangrijk dat je hier zelf iets mee gaat 

doen om te anticiperen of een antwoord te vinden op 

handelingsverlegenheid. Zo kan de bewust bekwame 

inzet van systemische intelligentie bij allerhande type 

(bedrijfsopvolgings-) vraagstukken een soepel traject 

bevorderen. 
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