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FAMILY FIRST

Als we spreken over een bedrijfscultuur 
dan refereren wij vaak aan “the tone at 
the top”. Deze tone wordt binnen familie-
bedrijven voor een groot gedeelte bepaald 
door de familiecultuur. Die vervolgens weer 
gebaseerd is op de familiehistorie en daar 
aan gerelateerde bedrijfshistorie. Het ver-
schil tussen een loondienstdirecteur en een 
DGA is dat laatstgenoemde net een stukje 
verder gaat om het bedrijf, dat al jaren in de 
familie is, te redden en familie op de eerste 
plaats zet, kortom family first. Als het fa-
miliebedrijf in zwaar weer verkeert bestaat 
het risico dat een DGA er alles aan zal doen 
om het bedrijf te redden.

Als accountant van familiebedrijven is dit 
een extra dimensie waar je mee te maken 

hebt. Kennis van de entiteit en haar 
omgeving is wat mij betreft, binnen fami-
liebedrijven, veel breder en diepgaander 
dan bij andere bedrijven.  Voor een goede 
beroepsuitoefening als accountant van 
familiebedrijven is het waardevol om je te 
verdiepen in de sociale wetenschappen en 
te verrijken met kennis die relevant is om 
(familie)-cultuur en gedrag te begrijpen. 
Gelukkig biedt de nieuwe regeling perma-
nente educatie hier alle ruimte voor. 

SURROUND YOURSELF WITH 
THOSE ON THE SAME MISSIONS
Wijzen naar de complexiteit binnen familie-
bedrijven vind ik een makkelijke manier om 
een veel moeilijkere discussie uit de weg 
te gaan. Als accountant in business maak 
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je onderdeel uit van het bedrijf en kun je geconfronteerd worden 
met uitdagende vraagstukken waarbij het belang van familiebe-
drijf voorop staat.  

Om te beginnen bij het begin, moresprudentie, waar gaat dat eigen-
lijk over en wat is dat. Het woord moresprudentie* is afgeleid uit 
de begrippen mores en prudens. Het begrip mores betekent niet 
alleen gewoonte, gebruik of de manier waarop ‘we’ het doen, maar 
verwijst ook naar iemands wil en de motivatie van zijn handelen. 
Prudens betekent naast bewust, kundig en zorgvuldig ook vooruit-
ziend. Moresprudentie betekent kortom dat we met voorbedachten 
rade, kundig en zorgvuldig onze wil en manier van doen bepalen.

Centraal binnen de moresprudentie staat feitelijk iemands wil en 
motivatie. Dit bepaalt de grondslag van je handelen en vorming 
van dilemma’s in je werkomgeving. Omgaan met dilemma’s bin-
nen familiebedrijven betekent ook de vraag beantwoorden over 
hoe je met jezelf omgaat, want de wijze waarop je als beroeps-
beoefenaar naar een dilemma kijkt en je morele gedragingen zijn 
eigenlijk terug te herleiden naar je eigen ik. Dit bedoel ik ook met 
veel moeilijkere discussie. 

Als accountant in business maak je onderdeel uit van het fa-
miliebedrijf en word je geconfronteerd met het moraal van het 
familiebedrijf, kortom de groep. Echter een groep bestaat uit een 
samenvoeging van individuen en daarmee ook een samenvoeging
 van moraliteiten. Hierdoor ontstaan dilemma’s dan ook vaak. 
Als accountant hebben wij de taak om het algemeen belang te 
dienen. Om hier invulling aan te geven moet je de tijd nemen om 
je eigen moreel te bepalen. 

Moresprudentie is een goede manier om kennis te delen, maar 
durf ook naar jezelf te luisteren en te begrijpen waarom dilem-
ma’s bij je ontstaan. Wat maakt het voor jou belangrijk om op een 
bepaalde manier te reageren in lastige situaties of juist niet. We 

* Wirtz, R. & Karssing, E.D. ‘Moresprudentie 10 jaar later’, Audit Magazine (2015) 1
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zijn altijd druk met alles om ons heen, maar 
neem ook de tijd om kennis op te doen over 
jezelf als persoon. Kennis over jezelf als 
persoon is bepalend om ook zelfvertrou-
wen te krijgen in de correcte toepassing 
van wet- en regelgeving en daarmee een 
correcte beroepsuitoefening. Ga ervoor 
zitten en onderzoek welke zaken je belang-
rijk vindt als persoon en daarmee ook als 
accountant in business.

De antwoorden op de vraag of gedragingen 
passen binnen de mores van onze beroeps-
groep zijn in de toekomst pas zichtbaar. 
Wat betekent moraal nu eigenlijk, wanneer 
doe je iets wat hier binnen past. Ik denk dat 
de tijd dit zal moeten leren, want moraal 
is een lange termijnvisie en het antwoord 
van je gedragingen worden in de toekomst 
zichtbaar. Kortom de nadelige effecten 
van het gedrag dat je nu vertoont wordt 
meestal niet direct zichtbaar, maar kunnen 
in de toekomst wel voor een probleem zor-
gen. Om dit soort zaken te voorkomen voor 
behoud van de beroepsgroep is het denk 
ik handig en verstandig om lange termijn 
denken toe te passen. Leen Paape heeft 
dit fenomeen prachtig omschreven in zijn 
oratie waarin hij een vergelijking maakt met 
het besluitvormingsproces van de indianen. 
De indianen in de USA hanteren het zeven-
de generatie principe, dat wil zeggen dat bij 
het nemen van een besluit nagedacht dient 
te worden over de mogelijke impact zeven 
generaties verder. 
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RECHTS: 

Hein Trebbe sr.

(4e generatie) 

LINKS: 

Hein Trebbe jr. 

(5e generatie).



11

En nu naar de praktijk, een bedrijf dat al 
heel wat generaties actief is in de vast-
goedbranche is Trebbe. Een familiebedrijf 
met een rijke historie dat in 1911 is opge-
richt. Inmiddels staan de vierde en vijfde 
generatie Trebbe gezamenlijk aan het roer. 
Een familiebedrijf dat meerdere financiële 
crisissen heeft overleefd. Een familiebedrijf 
dat zich niet typeert als omzetnastrevers, 
maar wel een stabiel financieel beeld heeft 
en zelfs haar omzet zag groeien van 137 
miljoen naar 280 miljoen in de periode 
2013 tot en met 2017. Omzet is geen doel 
op zich, maar een resultaat of beloning 
van het goede werk dat geleverd wordt. De 
focus ligt niet op snelle groei of hit and run. 
Je zou kunnen stellen dat bij dit bedrijf de 
focus niet op de harde kwartaalcijfers en 
korte termijn ligt, maar op de lange termijn. 
Continuïteit komt op de eerste plaats en 
gestage groei op de tweede. 

De essentie van het moraal van Trebbe is 
behoud van eigen cultuur, stabiele groei, 
langdurige samenwerkingen en werkplezier 
met behoud van een menselijke maat. Het 
doel van het bedrijf en de nieuwe generatie 
is dan ook om over 100 jaar nog steeds te 
bestaan. De bedrijfsvoering en het besluit-
vormingsproces is erop gericht om dit te 
verwezenlijken. Net zoals de oude indianen 
is het niet het bedrijf, maar de bedrijfsvoe-
ring op lange termijn bepalend voor het ma-
ken van keuzes. Zorgdragen voor de wereld 
van nu en de wereld voor de generaties die 
na ons komen. Als echt familiemens vind ik 
dit het mooiste wat er is.  

En nu terug naar mijn rol als accountant 
in business en als Manager Finance bij 
BPD. Ik ben opgevoed met het korte termijn 
denken en de aard van ons beroep was zelf 
gericht op terugkijken bij de controle van 
de historische financiële verantwoording, 
oftewel de jaarrekening. Vanuit mijn rol bij 
BPD ben ik gedwongen vooruit te kijken en 
te denken. Daarbij zijn projecten rondom 
gebiedsontwikkeling langlopend en is het 
nodig je te verengingen in onzekere situa-
ties met personen met hetzelfde moraal. 
BPD en Trebbe werken sinds de jaren 70 
samen en realiseren jaarlijks een grote 
productie woningen. 

En nu terug naar eigen grote accountants-
familie, De NBA en in het bijzonder de 
ledengroep accountant in business. De 
familie telt ruim 9.000 leden en is daarmee 
de grootste ledengroep van de NBA. Laten 
wij ook het 7 generatie denken toepassen 
en zorgdragen voor onze familie. Zoals 
onze aartsvader Theodore Limperg jr. ook 
aan ons dacht bij de vormgeving van ons 
beroep. 

 Zoals Paul Fentener van Vlissingen al aan-
gaf is het familiebedrijf het beste gediend 
als de familie het bedrijf dient. Als het 
bedrijf de familie moet dienen gaat dit ten 
gronde. 

Malika Bensellam-Bouhtala MSc RA
Manager Finance BPD en bestuurslid 
ledengroep Accountant in business 




