Familiebedrijven in Nederland:
Meer impact dan je denkt
Familiebedrijven zijn essentieel voor Nederland. Ze dragen flink bij aan de
economie, zorgen voor veel werkgelegenheid en versnellen innovatie.
Een overzicht van de impact van familiebedrijven.

Economische impact

Familiebedrijven zijn de meest
voorkomende ondernemingsvorm.

60%

Meer omzet

Kwart BBP

€

van de bedrijven in Nederland
is een familiebedrijf.1
In totaal zo’n 273.000 bedrijven.

Familiebedrijven realiseren een kwart
van de totale omzet en toegevoegde
waarde van de Nederlandse economie.

36%

In 2018 ging het om zo'n 403 miljard euro
aan omzet en 103 miljard euro aan
toegevoegde waarde.

van de 500 grootste bedrijven in
Nederland is een familiebedrijf.2
Samen is hun omzet ruim
150 miljard euro.

Duurzame werkgelegenheid

“Ruim een derde van de grootste bedrijven in
Nederland is een familiebedrijf. Hoe zij ervoor staan,
is dus van groot belang voor de hele economie.”

Met continuïteit als basis zijn familiebedrijven
dé banenmotor voor de Nederlandse economie.

Nederlandse familiebedrijven
met meeste werknemers
86.000 Heineken (Amsterdam)
59.000

SHV (Utrecht)

44.000 Jumbo Groep (Veghel)
37.000

ADG Dienstengroep (Almelo)

2,5 miljoen banen

36.000

Vebego (Voerendaal)

28.000

Facilicom Services Group (Schiedam)

17.000

VolkerWessels (Amersfoort)

2.500.000 mensen in Nederland werken voor een familiebedrijf.
Dat is 29% van alle werknemersbanen.

17.000

VDL Groep (Eindhoven)

14.000

Pon Holdings (Almere)

14.000

CSU Total Care (Den Haag)

Meer werk

“Samen zijn familiebedrijven goed voor bijna 30 procent van de banen in het bedrijfsleven.
Door die banen langer te behouden in onzekere tijden, helpen zij de economie draaiende te houden.”

460

3.630

268.745

Er zijn 460 familiebedrijven met meer
dan 250 werknemers. Deze 460
bedrijven zorgen samen voor ruim
580.000 banen.

Er zijn 3.630 familiebedrijven met
50-250 werknemers. Deze 3.630
bedrijven zorgen samen voor ruim
540.000 banen.

De overige 268.745 kleine familiebedrijven zorgen voor ruim 1,3 miljoen
banen. Gemiddeld zijn dat bijna 5
werknemers per bedrijf.

Met minder input meer
opbrengsten realiseren.

Praktisch innoveren

Meer innovatie

€

€
4 op de 5 eigenaren zijn bereid van dividend
af te zien om innovatie aan te jagen.3
2 op de 3 eigenaren accepteren een jaar verlies
in plaats van winst als dat innovatie stimuleert.

“Achter innovatie gaat
meer schuil. Het draait om
maatschappelijke impact.
Als er één bedrijfsgroep is
die dat begrijpt, zijn het de
familiebedrijven wel.”

Blijvende meerwaarde

Elke in R&D
geïnvesteerde euro

12,8% van de omzet

van Europese familiebedrijven wordt
besteed aan onderzoek & ontwikkeling.

levert familiebedrijven meer op dan
niet-familiebedrijven.4

50% van de familiebedrijven neemt
over innovatieve ideeën

Twee derde ontwikkelde in
de laatste drie jaar minstens

besluiten binnen
de familie.

één nieuw product
of dienst.

De regionale betrokkenheid en duurzame
impact van familiebedrijven is groot.

De tien oudste familiebedrijven
van Nederland
5

Meer zekerheid
De kans om je baan te verliezen
is bij een familiebedrijf bijna een
kwart kleiner dan bij een
niet-familiebedrijf.

273.000
Nederland telt 273.000
familiebedrijven.

95%
18% is 30 jaar of ouder.
44% bestaat 10 tot 30 jaar.
38% bestaat korter dan 10 jaar.

95% van de top-100 familiebedrijven staat geregistreerd
als een erkend leerbedrijf.

Anno 1652

Knaapen Groep, Son

Anno 1662

Van Eeghen Groep, Amsterdam

Anno 1662

Hotel Wesseling, Dwingeloo

Anno 1667

MHB, Herveld

Anno 1674

Aalberts Bouw, Loosdrecht

Anno 1680

Royal Swinkels Family Brewers, Lieshout

Anno 1688

Silvera International, Almere

Anno 1691

Nolet Distillery, Schiedam

Anno 1695

Koninklijke De Kuyper, Schiedam

Anno 1698

Roozemond, Stavenisse

“Het familiebedrijf is in bruikleen
van de volgende generatie.”
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