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Duurzaamheid zit familiebedrijven in de genen. ‘Management Executive’ interviewde de direc-

teuren van drie familiebedrijven. Marian Wagemakers van Dalco Food (maaltijdcomponenten 

van vlees- en vegetarische producten), Ben Tax van Rijk Zwaan (veredeling van groentezaden) 

en Henk Willem van Dorp van Van Dorp installaties. Wat ze gemeen hebben? Bij alle drie de  

bedrijven is het maximaliseren van winst geen doel op zich. Belangrijker is continuïteit. 

Mariët Ebbinge

Familiebedrijven:  
duurzaamheid en continuïteit 
gaan hand in hand
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I
n 1885 startten voorouders van Marian Wagemakers met een krui-

denierswinkel in Oss. Deze ene winkel groeide uit tot een keten van 

kruidenierszaken. Vanuit de kruidenierszaken startte Wagemakers’ 

vader 40 jaar geleden een slagerij. Dalco Food is daaruit ontstaan. Het 

bedrijf ontwikkelt samen met zijn klanten producten op basis van  

kip-, varkens- of rundvlees. Ook maakt Dalco Food vleesvervangende 

producten op basis van verschillende eiwitbronnen. Dalco Food heeft 

40% van de Nederlandse markt op het gebied van vleesvervangers.

Marian Wagemakers, mededirecteur naast haar vader, is inmiddels de 

vijfde generatie die in het familiebedrijf werkt. Gevraagd naar belang-

rijke familiewaarden noemt ze spontaan: ‘professionele nieuwsgierig-

heid’. Een voorbeeld? Wagemakers oma volgde op haar 65ste nog een 

cursus bij dr. Vogel. Ze heeft tot haar 85ste gewerkt en onder andere 

reformproducten van A. Vogel, Weleda en Kneipp verkocht. Wagema-

kers woonde als kind boven de winkel van haar grootouders en heeft 

het allemaal kunnen volgen. Zo raakte ze vertrouwd met de voortdu-

rende vernieuwingsdrift van haar familie.

‘Hoe veranderen we mee met onze tijd? Dat is altijd een belangrijke 

vraag geweest in de familie. Daarmee samen hangt ondernemerschap’, 

aldus Wagemakers. Samen kijken met de klant naar nieuwe mogelijk-

heden is nog steeds erg belangrijk. Zo ontwikkelde Dalco Food met 

topkok Moshik een vegetarische tomatengehaktburger die op de me-

nukaart staat van het restaurant &Samhoud places.

Bewustwording
Ook duurzaamheid is belangrijk voor Dalco Food. Alleen waren ze zich 

daar nooit zo van bewust. Totdat Wagemakers een bijeenkomst had bij 

MVO Nederland. ‘Voor ons is duurzaam omgaan met milieu, personeel 

en omgeving normaal. Alleen noemden we het niet zo. Vroeger gooi-

den we bijvoorbeeld nooit iets weg. We aten de restjes vlees uit mijn 

vaders slagerij. En Dalco Food scheidt al jaren zijn afval, gebruikt rest-

warmte van koelcompressoren voor de verwarming van de kantoren 

en zorgt ervoor dat afgewerkte olie naar de energiecentrale gaat.’

Daar was geen bewustwording voor nodig. Wagemakers vervolgt: ‘Wat 

je wel kunt zeggen, is dat we, doordat we ons bewust zijn geworden 

van duurzaamheid, nu sneller beslissingen nemen die goed zijn voor 

het milieu, de omgeving en het personeel. Zo rijdt onze accountma-

nager in een elektrische auto.’ 

Het zijn maar een paar voorbeelden. Maar als wij verder praten, volgen 

er meer. Toen Wagemakers vier jaar geleden als mededirecteur werd 

binnengehaald, trof ze een organisatie aan die redelijk gesloten was. 

Dat is veranderd. Dalco heeft letterlijk de samenleving binnen de mu-

ren gehaald. ‘Omwonenden hadden destijds klachten over geurover-

last. We hebben toen een bedrijf ingehuurd dat de geuren kan “wassen”. 

De omwonenden van ons bedrijf mochten ruiken aan de door wassing 

ontstane geuren en meebepalen welke geur aanvaardbaar was.’

Dalco Food stuurt niet op winstmaximalisatie. ‘Het gaat om het voort-

bestaan van het familiebedrijf. Onze medewerkers zijn daarbij belang-

rijk. Zij moeten hun baan behouden. En de winst die we maken, inves-

teren we in innovatie. Persoonlijke rijkdom interesseert me niet!’ 

In de Dalco-cultuur mogen mensen fouten maken en mogen ze kri-

tisch zijn. Loyaliteit aan elkaar en het bedrijf is belangrijk. ‘We zijn geen 

politiek bedrijf. We zeggen elkaar recht voor de raap waar het op staat. 

En gaan dan als goede vrienden weer verder.’

Deed vroeger de medewerker vanuit zijn vakmanschap telkens het-

zelfde, nu investeert het bedrijf in de ontwikkeling van medewerkers. 

Wagemakers: ‘Als we zien dat bepaalde vaardigheden bij onze mede-

werkers komen bovendrijven dan willen wij daar graag in investeren.’

 

Toekomst
Dalco is een bedrijf dat de ogen gericht houdt op de wereld. Globalise-

ring is een thema. Voedselschaarste ook. ‘We kunnen uit de huidige 

voedselproductie niet meer alle monden voeden. Wij moeten grond-

stoffen anders benutten en deze opwaarderen.’ Wagemakers noemt als 

voorbeeld ‘de bijstroom’ van wortelsap: wortelvezels. ‘Die is prima ge-

schikt als grondstof voor onze producten. Het opwaarderen van bij-

stroom van de landbouw is een oplossing voor voedselschaarste.’

Tot slot slaakt zij nog een hartenkreet. De maakindustrie in Nederland 

zou veel meer aandacht moeten hebben voor vakmanschap. ‘Het 

draait in onze maatschappij te veel om intellectuele intelligentie ter-

wijl praktische intelligentie voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor 

de Nederlandse economie zo belangrijk is. Het beter waarderen van 

de vaardigheden van laaggeschoold personeel is ook duurzaam. Het 

zijn deze mensen die Nederland draaiende houden!’

Bij Rijk Zwaan staan de medewerkers op de eerste plaats. Dat is niet 

zomaar een platitude; het is waar. Bij Rijk Zwaan word je, na een in-

tensieve sollicitatieperiode waarin duidelijk wordt of je bij het bedrijf 

Marian Wagemakers (Dalco Food):
‘Het gaat om het voortbestaan 
van ons familiebedrijf’

Henk Willem van Dorp: 
‘Overhead is een deken voor
non-talent’

Ben Tax (Rijk Zwaan): 
‘Wij hebben als uitgangspunt dat een
onderneming een gemeenschap is
van mensen’
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past, met een vast contract aangenomen. Daarnaast wordt er veel in 

je ontwikkeling geïnvesteerd door middel van opleidingen.

Rijk Zwaan is een wereldwijd actief groenteveredelingsbedrijf dat zich 

richt op de ontwikkeling van hoogwaardige groenterassen voor de pro-

fessionele voedingstuinbouw. De toenmalige driehoofdige directie deed 

in 1989 een succesvolle management buy-out, waarmee een groot ge-

deelte van de aandelen van Rijk Zwaan in handen van drie families kwam 

(86%). Ben Tax is een van hen. De oorsprong van het bedrijf gaat terug 

tot 1924, toen Rijk Zwaan een groentezadenwinkel in Rotterdam begon.

Het aanbieden van een vast contract is redelijk uniek in deze tijd van 

flexibilisering van arbeid. Ook Lodewijk Asscher, minister van SZW, zag 

dit in en bracht onlangs een bezoek aan Rijk Zwaan. De boodschap 

was duidelijk: kan Rijk Zwaan zich niet wat meer profileren en aan de 

buitenwereld laten zien dat een bedrijf ook heel goed kan blijven 

voortbestaan met vaste krachten?

Ben Tax nuanceert bovenstaande een beetje. Omdat Rijk Zwaan niet 

recessiegevoelig is, is het aannemen van mensen met vaste contrac-

ten minder risicovol. Toch gelooft Tax dat ook recessiegevoelige 

branches er goed aan zouden doen om de vaste arbeidsovereen-

komst weer in ere te herstellen. Tax: ‘De identiteit van Rijk Zwaan 

wordt bepaald door onze mensen. Daarom gaan we een langdurige 

relatie met ze aan en investeren wij in hen. Dat dit effect heeft op 

hun loyaliteit, mag blijken uit het lage verloop van 1%.’

Waarden
Wat is dan die identiteit van Rijk Zwaan? Tax: ‘De waarden waarin wij ge-

loven zijn betrouwbaarheid, ondernemersgeest, creativiteit en innovatie, 

hoogstaande zakelijke ethiek, een open, eerlijke cultuur en loyaliteit.’ 

Betrouwbaarheid komt onder meer tot uiting in het feit dat medewer-

kers bij Rijk Zwaan elkaar de waarheid vertellen. Ondernemersgeest be-

tekent dat werknemers de ruimte krijgen om ondernemer te zijn. De za-

kelijke ethiek heeft onder meer te maken met eerlijk zaken doen. 

Ook bij Rijk Zwaan gaat het niet om het maximaliseren van winst. 

Tax: ‘Wij hebben als uitgangspunt dat een onderneming een ge-

meenschap is van mensen met als doel producten of diensten te 

ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben. Mensen zijn bij ons 

belangrijker dan dingen. Dus zelfs belangrijker dan onze produc-

ten.’ 

Een bijzonder voorbeeld van deze opvatting is een project dat Rijk 

Zwaan steunt in Tanzania. Daar worden tuinders geholpen om groen-

terassen te ontwikkelen die ziekteresistent zijn en dus minder ge-

wasbescherming nodig hebben. Tax: ‘Als we zouden gaan voor winst-

maximalisatie dan zouden we dit niet doen. Maar wij willen een 

maatschappelijke rol vervullen door de tuinbouw in Afrika op deze 

manier te stimuleren. Er werken nu 50 mensen bij dit veredelings-

bedrijf!’

Duurzaam?
Duurzaamheid is een woord dat Tax tijdens het interview weinig 

gebruikt. Niet dat het bedrijf niet duurzaam is. Integendeel. Dat 

Ben Tax (Rijk Zwaan): ‘Mensen zijn
belangrijker dan dingen’

Henk Willem van DorpMarian Wagemakers Ben Tax

Marian Wagemakers (Dalco Food):
‘Persoonlijke rijkdom interesseert
me niet’
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blijkt niet alleen uit de – duurzame – omgang met medewerkers. 

Ook op milieugebied neemt het familiebedrijf zijn verantwoorde-

lijkheid. 

Zo maakt het groenteveredelingsbedrijf gebruik van verpakkingsma-

teriaal dat het milieu minder belast. Ook werkt Rijk Zwaan met zoge-

naamde WKK’s: dit is een effectieve manier om energie op te wekken 

en de rest van de energie te gebruiken als warmtebron. Er wordt door 

de toepassing van geavanceerde technieken bij de laboratoria-analy-

ses minder gebruikgemaakt van chemicaliën.

En dan is er nog het product groenten. Tax: ‘Groenten zijn bewezen 

gezond. En we vinden dat we een rol hebben in de promotie van 

groente als gezond voedsel. Rijk Zwaan stimuleert het eten van groen-

tesnacks bij bedrijven. Ook sponsoren we gezonde evenementen als 
Vitapauze, een project om een gezond voedingspatroon bij jongeren 

te stimuleren.’

Familie
Rijk Zwaan is een familiebedrijf in meerdere betekenissen. De eige-

naren zijn niet alleen drie families die een bedrijf voortzetten dat 

twee generaties in handen is geweest van de familie Zwaan, maar 

het bedrijf zelf voelt ook voor de werknemers als een vertrouwde fa-

milie. Zoals een Afrikaanse werkneemster het verwoordt in een film-

pje over de cultuur van Rijk Zwaan: ‘Rijk Zwaan is net als familie. Za-

ken die ik als moeder belangrijk vindt in een familie zie ik ook bij Rijk 

Zwaan.’

Formeel is Van Dorp installaties (nog) geen familiebedrijf. Het bedrijf 

is in 1985 door Henk Willem van Dorp opgericht. Op dit moment werkt 

er één zoon in het bedrijf, maar Van Dorp heeft goede hoop dat zijn 

vier zonen Van Dorp installaties op termijn overnemen. Respect – voor 

het bedrijf en de collega’s, de klant, de toeleveranciers, omgeving en 

milieu, en de aandeelhouders – staat centraal in het bedrijf. 

Installatiebedrijf Van Dorp is sinds zijn oprichting enorm gegroeid. Het 

bedrijf heeft 14 vestigingen en telt ruim 1000 medewerkers. Als instal-

lateur biedt Van Dorp een totaalpakket van technische diensten. Het 

gaat daarbij in hoofdzaak om het verduurzamen van bestaande ge-

bouwen. Van Dorp: ‘Wij adviseren onze klanten op het gebied van 

energiezuinigheid. Wij zorgen dat gebouwen minder energie vragen 

of juist energie leveren. Dat doen we door slimme technologie toe te 

passen.’ Van Dorp installaties is voortdurend op zoek naar innovaties 

om gebouwen nog duurzamer te maken. 

Dat het bedrijf zich richt op verduurzaming komt niet uit de lucht 

vallen. Directeur Henk Willem van Dorp heeft een missie. Als chris-

ten is hij van mening dat wij de aarde van onze kinderen te leen heb-

ben. ‘Onze kinderen zullen straks over ons oordelen.’ En voor dege-

nen voor wie dit te veel naar geitenwollensokken klinkt, is Van Dorp 

ook heel pragmatisch: ‘Wij kunnen geen geld verdienen in een ver-

peste wereld. Nederland is geen China waar miljoenen mensen veel 

te vroeg sterven door de luchtvervuiling als gevolg van de activitei-

ten van bedrijven.’ 

Henk Willem van Dorp (Van Dorp
installaties): ‘Wij kunnen geen
geld verdienen in een verpeste
wereld’

Milieu
Niet voor niets heeft Van Dorp installaties in 2013 het zogenaamde 

CO
2
 Bewust Certificaat niveau 5 gehaald. Dat houdt in dat het bedrijf 

sinds 2010 maar liefst 20% minder CO
2
 uitstoot. Maar dat niet alleen. 

Ook de toeleveranciers van Van Dorp streven naar minder CO
2
-uit-

stoot. Het installatiebedrijf ziet daarop toe: eens per jaar krijgt het een 

voortgangsrapportage van de toeleveranciers. Ook ondersteunt het 

bedrijf de toeleveranciers met bepaalde berekeningsmethodieken 

voor de uitstoot van CO
2
. 

De directeur beseft dat er nog veel moet gebeuren om de belasting voor 

het milieu verder te laten afnemen. Er is al veel gedaan. De eigen gebou-

wen zijn nagenoeg duurzaam. Van Dorp: ‘Met name op het gebied van 

transport moeten we nog stappen nemen – 70% van de CO
2
-uitstoot 

komt daar vandaan. We hebben in ons wagenpark auto’s die rijden op 

aardgas. En wij hebben net een contract afgesloten met Ford voor de le-

vering van 400 zuinige bedrijfsauto’s. Maar dat is niet voldoende.’ 

Personeel
Van Dorp heeft de blik ook gericht op de maatschappij. Een aantal 

jaren geleden heeft het installatiebedrijf de Van Dorp Foundation 

opgericht. Deze stichting heeft ten doel kinderen in vooral Uganda 

onderdak en scholing te bieden, en volwassenen te ondersteunen 

in het leren van een vak. 5% van de winst van Van Dorp gaat hier-

naartoe. 

Dit verantwoordelijkheidsgevoel naar de maatschappij komt ook tot 

uitdrukking in het personeelsbestand van Van Dorp. Tweeënhalf pro-

cent van de werknemers is ‘anders begaafd’. Die norm heeft het be-

drijf zichzelf opgelegd. En hoewel Van Dorp een technisch bedrijf is, 

wordt ernaar gestreefd om – waar het kan – vrouwen aan te nemen. 

De betrokkenheid van de medewerkers bij Van Dorp is groot. Dat 

blijkt uit tevredenheidsonderzoeken waar medewerkers zeggen bo-

vengemiddeld trots te zijn op hun bedrijf. Dat komt volgens Van 

Dorp vooral door de heersende high-trustcultuur. ‘Controle is goed, 

vertrouwen is beter. Wij maken iedereen verantwoordelijk voor zijn 

eigen werk. Verder hebben we een heel toegankelijke en transpa-

rante cultuur.’ 

Van Dorp vervolgt: ‘Er is bij ons ook nauwelijks overhead. Overhead is 

een deken voor non-talent. Als medewerkers betrokken zijn en hun 

werk goed verstaan is er geen overhead nodig.’ 

Mariët Ebbinge is freelance journaliste


