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Alles hangt met elkaar samen

Introductie
In onze maatschappij is er een toenemend bewustzijn dat alles met elkaar verweven is. Een gebeurtenis ergens in de
wereld kan mondiaal van grote invloed zijn. De voorbeelden liggen voor het oprapen: door een corona-uitbraak in
Wuhan belandt de hele wereld in een lockdown; de houding van techbedrijven kan leiden tot een aantasting van de
democratie en een ontwerpfout van Boeing veroorzaakt fatale vliegtuigongelukken op verschillende continenten.
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Vooraf
ALLES HANGT MET
ELKAAR SAMEN
In onze maatschappj is er een toenemend bewustzjn dat ales met elkaar verweven is. Een
gebeurtenis ergens in de wereld kan mondiaal van grote invloed zjn. De voorbeelden liggen
voor het oprapen: door een corona-uitbraak in Wuhan belandt de hele wereld in een lockdown;
de houding van techbedrjven kan leiden tot een aantasting van de democratie en een ontwerpfout van Boeing veroorzaakt fatale vliegtuigongeluken op verschilende continenten.
Niet aleen op macro- maar ook op microniveau hangt ales met elkaar samen. In zjn boek
Verweven leven laat Merlin Sheldrake zien hoe ieder organisme een ecosysteem is, en dus
ahankeljk van wederzjdse relaties. Dat geldt voor ale planten op onze aarde, die van origine
bestaan uit een samenwerking tussen algen en schimmels. Samen evolueerden ze tot de
planten zoals wj ze kennen. Ze vormden zich tot één nieuw organisme dat niet meer in delen
te scheiden is. Ook de mens is een ecosysteem. We bestaan uit en worden uiteindeljk
afgebroken door een ecologie van microben. Zo bevinden zich bjvoorbeeld meer bacteriën in
onze darmen dan er sterren in het Melkwegstel zjn. En we hebben meer microben op en in
ons ljf dan lichaamseigen celen.
Toch zjn we niet geneigd om onszelf als een leefgemeenschap te zien. We kjken naar ons
lichaam als één op zichzelf staand element en naar onszelf als een enkelvoudig ‘ik’. Dat is heel
bjzonder als we noch op kleine, noch op grote schaal op onszelf staan.
Je rekenschap geven van het feit dat je deel uitmaakt van een groter geheel, van een bredere
samenhang, is ook voor bestuurders en toezichthouders relevant. Er is één sector waar dit
besef in de haarvaten zit en dat zjn de familiebedrjven. Het onderlinge verband, evenals het
overstjgend belang, is een gegeven waar het familiebedrjf van doordesemd is. In de eerste
GB&T van dit jaar staan familiebedrjven in de schjnwerpers.
Ilse Matser en Jacqueline van Zwol belichten hoe de STAK (Stichting Administratie Kantoor)
kan bjdragen aan het vertrouwen in het familiebedrjf. Jan Renier Swinkels vertelt vervolgens
hoe bj het Bavaria bedrjf en de familie onderling zjn verweven en wat ervoor nodig is om het
bedrjf te borgen voor de volgende generatie. Die verwevenheid tussen beide entiteiten
benadrukt Casper Schouten ook in De Praktjk, aan de hand van het adagium: ‘Wat goed is
voor het bedrjf, is ook goed voor de familie’.
Het familiebedrjf is stevig geworteld. Daarmee is het een voorbeeld voor andere ondernemingen die verbonden zeggen te zjn of daadwerkeljk in verbinding (wilen) staan met de
omgeving. Als we onderkennen dat we alemaal deel uitmaken
van een ecosysteem, komt dat die verbinding zeker ten goede.
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