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GROW! INHOUD

Durf te 
groeien

Het magazine dat u zojuist openslaat, 
handelt over groei van mensen en 
organisaties. Vandaar de titel: Grow! 
Als Bunt Groep pleziert het ons u deze 
glossy cadeau te doen. We gunnen u ook 
uw groei en wie weet draagt deze bundel 
ondernemersverhalen daaraan bij.

Groei van mensen en organisaties is tevens 
de missie van Bunt Groep. We zijn dankbaar 
dat we al veel mooie voorbeelden hebben 
gezien van mensen en organisaties die hun 
potentieel ontdekken en leren benutten. Het 
voedde onze overtuiging, dat ontwikkelen 
natuurlijk is en niet ontwikkelen onnatuurlijk.

In deze editie van Grow! leest u dat 
verschillende ondernemers op zoek zijn naar 
deze ontwikkeling. Installatie-ondernemer 
Huub Gerritsen benaderde ons bijvoorbeeld, 
puur om te kijken of hij zijn bedrijf en 
werknemers beter kan leiden. Hij stuurde 
alles al jaren aan, dat ging ook goed, maar 
hij stond open voor verbeteringen. Alleen al 
dankzij die houding verbeterden er na een 
paar gesprekken met onze coaches details in 
zijn leiderschap en ondernemerschap.

Dat betekent overigens niet dat wij als Bunt 
Groep geloven in de maakbaarheid van 
het leven. We geloven wel in de boodschap 
van Psalm 127, waar vrij vertaald staat dat 
zonder Gods zegen over de bouw van ons 
huis, al onze arbeid tevergeefs is.

Tegelijkertijd is het Bijbels om onze talenten 
te benutten. Denkt u dat er meer in u zit 
dan er nu uitkomt? Wilt u groeien? Bel ons 
gerust eens. Of bezoek een van onze gratis 
informatieavonden.

Voor nu, veel leesplezier!
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Drs. T. (Teunis) Bunt 
Algemeen directeur 
Bunt Groep,
0318 – 830226

Als Bunt Groep groeien we ook. Daarom zijn 
we naar de derde verdieping verhuist waarin 
we meer spreekruimtes, vergaderruimtes en 
een grotere trainingszaal hebben. 
Op D.V. 25 september zal hier onze 
gratis informatieavond zijn. 
Meld u aan via onze website!
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Woodteq-oprichter 
Evert Laarman vindt 
regelmatig iets nieuws 
uit. Zo bouwt hij zijn 
onderneming stap 
voor stap uit. Alleen, 
kan zijn team deze 
vernieuwingsdrift 
wel bijbenen?

GROW! ORGANISATIE- EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Uitvinder 
en leider

Evert en Alide Laarman
 WOODTEQ HOUTCONSTRUCTIES 
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zorgde dit voor wrijving. Het advies van de coach begrijpen 
wij dan ook, we gaan zeker iets veranderen, maar de 
definitieve keuze is lastig.’
Om Woodteq hierin bij te staan, belegde Bunt Groep 
een strategiesessie over hoe nu verder. Eerst met de 
directie, daarna een sessie inclusief personeel. ‘Gelukkig 
bleek uit deze sessies dat Woodteq en Timberliving 
wel samen kunnen gaan, mits wij hier de organisatie 
op afstemmen. Dankzij de standaardisatie van 
arbeidsprocessen is dat zo. De consultant adviseerde 
zelfs om ook een aparte bedrijfstak te creëren voor 
houtskeletbouw’, zegt Evert glimlachend. 

Dochter bleek geschikte leider
Eigenaar Evert bleek niet de juiste man om alle 
organisatorische veranderingen in goede banen te 
leiden. Zijn dochter Alide, die binnen Woodteq als 
officemanager werkzaam is, toonde interesse voor 
deze rol en na onder meer een capaciteiten- en 
persoonlijkheidsassessment bij Bunt Groep bleek ze 
daadwerkelijk geschikt. ‘Mijn vader is technisch goed 
en houdt van hout, hij werkt het liefst met hout en 
dat moet hij vooral blijven doen, daarmee overtuigt 

Wanneer u een houten woning ziet, 
dan vertraagt u waarschijnlijk 
automatisch uw pas of drukt 
u zachtjes op uw rempedaal? 
Immers, zo’n huis ziet u niet 
dagelijks en daarnaast heeft 

hout een warme, aantrekkelijke uitstraling - zeker 
wanneer de zon het verlicht en de bruine houtkleur 
even omtovert in een goudkleur. Achter veel van 
deze houten gebouwen schuilt een Overijsselse 
onderneming: Woodteq Houtconstructies. Dit bedrijf 
ontwerpt en construeert sinds 2001 gelijmde, houten 
draagconstructies voor allerlei soorten gebouwen. 
‘We zoeken daarbij voor elk project naar de meest 
ecologische oplossing’, vertelt algemeen directeur Evert 
Laarman. In het hoofdkantoor ronken daarvoor meer 
computers dan motorzagen. ‘De productie besteden 
we uit, hoofdzakelijk aan Europese bedrijven. ‘Om zijn 
organisatie van een nieuwe impuls te voorzien, startte 
Laarman in 2013 een nieuw bedrijf: Timberliving. 
Hiermee gaan Laarman en zijn team verder dan 
houtconstructies, met Timberliving bouwen ze 
duurzame, houten cascowoningen. ‘Met deze vorm 
van bouwen is de CO2-uitstoot fors te beperken, het 
bouwen van een betonnen woning kost namelijk veel 
meer energie’, vertelt Laarman bevlogen.

Koersbepaling
De gedreven ondernemer verbreedde door zijn 
kennis en enthousiasme in de jaren na de oprichting 
steeds meer het werkveld, naast de Timberliving-

woningen hengelde Laarman ook opdrachten voor 
houtskeletbouw en vliesgevels naar binnen, waardoor 
de organisatie steeds groter groeide. Laarman: ‘Dat 
vraagt organisatievermogen, zeker omdat we naast 
een groeiende groep werknemers met veel verschillende 
partijen samenwerken.’ ‘En waar hout de passie van mijn 
vader is, is organiseren niet zijn hobby’, benoemt dochter 
Alide (over wie later meer) een knelpunt dat de laatste 
jaren steeds meer ging knellen.
Evert: ‘Het implementeren van alle nieuwe ontwikkelingen 
leek mij eenvoudig, maar het gaf wrijving binnen ons 
team.’ Zijn tekenaars en constructeurs vroegen zich 
meer en meer af welke richting het bedrijf nu op wilde; 
er kwamen steeds nieuwe producten bij waardoor de 
organisatie weliswaar groeide, maar hun directeur 
formuleerde geen duidelijke, nieuwe koers. Ook vereisten 
de nieuwe ontwikkelingen nieuwe werkzaamheden 
waarvoor geen heldere omschrijvingen waren. Evert 
proefde deze zorgen bij zijn mensen, maar wist niet hoe hij 
dit op moest lossen. Toen lazen Evert en Alide vorig jaar 
in Grow! van Bunt Groep over vergelijkbare problemen. Ze 
besloten het Edese adviesbureau in te schakelen.

Taakomschrijvingen
Alide: ‘Na het kennismakingsgesprek waren we direct 
enthousiast! De consultant was heel praktisch en had 
kennis van de bouw.’ Na deze kennismaking startte Bunt 
Groep dan ook direct met het interviewen van de directie 
en alle medewerkers, waarbij de betreffende adviseur 
het gehele bedrijfsproces doorlichtte. Daarna volgden 
twee teamsessies: één over de knelpunten binnen 
de organisatie en één over de oplossingen voor deze 
knelpunten. ‘Vooral in deze teamsessies durfde iedereen 
open te zijn, omdat het om taken en uitvoeringen 
draaide en niet om de persoon.’
Onder meer bleken de functie- en taakomschrijvingen niet 
duidelijk. Evert: ‘Dat werkte een bepaalde eilandencultuur 
in de hand.’ Bunt Groep verstrekte praktische adviezen 
om deze arbeidsprocessen beter in te richten. ‘Op basis 
daarvan werken we nu volgens een gestandaardiseerde 
volgorde van veel voorkomende processen. Iedereen 
binnen Woodteq is hiervan op de hoogte en een vaste 
verantwoordelijke voert regie over deze processen. 
Ook zijn we duidelijk gaan afbakenen wat verkopers 
mogen verkopen’, legt Alide uit. ‘Onze mensen zijn 
écht blij met deze ontwikkelingen! Dat is ook de kracht 
van teambijeenkomsten. De medewerkers stelden zelf 
problemen aan de kaak en willen daarom nu graag 
meewerken aan oplossingen hiervoor.’

Interne wrijving
Vanzelfsprekend is na de komst van Bunt Groep niet 
alles ineens glashelder. Evert: ‘Hun coach adviseerde 
ons om een duidelijk keuze te maken voor Timberliving: 
of alleen cascowoningen verkopen of cascowoningen 
verkopen inclusief de afbouw, waarbij we het afbouwen 
dan moeten uitbesteden. Tijdens de recessie bouwden we 
cascowoningen af, er waren immers genoeg bouwvakkers 
beschikbaar. Alleen, we zijn geen aannemersbedrijf. Intern 

GROW! ORGANISATIE- EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Mist uw 
organisatie ook 
structuur? 
Bel Bunt Groep 
(0318 - 830226).

hij klanten ook, maar ons personeel had behoefte aan 
sturing en leiding.’ 
Inmiddels is Alide bedrijfsleider. De genoemde 
assessments boden haar een rijk inzicht. ‘Ik leerde dat een 
écht goede manager de unieke kwaliteiten van zijn mensen 
boven laat drijven.’ Om haarzelf te bekwamen in onder 
andere deze gave volgt de nieuwbakken bedrijfsleider 
momenteel een coachingstraject bij Bunt Groep.

Meer rust
Vader Evert is dankbaar voor alle organisatorische 
verbeteringen. ‘Ik heb meer rust nu er veel taken bij 
mij zijn weggenomen.’ Tijdens het interview twinkelen 
zijn ogen ook vooral wanneer hij over hout en nieuwe 
projecten spreekt. 
Zijn dochter is eveneens dankbaar, maar dan juist 
voor de extra verantwoordelijkheid om alle Woodteq-
activiteiten uitstekend te laten verlopen. Haar ogen 
stralen gedurende het interview extra wanneer ze spreekt 
over haar nieuwe rol.
‘Bunt Groep leverde goed werk door vooral ontzettend 
goed te luisteren, want de adviezen passen écht goed bij 
ons en onze bedrijfscultuur!’
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Fase 1
Willen, kunnen en mogen

Bunt Groep start altijd met de 
vragen: wat willen, kunnen en mogen 
jullie? Willen familieleden het écht 
overnemen? Het kunnen meet Bunt 
Groep via assessments. Wat mogen 
betreft, durven de huidige eigenaren 
hun kind(eren) daarvoor het 
volledige vertrouwen te geven?

Fase 2
Assessments

Bij een overname door meerdere 
personen maakt Bunt Groep middels 
assessments een wetenschappelijk 
onderbouwde analyse van wie 
waarvoor geschikt is. De assessments 
verschaffen inzicht in elkaars 
kwaliteiten en in elkaars zwakkere 
punten.

Fase 3 
Familiestatuut

Met een familiestatuut kunnen 
families problemen vooraf 
tackelen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
vastleggen welke mogelijkheden 
er voor aangetrouwden zijn. Voor 
de continuïteit van bedrijven is het 
belangrijk om dit soort zekerheden 
in te bouwen.

Fase 4
Taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden

In familiebedrijven zijn taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vaak niet helder. 
Deze vastleggen creëert rust en 
duidelijkheid.

Fase 5
Bedrijfswaardering

Bunt Groep denkt in deze fase 
mee met de accountant en 
de familie. Zo weten we uit 
ervaring dat de Belastingdienst 
altijd kritisch meekijkt. Ook 
adviseren we over afspraken in 
de aandeelhoudersovereenkomst, 
over het binnen de familie 
houden van vermogens en over 
de financierbaarheid van dit soort 
trajecten. Verder hebben we een 
waarderingsdeskundige in dienst en 
maken een waarderingsrapport.

Fase 6
Het bedrijf in groeien

Deze fase vergt tijd. De huidige 
ondernemer leert los te laten, de 
nieuwe generatie bekwaamt zich in 
het vastgrijpen en samenwerken. 
Bunt Groep begeleidt dergelijke 
trajecten.

Fase 7
Overdracht bij notaris

Bij de notaris worden de akten 
opgemaakt en ondertekend, waarna 
de overname een feit is. Gemiddeld 
duurt een overnameproces vijf jaar.

GROW! BEDRIJFSOVERNAME IN 7 FASES

Teunis Bunt
 BUNT GROEP   

Bedrijfsovername in 
familiebedrijven is een 

gevoelig onderwerp. Bovendien 
is het overnameproces 

onoverzichtelijk en complex. 
Met deze infographic 

verschaft Bunt Groep enig 
overzicht.

Meer informatie? 
Bekijk de training 
Bedrijfsovername en 
bedrijfsoverdracht in 
familiebedrijven op 
buntgroep.nl.

Start overname

Overname afgerond

‘Familie- 
statuut 
tackelt 
problemen 
vooraf’
Teunis Bunt

Bedrijfs-
overname 
in 7 fases

A lgemeen directeur Teunis 
Bunt plaatst hierbij wel een 
kanttekening. ‘We willen 
een eerlijk beeld schetsen. 
De infographic biedt een 
mooi overzicht en het klopt 
ook. Tegelijkertijd is een 
overnameproces altijd 

maatwerk, er is dus geen standaard aanpak. 
Hierdoor kunnen soms fasen worden overgeslagen 
of in een andere volgorde worden uitgevoerd.’ Naast 
de complexiteit spelen er emoties. ‘Overnames 
zijn spannend, dat vraagt begeleiding, families 
hebben ons nodig’, legt Bunt uit. ‘Met onze ervaring 
en expertise op zowel het bedrijfskundige als het 
psychosociale vlak, kunnen wij die hulp bieden.’

8 9



Groeien in crisistijd. 
Een tweede vestiging 
openen. Van buitenaf 

lijkt de lucht boven 
ingenieursbureau Cerfix 

Constructies altijd 
strakblauw. Echter, 
meerdere mensen 

laten samenwerken, 
is niet eenvoudig. 

Ook al niet binnen een 
tweekoppige directie.

Goed 
communiceren 
verbetert veel

COÖRDINEREN GROEI EN MANAGEMENTCOACHING

Bij binnenkomst op het Zeeuwse hoofdkantoor 
van Cerfix Constructies is het nagenoeg stil, op 
het toetsenbordgetik en muisgeklik na. Een tiental 
tekenaars en constructeurs werken geconcentreerd 
aan constructies voor bouwprojecten en civiele 
projecten. ‘We denken bij complexe constructies 
praktisch mee met onze opdrachtgevers en zeggen 
niet snel dat iets niet kan’, antwoordt oprichter Mario 
Verschuure op de vraag waarin Cerfix’ kracht schuilt.

Twee locaties, twee eilanden
Verschuure startte zijn onderneming in 2008. 
Ondanks de crisis groeide Cerfix Constructies en 
in 2013 sloot constructeur Nardi Bolle aan als 
compagnon en opende het bedrijf een tweede 
vestiging. In datzelfde jaar richtten ze ook Cerfix 
Solutions op. ‘Specifiek voor 3D-modelleren’, legt 
Mario uit. 
In weerwil van de groei ontstonden in die periode 
de eerste organisatorische haarscheurtjes. ‘De twee 
locaties werden twee eilanden. We gingen dingen 
dubbel doen en ook als directie misten we de juiste 
afstemming.’

GROW!

Mario Verschuure en Nardi Bolle
 CERFIX CONSTRUCTIES 

10 11



Groeiend onbehagen
Binnen het team en de directie groeide het onbehagen. 
‘Hoe geven we de organisatie de juiste structuur en hoe 
zetten we als directie onze persoonlijke kwaliteiten op 
de beste wijze in, zodat beide vestigingen weer een team 
vormen en projecten weer naadloos op elkaar aansluiten, 
vroeg ik mezelf voortdurend af ’, zegt Mario. Vorig jaar 
sprak hij dit uit naar zijn compagnon. ‘Ik zit met dezelfde 
vragen’, reageerde Nardi. 
Gezamenlijk gingen ze op zoek naar een partij die hen 
hierin kon ondersteunen. De keuze viel op Bunt Groep. 
‘Het klikte al vanaf het kennismakingsgesprek, omdat de 
betreffende consultant technisch goed onderlegd was.’

Duidelijke acties
“Benoem elkaars minpunten”, zei deze adviseur toen 
Nardi en ik voor het eerst bij hem op gesprek gingen. 
Dat is lastig, maar door dit uit te spreken, ontstond er 
als vanzelf de bereidheid om iets voor de ander te doen’, 
vertelt Mario. Verder vroeg de organisatiedeskundige, 
zoekend naar verbindende factoren, ook naar hun 
gezamenlijke missie en passie. Er bleek uiteindelijk een 
goede basis om samen verder te gaan als directie. Een 
paar weken later volgde een personeelssessie. De coach 
nodigde de personeelsleden uit om alles te benoemen 
wat er speelde. Naar aanleiding van beide sessies stelde 
Bunt Groep een rapport samen. ‘Hierin staan duidelijke 
acties, die we eenvoudig op kunnen pakken’, aldus Nardi.

Elke ochtend overleg
Hoewel Cerfix Constructies slechts aan het begin van 
haar verbeterproces staat en nog maar kort samenwerkt 
met Bunt Groep, ziet de directie al zaken die beter lopen. 
Nardi: ‘De consultant tipte ons om elke ochtend kort met 
elkaar te overleggen. Dit dagelijkse communiceren is al 
een verbetering en zorgt ervoor dat onze afdelingen en 
locaties niet uit elkaar groeien.’ Zijn collega-directielid 
knikt instemmend.

GROW!

‘Hoe geven we 
onze organisatie 
de juiste 
structuur?’

‘Agile 
management 
wordt steeds 
belangrijker’

Mario Verschuure

Is dit niet volstrekt logisch?
‘In de praktijk blijkt van niet. Als het druk 
is, zijn mensen van nature geneigd om 
elkaar te helpen. Maar als een schip zinkt, 
kun je wel meehelpen pompen, maar dan 
verdrink je waarschijnlijk met zijn allen. Het 
is verstandiger om het schip naar de haven 
te loodsen. Zo is het met veel bedrijven ook: 
iedereen is vaak hard aan het werk, maar in 
alle drukte verliest men de bedrijfsdoelen 
uit het oog.’

Hoe voorkomt men dit?
‘Door als team periodiek terug te gaan naar 
deze doelen. Kies elk kwartaal een speerpunt 
dat gericht is op de lange-termijn-doelen.’

Wat is de waarde van 
bedrijfsdoelen?
‘Een goed bedrijfsdoel is moeilijk 
realiseerbaar. Dat houdt iedereen gefocust 
en men blijft hard werken. Dat is nog 
belangrijker dan het doel behalen.’

Het onderwerp gaat Verhoeks zienderogen 
aan het hart. Nog voordat de Grow!-
redacteur zijn volgende vraag kan stellen, 
vervolgt hij: ‘De onderliggende reden bij veel 
bedrijfsproblemen is dat men de persoonlijke 
en zakelijke doelen uit het oog verloren 
heeft. Wanneer compagnons worstelen met 
de samenwerking, vinden ze elkaar weer 
door terug te gaan naar deze doelen. Dat 
zijn immers gezamenlijke doelen; die geven 
verbinding.’ 

‘Blijf focussen 
op uw doelen!’

‘Zijn we nog met de goede dingen bezig? 
Die vraag moet een ondernemer regelmatig 
stellen. Dat is verstandiger dan hard werken’, 
stelt business consultant Wim Verhoeks. 
Anno 2018 veranderen klantwensen en 
technieken sneller dan ooit. Ondernemers 
en managers dienen bij de tijd te zijn, want 
voor ze het weten, blijven ze net als Kodak 
fotorolletjes verkopen, terwijl niemand ze 
meer wil. Met genoegen geeft Wim Verhoeks 
van Bunt Groep een aantal tips over 
ondernemen in het huidige tijdsbestek.

Wat vraagt ondernemen  
in deze tijd?
‘Een nieuwe vorm van ondernemen. Agile 
management wordt steeds belangrijker. 
Deze vorm van management stelt dat 
het de verantwoordelijkheid van een 
ondernemer is, om zich te focussen op de 
écht belangrijke zaken. Bijvoorbeeld of 
zijn product of dienst nog van waarde is 
voor klanten. Daarnaast moet hij zichzelf 
en zijn team regelmatig de vraag stellen: 
zijn we nog met de goede dingen bezig? Zo 
voorkomt hij het Kodak-scenario.’

ONDERNEMEN ANNO 2018

Mist u ook 
focus? 
Vraag Bunt Groep 
om advies 
(0318 - 830226).

Wim Verhoeks
 BUNT GROEP 
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Ook de 
samenwerking 
verbeteren?
Bunt Groep 
denkt graag  
met u mee  
(0318 - 830226). 
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Toen Anneke 
van Binsbergen 
hyperventilatie kreeg 
vanwege de enorme 
werkdruk, beseften zij 
en haar man Klaas dat 
het anders moest. Maar 
waar begin je als je 
zo druk bent?

Een rit door het Betuwse 
plaatsje Opheusden is zeker 
in het voorjaar of de zomer 
een groot genot. De talloze 
boomkwekerijen met de 
eindeloze, strak geordende 

bomenrijen zijn een lust voor het oog. 
Klaas van Binsbergen vertoeft vaak in deze 
boomkwekerijen, maar dan niet voor de 
bomen. Samen met zijn vrouw Anneke 
zwaait hij de scepter bij De Keij Betonplaten 
& Keerwanden. ‘Wij handelen in betonplaten 
en leggen deze ook, inclusief het grondwerk 
vooraf ’, vertelt Anneke in hun ordelijke 
kantoor (tijdens het interview is Klaas 
elders aan het werk). ‘We werken veel voor 
boomkwekerijen en industrieterreinen.’ 
De betonplaten zorgen sowieso voor een 
positieve verandering. ‘Als wij ergens komen, 
ligt er vaak een onbegaanbaar stuk grond; als 
we weggaan ligt er een mooi betonpad.’ 

Werkten zelfs tijdens  
bouwvak
Naast deze momenten van voldoening, 
stapelden echter ook de ogenblikken van 
stress zich op. ‘We werkten elke avond, 
iedere zaterdag, ja, zelfs tijdens de bouwvak.’ 
Tot er in het voorjaar van 2017 iets knapte 
bij Anneke: ze kreeg hyperventilatie. 
‘Hoogstwaarschijnlijk door de werkdruk.’ 
Zo kan het niet langer, besefte het 
ondernemersechtpaar. Maar hoe moet het 
dan wel?

‘s Avonds een lege mailbox
Een paar maanden later plofte Grow! van 
Bunt Groep bij hen op de mat. ‘We lazen 
een artikel over Hendriks Transport, 
waarin we ontzettend veel herkenden.’ Kort 
daarna schudden Klaas en Anneke de Bunt 

Groep-consultant de hand. Al tijdens dit 
‘kennismakingsgesprek’ sloeg de consultant 
spijkers met koppen. “Er moet iemand bij”, 
zei hij. “Jullie kunnen het gewoon niet meer 
aan. En Klaas zit nu op kantoor, terwijl hij 
liever in de buitendienst zit en daar ook 
beter in is.” 
Het ondernemersduo ging vlot 
akkoord. Bij de sollicitatieprocedure 
verzorgde Bunt Groep het volledige 
wervings- en selectieproces, inclusief 
competentieassessment en het opstellen van 
de arbeidsovereenkomst. Twee maanden 
later startte een nieuwe werknemer: 
manager binnendienst Bruin Kloppenburg. 
‘Tegenwoordig is mijn mailbox ’s avonds 
leeg’, zegt Anneke, terwijl ze een kwartslag 
draait en amicaal naar Bruin lacht. ‘Een 
wereld van verschil!’

Offerte in vijf minuten
Gedurende het kennismakingsgesprek 
stelde de Bunt Groep-adviseur drie vragen: 
‘Hoe doen jullie het nu? Wat willen jullie 
verbeteren? Hoe willen jullie dat doen?’ Aan 
de hand van deze vragen verbeterden ze 
tijdens de wekelijkse coachingsgesprekken 
stap voor stap het arbeidsproces. 
Anneke: ‘Zo digitaliseerden we onze 
administratie fors, waardoor we nu binnen 
vijf minuten een offerte de deur uit doen.’ 
De coach leerde hen ook cijfergerichter 
te werken, op de marges te letten en gaf 
eenvoudige tips om een vlottere geldstroom 
te creëren. ‘We hebben nu op elk moment 
inzicht in de financiële stand van zaken.’

Klanten ook positief
Op de vraag of haar leven mooier is dankzij 
Bunt Groep, antwoordt Anneke zonder een 
seconde bedenktijd: ‘Wat denk je!?’ Om snel 
te vervolgen: ‘Ik heb meer rust gekregen. Ook 
leveranciers en klanten zijn positief en Klaas 
is gelukkiger nu hij in de buitendienst zit.’ 
Ze neemt even pauze en herhaalt dan wat ze 
gedurende het interview al meerdere keren 
vrolijk verzuchtte: ‘We zijn écht heel blij.’

Hoe één werknemer 
het verschil maakt

MINDER WERKDRUK NA PROCESVERBETERINGGROW!

Klaas en Anneke 
van Binsbergen
 DE KEIJ BETONPLATEN 

 & KEERWANDEN 

 ‘Tegenwoordig 
is mijn mailbox 
’s avonds leeg’
Anneke van Binsbergen
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Mist u ook rust 
en overzicht door 
drukte?
Betrek Bunt 
Groep erbij 
(0318 - 830226).
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‘Wat vind 
je nu écht 
belangrijk?’ 

Hoe doorbreek je dit?
‘Door duidelijke keuzes te maken. Dit is niet 
eenvoudig, hier moet je voor gaan zitten, 
maar deze tijd vraagt doordachte keuzes.’

Welke keuzes bijvoorbeeld?
‘Veel mensen storen zich aan mensen die 
tijdens een maaltijd voortdurend op hun 
smartphone kijken. Het is misschien een 
open deur, maar je kunt dan afspreken om 
geen telefoon te gebruiken tijdens het eten.’

Heeft u nog zo’n tip?
‘Neem voortaan geen telefoon mee naar de 
slaapkamer en gebruik weer een wekker. De 
verleiding om nog even op een bericht te 
reageren, is er dan niet meer. Ik hoor van 
mensen dat ze weer beter in slaap komen.’

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
‘Ik denk dat veel mensen geen enkel besef 
hebben van hoeveel tijd ze aan bepaalde 
zaken besteden. Ga eens voor jezelf na waar 
je je tijd aan besteedt en hoeveel dat is. Komt 
dit overeen met waar je voor staat in dit 
leven of wie je wilt zijn?’

Na een korte pauze voegt de coach nog een 
genuanceerd toe. ‘Al doe je er van alles aan, 
dan nog blijft het lastig.’

Veel mensen voelen 
zich geleefd. Weet de 
coach van Bunt Groep 
raad?
‘Raad wel, maar een pasklaar antwoord heeft 
denk ik niemand’, aldus coach Annelies 
Bunt-Van Dam. Bij Bunt Groep ontvangt ze 
steeds vaker (zaken)mensen die overprikkeld 
zijn door onder meer de sociale media. ‘Het 
speelt op alle leeftijden. Ouders zoeken 
naar houvast met betrekking tot het 
socialemediagebruik, omdat ze het niet uit 
hun eigen jeugd kennen. Anderen zoeken 
vanuit christelijk perspectief naar hoe ze hun 
stille tijd kunnen bewaken.’

Kunt u wel helpen?
‘Ja. Door terug te gaan naar de persoonlijke 
waarden. Wat vind je nu écht belangrijk? 
Veel mensen voelen zich opgeslokt door 
alle prikkels. Ze willen voldoen aan alle 
verwachtingen, denk aan onbeantwoorde 
apps of likes, maar onbewust neemt de 
frustratie toe, want ze komen niet toe aan 
wat ze echt willen doen. Door dit proces te 
doorbreken, komt er weer overzicht.’

MINDER OVERPRIKKELD DOOR O.A. SOCIALE MEDIA

Voelt u zich ook 
geleefd? 
Contact Bunt 
Groep 
(0318 - 830226).

Herkent u dit?
U kunt moeilijk ‘nee’ zeggen.

U vermijdt conflicten.

U begint al te zweten als u 
aan een presentatie denkt.

U heeft het gevoel dat er 
niets uit uw handen komt.

U heeft een negatief 
zelfbeeld.

U...

U voelt zich vaak moe en 
uitgeblust.

U piekert veel en voelt zich 
gestrest.

U kunt moeilijk omgaan met 
kritiek.

U voelt zich in sommige 
situaties angstig.

Het botst vaak tussen u en 
bepaalde personen in uw 

omgeving.

U heeft het gevoel dat u niet 
verder komt.

GROW!

Wilt u zich ontwikkelen?
Neem dan contact op 
met Bunt Groep. 
Bel 0318 – 830226.

‘Gebruik weer
een wekker’

Annelies Bunt-van Dam
 BUNT GROEP 
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‘Kan het beter?’

GROW!

Installatiemonteur Huub 
Gerritsen groeide zonder 
managementopleiding uit tot 
ondernemer. ‘Ik regel alles wel, 
maar doe ik het wel goed?’

In zijn jonge jaren rolde Gerritsen min of meer bij toeval 
het installatievak in. Toen de achttienjarige Huub aan het 
werk was op een van de vele boerderijen in het uitgestrekte 
weilandengebied rond Lunteren, vroeg een installateur of hij 
‘even twee weken’ mee kon helpen met installeren. Het zou zijn 
levenswerk worden.

In 1999 startte hij z’n eigen installatiebedrijf en z’n eerste 
werknemer verwelkomde hij in 2009. Inmiddels heeft hij elf 
personen in dienst en verzorgen zij het complete installatiewerk 
voor woningen, utiliteitsbouw en de agrarische sector, hierbij vaak 
gebruikmakend van duurzame technieken als warmtepompen, 
warmteterugwininstallaties en zonnepanelen. 
Gerritsen enthousiast: ‘We vinden het elke dag weer een uitdaging 
om een mooie installatie te maken!’ Ze beginnen dan ook iedere 
ochtend al om zes uur, inclusief de werkvoorbereiders. ‘Zo hebben de 
werkvoorbereiders meer gevoel bij wat er op de werkvloer gebeurt en 
houden we de lijnen kort.’

Aangeleerd leiderschap
Het betreft hier een door de ondernemer zelfbedachte regel. ‘Ik heb 
me het leiderschap aangeleerd en heb nooit in een dergelijke leidende 
rol voor een ander gewerkt. Dan vraag je jezelf weleens af of je het 
goed doet en of het beter kan.’
De achterliggende jaren plofte elk najaar Grow! van Bunt Groep 
bij Gerritsen in de bus. ‘Toen ik hierin een artikel over een 
grote onderneming las, besloot ik Bunt Groep te bellen. Als zo’n 
ondernemer hen mee laat kijken, dan is het misschien zo gek nog 

niet?’ legt de installateur zijn keuze uit. ‘Puur om te 
kijken of het beter kan.’

Bedrijf aantrekkelijker maken
Tijdens zijn eerste telefoongesprek met Bunt Groep 
stelde hij de concrete vraag. ‘Kunnen jullie me helpen 
om mij en het bedrijf sterker te maken en om een goede 
speech te houden?’ De coach leerde hem in de weken 
daarna begrijpelijk voor te dragen. Gerritsen plaatst 
zijn speeches hierbij in een breder perspectief. ‘Op dit 
moment is het moeilijk om aan technisch personeel 
te komen. Wellicht maakt drie, vier keer per jaar zo’n 
praatje ons als bedrijf aantrekkelijker?’
Gedurende het meedenken over de bedrijfsvoering 
concludeerde Bunt Groep nog iets in dit verband: 
Gerritsen besprak meer met de binnendienst dan met de 
buitendienst. ‘De consultant adviseerde om meer met de 
buitenjongens te overleggen, dit zou de band versterken. 
Zij sloeg de spijker op zijn kop!’

‘Echt hulpmiddel geworden’
Ook leerde de Luntenaar beter te luisteren. ‘Bij het 
doorlichten van onze functioneringsgesprekken kwam dit 
bovendrijven. Tijdens deze gesprekken gaat het niet om 
wat ik vind, maar om wat de werknemer vindt.’ 
Eveneens leerde hij door te vragen. ‘Dat is écht een 
hulpmiddel geworden bij de gesprekken met het 
personeel. Als er iets misgegaan is, vraag ik tegenwoordig 
door naar de reden van de fout, waardoor mijn mensen 
eerder aanvoelen dat de aanleiding vaak bij henzelf ligt, 
zodat ze eerder bereid zijn hier de verantwoordelijkheid 
voor te nemen.’ Dit betekent niet dat Gerritsen alleen 
maar kritisch op zijn mensen is. ‘Ik leerde om meer 
complimenten te geven.’

Goede handreikingen
Hij wil Bunt Groep ook complimenteren. ‘De coaches 
geven je goede handreikingen voor het complete traject 
van aanvraag tot en met nazorg. Het heeft mij de 
zekerheid gegeven, dat we op de juiste weg zijn. Dit is 
fijn, nog niet eens zozeer voor mezelf, maar ik wil graag 
een goede werkgever voor mijn personeel zijn’, verklaart 
Gerritsen. Waarna hij in bescheidenheid besluit: ‘Wat 
ik ook leer of hoe hard ik ook werk, uiteindelijk is alles 
gelegen aan ’s Heeren zegen.’ 

1999 11
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Bunt Groep mee 
laten kijken met uw 
bedrijfsvoering?
Bel 0318 - 830226.

Huub Gerritsen
 GERRITSEN INSTALLATIETECHNIEK 

MANAGEMENTCOACHING

‘Ik leerde 
om meer 
complimenten 
te geven’
Huub Gerritsen
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Op een industrieterrein 
in Dinxperlo, dat 
voor de grens met 
Duitsland het laatste 
lapje Nederland vormt, 
vervaardigt Signnovation 

gevelreclames. Verantwoordelijk werk, want 
gevels vormen de visitekaartjes van winkels 
en bedrijven. De Achterhoekse fabrikant 
biedt in elk geval volop keuze. ‘Wij maken 
gevelreclames in allerlei soorten en maten, 
kleuren en vormen, verlicht of onverlicht, 
plat of in een doosvorm’, vertelt financieel 
directeur Aaron van Lienden.

‘Personeel kijkt naar ons’
Het 31 jaar oude bedrijf is eigendom van twee 
eigenaren, die de zaken op afstand leiden. De 
dagelijkse leiding legden ze in handen van 
drie directeuren: naast Van Lienden zijn dit 
Evert-Jan van Heerikhuize (verkoopdirecteur) 
en Udo Reusen (commercieel directeur). 
Gezamenlijk stuurt het trio vijf 
afdelingshoofden en ongeveer zeventig andere 
werknemers aan.
Geïnspireerd door artikelen uit Grow! bezocht 
Van Heerikhuize Bunt Groep. ‘Wij hebben 
alle drie een verschillende achtergrond. 
Advies van een onafhankelijke deskundige 
over het gedrieën leiden van een groeiende 
onderneming is dan welkom’, verklaart hij zijn 
bezoek. ‘Niet dat we klem liepen, maar het 
personeel kijkt toch naar ons.’
Het gesprek overtuigde Van Heerikhuize 
en indirect zijn mededirecteuren. Ze 
besloten een zesdaagse training Persoonlijk 
Leiderschap te volgen bij het Edese 
adviesbureau. ‘Onze eigenaren twijfelden 
wel over onze afwezigheid gedurende de zes 
trainingsdagen, maar de coach zei daarover: 
“Daar gaat de training juist over, dat je 
afwezig kunt zijn als directeur.”

Valkuilen
Voorafgaand aan de eerste training vulde het 
directietrio een persoonlijkheidsassessment 
in. Op de training besprak de coach deze 
assessment openlijk. Dat lijkt confronterend, 
maar Van Lienden doet hiervan op kalme 
toon verslag: ‘Je leert elkaar beter kennen 
door de persoonskenmerken en de 
bijbehorende valkuilen die uit de assessment 
naar boven komen. Ik ben me nu meer 
bewust van onze valkuilen, zodat ik hier beter 
mee om kan gaan.’ 
Naast hem schuift Reusen intussen een tikje 
onrustig op zijn stoel en reageert met een 
puffende lach: ‘Aaron en Evert-Jan hadden 
eerder zo’n soort training gevolgd, voor mij 

‘Open vragen 
effectiever dan 
uitdelen orders’

Aaron van Lienden, Udo Reusen 
en Evert-Jan van Heerikhuize

 SIGNNOVATION 

GROW! PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

was het de eerste. Het confronteert je écht 
met wie je bent. Ik zag in dat ik weinig tijd 
nam voor onze mensen, omdat ik het in 
mijn ogen altijd te druk had met offertes 
en dergelijke.’ Terwijl de tijd nemen voor 
collega’s juist van groot belang is voor 
effectief leiderschap, zo leerde hij op de 
trainingszesdaagse. 

Ideeën dankzij open vraag
‘Maar met de tijd nemen voor anderen, 
ben je er nog niet’, meent Van Heerikhuize. 
‘Je moet niet het idee hebben, dat 
mensen denken zoals jij denkt. Dat 
inlevingsvermogen stak ik op tijdens deze 
leiderschapstraining, dat was écht een 
eyeopener!’ 
Het raken van de juiste snaar bij werknemers 
is daarom niet eenvoudig voor een 
leidinggevende. Van Lienden: ‘Stel open 
vragen, leerde de trainer ons, want dan 
komen mensen zelf met ideeën. Dan willen 
ze het doen in plaats van dat ze het moeten 
doen, zoals na een order.’

‘Lossen meer zelf op’
De drie directeuren beoordeelden de training 
achteraf als positief en arrangeerden 
eenzelfde leiderschapstraining voor hun 
afdelingshoofden. ‘Het resultaat daarvan is 
al zichtbaar’, aldus Van Lienden. ‘Zij lossen 
meer zelf op.’
Vanuit het personeel klonken 
evenzeer positieve geluiden over de 
leiderschapsontwikkeling van hun 
commercieel directeur. ‘Aaron vertelde me 
onlangs dat mensen mij toegankelijker 
vonden’, zegt Reusen. Volgens de 
trainingstheorie heeft zijn leiderschap 
hiermee aan effectiviteit gewonnen.
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Lichtletters 
per dag

‘Ik zag in dat ik weinig tijd 
nam voor onze mensen, 
omdat ik het in mijn ogen 
altijd te druk had met 
offertes en dergelijke.’
Udo Reusen

De commercieel directeur van Signnovation 
meende dikwijls te druk te zijn, om zijn mensen 
te woord te staan. Een training Persoonlijk 

Leiderschap bracht verandering.

Uw leiderschap 
ook versterken?
Benader Bunt 
Groep voor 
de leiderschaps-
training 
(0318 - 830226).
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Schrijf u meteen in voor een gratis informatieavond 
van Bunt Groep! Tijdens dit college maakt u kennis met 
een breed scala aan onderwerpen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. 
Verrijkend en verrassend! Honderden ondernemers, 
managers en medewerkers deden al hun voordeel met 
een informatieavond. 

 Om te kijken of Bunt Groep bij u past;
 Om te zien waar u zichzelf kunt ontwikkelen;
 Om te zien welke training, coaching of consultancy 

passend is in uw situatie;
 Om u de gelegenheid te geven met één van onze 

medewerkers een individueel gesprek te hebben.

Waarom een gratis informatieavond 
van Bunt Groep?

Voor ondernemers, 
managers en medewerkers

‘Van onze informatieavonden 
maken we maatwerk. Afhankelijk 
van de aanmeldingen, delen 
we de avond in. We gaan in op 
situaties die bij deelnemers 
spelen, zodat u sowieso iets aan 
deze avond heeft. Worstelt u met 
het leiderschap bijvoorbeeld, 
dan komen we hier tijdens deze 
avond op terug. Hikt u tegen 
een overname aan, ook daar 
besteden we aandacht aan.  
En dit alles doen we graag.  
Weet u welkom!’
Teunis Bunt, 
algemeen directeur Bunt Groep

GROW! TOP 3 TRAININGEN

GRATIS 
INFORMATIE-

AVOND! Zullen 
we groeien?

Top 3
trainingen

Kijk voor de actuele data, 
tijden en locaties op  
www.buntgroep.nl en 
schrijf u online in!

COLOFON
Grow! is een 
uitgave van Bunt Groep 

Galileilaan 23d, 
6716 BP Ede
Telefoon 0318 - 830226
info@buntgroep.nl
www.buntgroep.nl

TEKST 
Studio Zingever, 
Dordrecht

FOTOGRAFIE
Mettine Fotografie, 
Rhenen

ONTWERP 
Treffend & Co, 
Alblasserdam

DRUK 
Verloop drukkerij, 
Alblasserdam

TRAINING BEDRIJFSOVERNAME EN 
BEDRIJFSOVERDRACHT
Deze training verschaft u inzicht in overname- en overdrachtsprocessen. 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Tijdens deze training krijgt u inzicht in uw leiderschapstijl. Wie ben ik als 
persoon, wat is mijn leiderschapstijl en hoe stuur ik mijn team aan? 

TIME MANAGEMENT
U leert hoe u uw activiteiten indeelt en hoe u ruimte in uw agenda 
creëert. U krijgt weer grip op uw taken, stelt zaken niet meer uit en bent 
productiever en daadkrachtiger.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Bunt Groep,
neem dan contact met ons op via 0318 - 830226.

D. (Dannie) van ’t Hul - 
van de Kraats

J.W. (Joke) Huibers -
van der Meer
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‘Hoe geven we 
onze organisatie de 

juiste structuur?’

0318 - 830226 
www.buntgroep.nl

Mario Verschuure
 CERFIX CONSTRUCTIES 


