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‘We weten nu wat we willen’

Bedrijfsoverdracht

Organisatie
ontwikkeling

Proces
optimalisatie

U ontvangt praktische,
persoonlijke adviezen
op maat en ervaart
daarom al snel
verbetering.

Slechts 30
procent van de
familiebedrijven
overleeft de eerste
generatiewisseling.
Met onze expertise
vergroten wij de
overlevingskansen.

We helpen
organisaties bij het
ontdekken van hun
potentieel. Vervolgens
leren we hen dit
potentieel te benutten.

Door
bedrijfsprocessen
analytisch te bekijken
en meetbaar te
maken, komen we tot
procesoptimalisaties.

BuntCheck
Met onze BuntCheck ontdekt
u hoe u als persoon en als
organisatie kunt groeien.
buntgroep.nl/buntcheck
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Groei van
mensen en
organisaties
Beste lezer, welkom in dit magazine,
welkom bij Bunt Groep! Met ons advies
bureau streven we groei van mensen en
organisaties na. In deze Grow! vindt u een
aantal reportages over onze werkzaam
heden. We hopen u ermee te inspireren.

Daar helpen we u bij. We geloven
in uw groeipotentie en helpen u deze
te ontdekken en te benutten.

Persoonlijke
ontwikkeling

VOORWOORD

Desalniettemin staren we ons als Bunt
Groep niet blind op de maakbaarheid van
het leven, we werken in het volle besef
dat we afhankelijk zijn van Gods zegen.
De laatste maanden leerden ons dat nog
eens nadrukkelijk. ‘De mens wikt, God
beschikt’ luidt een bekende spreuk en ook
Spreuken 16: 9 spreekt woorden van deze
strekking.
Tegelijkertijd stemt het ons dankbaar dat
we de van Boven verkregen talenten aan
onze opdrachtgevers mogen boetseren en
polijsten. Soms betreft het jonge mensen,
voor wie de toekomst lonkt. We mogen
hun dan leren om hun potentie ten volle
te benutten. In deze uitgave v ertellen een
aantal verhalen hierover.
Als ze dan (op)bloeien, biedt hun dat
hoop, zingeving en perspectief. Dat
perspectief in het leven is een noodzaak
om op een meer ontspannen manier
leiding te kunnen geven aan zichzelf,
projecten, mensen en organisaties. We
hebben als mensen verstand, krachten
en kwaliteiten gekregen die we dienen te
benutten. Misschien leert de achterliggen
de tijd ons dat wel juist?

‘Als ik niet loslaat,
kunnen zij niet groeien’

22

‘Basis voor een harmonieuze toekomst’

22

Geïnspireerd aan de slag

23

Top 3 trainingen

Voor nu wens ik u veel leesgenoegen met
onze uitgave. En wanneer u denkt dat u
uw potentie nog niet ten volle benut: 
weet u welkom bij Bunt Groep!
Drs. T. (Teunis) Bunt
Algemeen directeur
Bunt Groep,
0318 – 830226
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Teunis Bunt
BUNT GROEP

‘Zonder zelf kleiner te worden,
kan je anderen doen groeien’

LEIDERSCHAP IN TURBULENTE TIJDEN

5

‘Toen ik mijn zus aan de telefoon hoorde vertellen over de
schrijnende corona-gevallen op haar IC-afdeling, herpakte
ik mezelf. Veel van onze business was stilgevallen na de
intelligente lockdown in maart, maar na dat telefoontje zei ik
tegen mezelf: “Neem de leiding, Teunis, zit niet zo te mokken,
er zijn mensen die nu voor hun leven moeten vechten!”
Ik leerde opnieuw leiding te geven aan mezelf. Dat heb je
nodig om leiding te kunnen geven aan anderen.’

A

an het woord is Teunis
Bunt, algemeen directeur bij
Bunt Groep. Hij zit in zijn
zonverlichte, ruimtelijke
kantoor - driehoog, ramen
die van vloer tot plafond
reiken – en deelt wat zijn
zus hem vertelde. Het raakt
hem zichtbaar. De corona-periode heeft ook hem niet
onberoerd gelaten. Fronsend: ‘We zien, zakelijk gezien,
ook schrijnende situaties bij sommige klanten.’
En toch, hoe zwaar ook, een ondernemer en leiding
gevende dient er te staan in deze moeilijke tijden. Maar
hoe? Daarover bevroeg Grow! de leiderschapsdeskundige.
Vereist deze turbulente tijd een ander
leiderschap?
‘Normaal gesproken leren we ondernemers juist af om
leiding te nemen, leidinggeven is beter. Dan raakt de
autonomie van het personeel niet ondergesneeuwd.
Een leider weet immers nooit het meeste af van alle
aspecten die de revue passeren. Maar nu, in deze
turbulente periode, adviseren we leiders om juist weer
leiding te nemen. In tijden van crisis moet een leider
er staan, de keuzes maken. Het personeel leunt dan
graag tegen de leider aan. Na de crisisperiode moeten
ze wel weer zelf aan de gang.’
Dit interview vindt plaats in juni, Grow! komt in
september uit. We weten nu niet hoe de situatie
dan is, maar waarschijnlijk wordt er nog steeds
veel van leidinggevenden gevraagd. Heeft u
concrete tips voor hen?
‘Zoals gezegd, neem de leiding en leg uit waarom
je voor bepaalde prioriteiten kiest. Wanneer je een
idee goed hebt uitgewerkt, voer het dan gewoon uit,
ondanks de onzekerheid. Wees verder open, want
gesloten deuren en bezoeken van commissarissen en
bankiers vergroten de angst en onzekerheid onder
jouw mensen en hun fantasieën zijn vaak erger dan
de werkelijkheid. Communiceer hierbij duidelijk, geef

aan wat je wel en niet weet. Tot slot, maak de kleine
successen groot. Vier ze en laat met name de werk
vloer aan het woord. Storytelling is zeer effectief en
met een telefoon kun je al mooi materiaal maken.’
Wat is grootste fout die leiders in een crisis
kunnen maken?
‘Niets doen. Sommigen dachten dat het coronavirus
wel over zou waaien. In maart wist niemand nog hoe
het allemaal zou lopen, maar ook in zo’n ongewisse
beginperiode moet een leider wel stappen onder
nemen, ook al denkt hij dat het overwaait. Als het
stormt, moet je wel de parasol binnenhalen.
We zien in zware tijden regelmatig organisaties
bevriezen, bijvoorbeeld wanneer er plotseling
een werknemer overlijdt. De pijn en de schok zijn
begrijpelijk, maar een leidinggevende moet ook dan
actie ondernemen. En niet niets doen.’
Maar ook leidinggevenden zijn mensen…
‘Deze turbulente tijd vraagt veel van hen. En juist in
moeilijke perioden komen de zwakke punten aan het
licht. Is een leider dan bereid om na te denken over
zijn zwakke punten en staat hij open voor adviezen?
Feedback ontvangen kan een leermoment zijn, maar
die ontvangen is voor niemand makkelijk. Het leiding
geven is ook gewoon een leerproces. Ook ik moest
mezelf herpakken na het gesprek met mijn zus.’

Meer leiderschapstips?
Bel Bunt Groep (0318 - 830226).
Bunt in beeld
Op het YouTube-kanaal van Bunt Groep kunt u
meer adviezen bekijken en beluisteren.
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Gerben van Veldhuizen
en Teus de Jong
FRUITSECURITY HOLLAND

‘WE WETEN
NU WAT
WE WILLEN’
‘De Bunt Groep-consultant heeft
iets in ons hoofd gezet. Hij leerde
ons om niet alleen in het bedrijf te
werken, maar één uur per week aan
het bedrijf te werken.’

STRATEGIEONTWIKKELING
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Strategischer
leren denken?
Betrek Bunt
Groep erbij
(0318 - 830226).
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opgericht
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medewerkers
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continenten
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miljoen m2
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A

an het woord is
Gerben van Veld
huizen (34 jaar),
medeoprichter van
FruitSecurity Holland
uit Ederveen, een aan
bieder van bescher
mingsproducten tegen
hagel, wind, zon, insecten en vogels. De onder
neming verkoopt deze producten onder meer aan
fruittelers, boomkwekers en de auto-industrie.
Eind 2018 zat hij samen met medevennoot Teus
de Jong (33 jaar) midden in een worsteling. ‘We
groeiden hard, maar worstelden met de vraag
wat de juiste keuzes voor de toekomst waren. We
zaten vol plannen, maar misten structuur en een
goede strategie.’ Ze besloten adviesbureau Bunt
Groep te benaderen.
Geen halfslachtige antwoorden
Gerben van Veldhuizen nestelt zich met zijn
compagnon aan een vergadertafel om stil te
staan bij het werk van Bunt Groep.
‘Al tijdens de eerste verkennende ontmoeting
praatte hun consultant nergens omheen. “Wat
moet ik doen?” vroeg hij ons. “Hier kan ik jullie
mee helpen, daar hebben jullie iemand anders
voor nodig.” Het klikte direct,’ omschrijft Van
Veldhuizen de kennismaking.
In de daaropvolgende sessie stond de consultant
met hun stil bij het bestaansrecht en de missie
van hun onderneming. Hij vroeg hun waarom
klanten naar FruitSecurity Holland komen.
Met de eerste antwoorden nam de strategiedes
kundige geen genoegen. De Jong: ‘Hij vroeg door,
was niet tevreden met halfslachtige antwoorden.’
‘Dankzij zijn volhardende houding haalde hij
ons unique selling point naar boven: flexibiliteit.
Vanwege onze ervaring kunnen wij zelfs tijdens
de bouw nog praktische wijzigingen doorvoe
ren, dat kan niet elke aanbieder. Van het unieke
daarvan waren we onszelf niet bewust,’ vult zijn
compagnon soepel aan – iets wat ze gedurende
het gehele interview voortdurend doen, als een
geoliede machine.
Vrije jongens
In daaropvolgende coachingsessies kwamen
kerncompetenties, strategische doelen en de
toekomstvisie - of, volgens de terminologie van
de consultant: Het Grote Gedurfde Dappere
Doel - ter sprake. De Jong: ‘Hier hadden we echt
iets aan, we zijn ons nu bewuster van ons beleid.
Hoe dichter dit bij onszelf ligt, hoe fijner wij
werken.’ Van Veldhuizen: ‘Toentertijd konden we
het bedrijf verkopen en zelf aandelen krijgen. We
twijfelden over dat aanbod. Dankzij de sessies
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met Bunt Groep leerden we dat wij vrije jongens
zijn, dat wij niet gelukkig worden van werken
onder anderen.’
Zo leerden ze hun bedrijf opnieuw te waar
deren en ze ontwikkelden vervolgens samen
met de consultant de toekomststrategie, een
exportgerichte strategie. Anno 2020 opereert
FruitSecurity Holland met een duidelijke visie
als vertrekpunt. ‘We hebben structuur, ideeën,
doelen en weten nu wat we willen,’ aldus De Jong
op dankbare toon.
Dat ze dit allemaal daadwerkelijk realiseerden,
is te danken aan de praktische benadering
van de consultant. ‘We hadden dat Gedurfde
Dappere Doel,’ Van Veldhuizen pauzeert, lacht
even en vervolgt: ‘Maar de concrete, strategische
kwartaaldoelen en -acties zorgden ervoor dat
we onze doelen realiseerden.’ De Jong, bevesti
gend: ‘Zo’n actielijst past goed bij ons, wij zijn
praktische jongens.’
‘Klaar om verder te groeien!’
Hoe mooi de strategieën en gesprekken ook kun
nen zijn, zeker in een seizoensgevoelige branche
als de fruitteelt, is het met vlagen vooral hard
werken. Van Veldhuizen: ‘In deze drukke periode
zijn we dan ook niet bezig met deze strategische
zaken, maar toch zit het wel in ons hoofd, de
consultant heeft daar iets in gezet. Hij leerde ons
om niet alleen in het bedrijf te werken, maar één
uur per week aan het bedrijf te werken.’

Financieel staat de Ederveense organisatie na de
bemoeienissen van Bunt Groep eveneens sterker.
Van Veldhuizen: ‘Omdat we beter weten wie we
zijn en waar we naartoe gaan, investeren we nu
gerichter in materiaal. Samen met Bunt Groep
hebben we simpelweg gebouwd aan een sterker
FruitSecurity Holland en nu zijn we er klaar voor
om verder te groeien!’
En toen kwam corona
Eind goed, al goed? Nee, zo sprookjesachtig is
het niet. Ook de fruitbeschermers kregen te
maken met de uitwassen van het coronavirus.
Maar, gelukkig konden de vennoten ook toen
teruggrijpen op de van de consultant geleerde
lessen. Van Veldhuizen: ‘Nog voor corona was
het leren denken in meerdere scenario’s aan bod
gekomen. Toen kwam corona en bedachten we
met zijn tweeën direct drie verschillende scena
rio’s. Voor ons geen verrassingen meer! Ons
personeel en de klanten vonden dit fijn. We kon
den afnemers al snel vertellen hoe de leveringen
zouden gaan lopen. We straalden duidelijkheid
uit. Dit dankzij de lessen van Bunt Groep!’

‘Nu klaar om
verder te groeien’

HET BEDRIJF
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FRUIT
SECURITY
HOLLAND
‘Al op de basisschool zeiden
we tegen elkaar: “Ooit gaan
we samen een bedrijf beginnen.” In 2012 was het zover,
we zagen handel in hagelmontage,’ verhaalt Teus de Jong.
De vriendschap tussen hem en
Gerben van Veldhuizen vormde zo
de kiem voor FruitSecurity Holland.
Acht jaar later is hun onderneming
een gerenommeerde specialist in
oogstbescherming en oogstzekerheid, met name in hagelnet- en
folieoverkappingen. Ze bouwden vele
vierkante meters aan overkappingen voor fruittelers in Europa, Azië,
Amerika, Zuid-Amerika en Afrika.
Verder d
 istribueren ze wereldwijd
hun producten, de systemen van
FruitSecurity GmbH.
Van Veldhuizen: ‘In de achterlig
gende jaren vergaarden we veel
kennis. Wanneer een fruitteler nu een
probleem heeft, hebben wij daarvoor
een oplossing die tegen verschillende
weersinvloeden bestendig is.’ ‘Waarbij
onze systemen niet onverwoestbaar
zijn,’ nuanceert zijn wapenbroeder.
Onverwoestbaar of niet, op de website voor fruittelers (fruitteeltonline.
nl/fruitsecurity) geven afnemers
complimenteuze kritieken, zoals: ‘Die
jongens hebben de meeste expertise,
hagelnetten zijn hun corebusiness.’

‘Werken aan stabiliteit in de
voedselsector’
Acht jaar later genieten de vrienden
nog steeds volop van het werk, dat
niet alleen maar werk is, verklaart De
Jong: ‘In India brengen onze installaties een hogere levensstandaard, ze
maken de wereld een stukje mooier.’
Naast hem knikt Van Veldhuizen
instemmend: ‘Werken aan stabiliteit
in de voedselsector’
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Janis Wisse
SLAGERIJ WISSE

‘We leerden
elkaar accepteren’
‘Na het volgen van het
ontwikkelingsassessment weet ik waar ik
aan moet werken’, verklaart Adrian Wisse,
slagerondernemer in spe.

G

eduldig wachten bezoekers van
Slagerij Wisse op een zonni
ge junidag tot ze naar binnen
mogen. S tiekem glipt steeds het
aroma van gerookt vlees mee
naar buiten, wanneer een klant
de winkeldeur opent. Als de Grow!-redacteur na een
paar minuten naar binnen mag, nodigt de bediende
hem uit om door te lopen naar de slagerij achter de
winkel. Hier zijn de slagers actief in de weer, lappen
vlees liggen op de snijtafels. Janis Wisse, vriendelijke
oogopslag, kalm (kortom: Zeeuws) en gehuld in een
zwart-rode slagersbuis, legt zijn mes neer en gaat de
redacteur voor naar de kantine om daar in alle rust te
vertellen over Bunt Groep.

Extra kennis naast vakkennis
‘Onze zoons Adrian (24 jaar) en Julian (22 jaar) willen
op termijn de slagerij van mij overnemen’, begint de
52-jarige Janis Wisse, huidige eigenaar, vierde genera
tie. ‘Wij drieën hebben onze vakdiploma’s, maar om in
te kunnen spelen op toekomstige zakelijke situaties,
konden we extra kennis gebruiken.’
Ooit volgde de vijftiger een managementtraining bij
Bunt Groep. Sindsdien organiseert de slager-eigenaar
het intern zo, dat hij niet meer ’s avonds maar over
dag de administratie doet. Zijn vrouw herinnerde
zich deze verandering nog goed en zei vorig jaar
tegen hem: ‘Kunnen de jongens daar ook niet eens
heen?’
‘Stappen eerder op elkaar af’
Een paar maanden later reisden Adrian en Julian naar
het kantoor in Ede om daar gedurende één dag allebei
een ontwikkelingsassessment te volgen. Inmiddels,

een halfjaar later, hebben ze al een positieve ont
wikkeling doorgemaakt, aldus hun vader. ‘Ze weten
beter waar hun kwaliteiten liggen en waar ze nog aan
moeten sleutelen.’
De assessment-uitkomsten wezen uit dat Adrian de
specialist is: hij wil een goed product maken en is op
zijn gemak in de productie. Julian bleek meer mensge
richt en tevens een man van nieuwe (product)ideeën.
Terwijl Janis een hapje van zijn koffiekoek neemt,
klinkt er geklop en gaat de kantinedeur open. Adrian
steekt zijn hoofd om de deur, om zijn vader iets te
vragen. Ook wil hij wel kort iets vertellen over zijn
Bunt Groep-ervaringen. ‘Na de assessments en eerste
gesprekken stappen we eerder op elkaar af als er iets
is.’ Verder is hij zich bewust van zijn ontwikkelpunten.
‘Zelf deed ik ook twee tests in Ede, een gedrags
analyse en teamrolanalyse,’ vertelt Janis als Adrian
de deur weer sluit. ‘Ik bleek een organisator en zorg
drager die de puntjes op i zet. We blijken dus alle drie
verschillend te zijn en kunnen elkaar daarom goed
aanvullen.’
Uit de gevolgde onderzoeken vloeide nog iets
positiefs voort: ‘We leerden meer van elkaar te
accepteren, omdat we nu van de anderen weten
hoe ze in elkaar zitten.’
Leren loslaten
Onder begeleiding van Bunt Groep schrijven
Adrian en Julian momenteel aan een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan. Met hun vader spreekt deze
trainer-coach intussen over het fenomeen: leren
loslaten. ‘Dat zal lastig zijn, maar er is al veel goed
geregeld in onze organisatie,’ besluit vader Wisse op
ontspannen toon.

11

BEDRIJFSOPVOLGING OPSTARTEN

HET BEDRIJF

10

SLAGERIJ
WISSE
‘Wilt u het dik of dun
gesneden?’ vraagt de
winkeldame. Bij Slagerij
Wisse kunnen bezoekers
het vlees kopen zoals ze
het willen hebben.
‘We verkopen alleen vlees waar
we zelf achter staan en waarvan we weten waar het vandaan komt,’ zegt Janis Wisse.
Dat betreft anno 2020 nog
steeds authentieke Zeeuwse
producten, zoals boerenham
en gevulde milten.
‘Omdat we de verschillende
vleessoorten steeds bij dezelfde boeren kopen, met dus
steeds hetzelfde voer, kunnen
we een constante kwaliteit
bieden.’

Ook overnameadvies?
Pols Bunt Groep eens
(0318 - 830226).

1891
opgericht

25

medewerkers

700

kilo rundvlees/week

1.000

kilo varkensvlees/week

GROW!

TOELEVERANCIER DIVERSE TRAININGEN

A

ldus Theo Klaassen (32 jaar),
algemeen directeur van Yellax, een
onderneming die actief is in de industriële
automatisering.

‘Hoe houd je overzicht?’
Klaassen vervolgt vanuit het hoofdkantoor: ‘In 2016
zat één van onze mensen tegen een burn-out aan. Om
te voorkomen dat het zo ver zou komen, volgde hij een
op hem persoonlijk afgestemde Rationele Effectiviteits
Training (RET) bij Bunt Groep. Hij omschreef dat na
afloop als “effectief”. Onze projecten kunnen stressvol
zijn als er maar wijzigingen blijven komen en de dead
lines in zicht komen. Hoe houd je dan overzicht? Daar
voor reikte de RET onze collega concrete, geschreven
handvatten, die hem hielpen en nog steeds helpen.’

Theo Klaassen
YELLAX

‘Kwaliteit mensen
maximaal benutten’
‘Onze eerste medewerker die een training volgde,
omschreef deze als “effectief”. Daarna volgden
meer trainingen voor onze teams. Bunt Groep
laat onze mensen groeien in communicatie,
assertiviteit en samenwerking.’

Feedback durven vragen
Het bleek de aftrap van een serie eendaagse trainin
gen, waarbij het veelal de training Communicatieve
en S ociale Vaardigheden betrof waarvoor de verschil
lende teams (van zo’n vijf mensen) afzonderlijk naar
Ede r eisden. ‘Als techneuten hebben wij niet in eerste
instantie oog voor communicatieve zaken. Maar onze
medewerkers onderhouden de klantrelaties en com
municatie is daarbij erg belangrijk. Daarnaast betreft
het bij ons altijd veranderprocessen, ook daarvoor zijn
communicatieve vaardigheden onmisbaar.’
Gedurende deze trainingsdagen is er steevast aandacht
voor een gevoelig thema: kwetsbaarheid. Klaassen: ‘Wij
bij Yellax willen de kwaliteit van onze mensen maximaal
benutten. Alle medewerkers willen zichzelf ook continu
verbeteren. Dat begint met een kwetsbare opstelling:
waar gaat het goed en waar kan ik groeien? Feedback
durven vragen dus, want dit leidt tot persoonlijke groei.’
Ondanks de kwetsbaarheid en gevoeligheid van het
feedback durven vragen, werkt het voor de technici:
‘Collega’s durven zich steeds vaker kwetsbaar op te
stellen. Bovendien geven steeds meer collega’s aan dat
ze zichzelf op dit vlak graag verder ontwikkelen. Bunt
Groep is hierbij voor ons een goede partner, vanwege
hun brede dienstenpakket.’
Praktijk centraal in casus
Wanneer de Yellax’ers in hun fraaie ontmoetingsruimte
de trainingen met elkaar evalueren, beluistert de alge
meen directeur vrijwel altijd positieve woorden over de
praktische insteek van de trainingen. ‘In de casussen
staat de praktijk centraal, soms zijn ze zelfs op maat
gemaakt voor ons. Dat ervaren onze mensen als prettig.
Niet voor niets bevelen onze teams elkaar onderling
Bunt Groep aan. Voor sommigen hebben de trainingen
dan ook een persoonlijk verschil gemaakt.’

HET BEDRIJF
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YELLAX
‘Elke keer ben ik weer verbaasd over hoe mooi een
automatisch productieproces
in elkaar zit. Neem bijvoorbeeld een frietfabriek: daar
komt geen mens aan te pas bij
het wassen, stomen, snijden
en verpakken.’
Als Klaassen over het werkveld van
Yellax praat, is duidelijk merkbaar dat
dit zijn hart heeft: vol enthousiasme vertelt hij erover. ‘De techniek is
prachtig en we kunnen écht iets toevoegen, we helpen de maakindustrie
in Nederland een stap verder!’
Industriële automatisering
De snelgroeiende onderneming
draagt hieraan bij door automatische
productieprocessen (beter bekend
als industriële automatisering)
te optimaliseren. Dit doet Yellax
onder meer voor machinebouwers,
waterschappen, voedselproducenten en system integrators. Hiervoor
levert het bedrijf zowel twee eigen
softwareplatforms als de onder
steunende diensten. ‘De kracht zit
hierbij in onze mensen. We doen het
met elkaar, voor elkaar.’

Ook groeien in
communicatie?
Benader Bunt Groep
(0318 - 830226).

2001
opgericht

50

medewerkers

120

projecten en trajecten/jaar
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Willem van Engelenhoven
WILLEM DESIGNVLOEREN

‘MIJN MEEST
WIJZE
INVESTERING’
‘Bunt Groep draaide
op de training een
film over hoe een
dominant persoon
overkomt tijdens een
vergadering. Toen
ik naar huis reed,
dacht ik: Zo, ik heb
een wijze les geleerd
vandaag!’

D

e trainingsfilm bood Willem van
Engelenhoven (37 jaar), eigenaar
van Willem Designvloeren uit
Opheusden, een glashelder in
zicht in zichzelf. ‘Het was als een
spiegel. Ik schrok er enorm van!’

Nu neemt team verantwoording
Het gebeurde bij een training Persoonlijk
Leiderschap. ‘Deze training van vijf dagen was
mijn eerste ervaring met Bunt Groep. Een posi
tieve. Ik moest leren zaken uit handen te geven,
want ik was te d
 ominant. Met die dominantie haal
ik het niet, zag ik in.’
De coaches toonden hem hoe krachtig een bedrijf is,
als heel het team de drive heeft om meer te willen
verkopen. ‘En niet alleen omdat ik het zeg. Deze
training vormde een omslag. Niet meer: “Doe dit,
doe dat”, maar: “Wil je?” Inmiddels is ons team zelf
sturend. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor
dingen, dat was niet zo, vanwege mijn dominantie.’
Toch waren daarmee niet alle plooien gladgestreken.
‘Op ons kantoor liep het vast. Ik kreeg er geen struc
tuur in.’ Hij klopte bij Bunt Groep aan voor advies.

GROW!

Volwassen onderneming
Een zelfsturend team, meer structuur, een
actueel financieel overzicht, geïnspireerd door
Bunt Groep zette Willem Designvloeren stappen.
Toch was de consultant nog niet tevreden. ‘Als
jullie verder willen groeien en een volwassen
onderneming willen worden, dan heb je een
strategie nodig’, stelde hij. ‘Hij vroeg ons: “Wie
ben je en waar wil je naartoe?” Met ons kernteam
kwamen we daarop tot het volgende antwoord:
een gezond groeiende kwaliteitsspeler voor
klanten die bewust kiezen voor onze stijl.’
Niet voor niets bedacht Willem dit samen met
zijn team. ‘De consultant zei het mooi: “Moeten
je mensen vloeren maken omdat Willem dat zo
leuk vindt of moeten ze bij jou willen werken om
de bedrijfsdoelen te realiseren?”’
Aan deze strategie koppelden ze gezamenlijk
concrete omzetdoelen. Voor over vijf en tien jaar,
maar ook alvast voor de korte termijn met maan
delijkse doelen. De strategie viel goed en gaf
iedereen bij Willem Designvloeren duidelijkheid
en richting. Daarnaast pakte het financieel goed
uit, met positievere resultaten.

Meer structuur
in uw werk?
Bel Bunt Groep
(0318 - 830226).

2008
opgericht

20+

medewerkers
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projecten/week

In een stijlvolle, zwarte en gladgestreken buis
staat Van Engelenhoven in de showroom, te
midden van een aantal uitgestalde designvloe
ren. Samen met de Grow!-redacteur blikt hij
terug op het werk dat tot dusver is uitgevoerd
door Bunt Groep.
Meer op cijfers letten
‘Voor mezelf begon alles gewoon met lekker
vloeren maken. Het was nooit mijn doel om
groot te worden. Ik wil spelen met beton en pig
menten, dat doe ik liever dan op kantoor zitten.
Daarom werk ik slechts twee dagen op kantoor.
Maar door het groter groeien, liep het niet bij
ons op kantoor.’
Dat vormde het vertrekpunt voor de consultant.
Hij analyseerde dat de focus hier en daar niet
juist lag. Eveneens waren de werkprocessen niet
eenduidig en geborgd. Onder meer belde het
kantoorteam niet standaard de offertes na.
Om dit alles overzichtelijk te maken voor alle
medewerkers, bracht de consultant het bedrijfs
proces digitaal in beeld, inclusief de moeilijke
knooppunten. Dat hielp.
Desalniettemin sloeg de herstructurering de
grootste slag op de financiële afdeling, door
voortaan maandelijks alle cijfers nauwgezet te
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volgen en controleren. Van Engelenhoven: ‘Als
het tegenwoordig rustig is in januari, dan weten
we dat er helemaal niets aan de hand is, in juni
doen we drie keer zoveel.’
Het structurele maandelijkse financiële overzicht
bracht hem en zijn collega’s die wetenschap en
rust. ‘Ik wist wel wat er gebeurde, maar door
meer op cijfers te letten, in percentages te wer
ken, verkregen we een nog beter beeld: wat kost
het, wat levert het op?’

‘Moeten je
mensen vloeren
maken, omdat
Willem dat zo
leuk vindt?’

‘Wijzen elkaar op dingen’
Volop vrolijkheid dus, maar om de focus gericht
te houden op de juiste zaken en gezamenlijk de
zelfde doelen na te blijven streven, initieerde de
Bunt Groep-consultant verplichte maandelijkse
meetings. ‘We bespreken dan op een vrijdagmid
dag, regelmatig in combinatie met een barbecue,
alle ins en outs, klachten, productontwikkelingen,
omzet en we wijzen elkaar op dingen. Door dingen
te delen met elkaar, kunnen we elkaar helpen. Zo
blijft de gedrevenheid om onze doelen te halen’,
legt W
 illem uit.
Elkaar helpen blijft nodig, want het produceren
van woonbetonvloeren vereist precisie en vak
manschap. ‘Dankzij het aantrekken van meer
goede vakmensen, zijn we nu gelukkig stabieler.’
Een van die vakmensen wil Willem eruit lichten.
‘Mijn broer Hans neemt me qua werkvoorberei
ding geweldig veel werk uit handen!’
Het interview loopt op zijn eind. Verschillende
medewerkers druppelen binnen, na een dag
van nieuwe betonvloeren leggen. Bierflessen
rinkelen. Een uitgelezen moment voor Van
Engelenhoven om de balans op te maken. Hij
dankt Bunt Groep vooral voor de versterkte sta
biliteit van zijn bedrijf en de verkregen grip op
de bedrijfsvoering. ‘Hun consultant kost geld,
maar het is mijn meest wijze investering van de
afgelopen periode geweest!’

HET BEDRIJF
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WILLEM
DESIGN
VLOEREN
Italië vormde de inspiratie
bron voor Willem van
Engelenhoven. ‘De historische
meesterwerken van beton
komen daarvandaan, ze lopen
voor op ons. Daarom wilde
ik voorafgaand aan mijn
bedrijfsstart rechtstreeks
contact met de huidige
Italiaanse bedenkers.’ Anno
2020 is hij met Willem
Designvloeren in Nederland
de pure specialist in woon
betonvloeren.
‘In ons land introduceerden wij als
eerste gekleurde en naadloze woonbetonvloeren. Met ons unieke betonrecept lopen we nog steeds voorop,’
vertelt de betontovenaar enthousiast.

‘Met ons unieke
betonrecept lopen we
nog steeds voorop’
Puur, eerlijk en duurzaam
‘We hebben de samenstelling van ons
beton zo onder controle, het is zo
dicht van structuur, ideaal voor een
vloerverwarming. De koper leeft als
het ware op een soort van radiator.’
Overeenkomstig de eisen van de tijd,
werken Van Engelenhoven en zijn
team uitsluitend met pure, eerlijke en
duurzame materialen.
Op het rustige Betuwse platteland,
verscholen tussen boomgaarden en
op een steenworp afstand van de
Nederrijn staat de showroom. Daarin
liggen veel designvloeren uitgestald
en er zijn volop stalen te bekijken.
‘We kunnen veel vloeren laten zien,
zodat bezoekers gemakkelijker de
juiste keuze kunnen maken.’

GROW!

Jeroen Ratterman
NIF-GROEP, CHINA / VAN NIFTERIK BV EDE

‘Als ik niet loslaat,
kunnen zij niet
groeien’

‘Ik heb nu meer
tijd voor belangrijke
zaken, zoals het
bezoeken van
leveranciers. Juist
door die bezoeken
kan de NIF-groep
groeien.’
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LEREN LEIDINGGEVEN

U

it de geluidsinstallatie in de vergader
ruimte bij Van Nifterik Holland bv in Ede,
leverancier van ondersteuningsmaterialen
voor allerhande planten, klinkt de stem
van G
 eneral Manager Jeroen Ratterman
(34 jaar). Hij bevindt zich op dat moment
in China. Ver weg, en toch dichtbij. Op een scherm is hij
levensgroot in beeld: blonde manen, blauwe ogen, een Ne
derlander in China. De manager woont en werkt permanent
in het oosten.
‘Deed te veel zelf’
In 2010 startte Van Nifterik Holland bv een handelskantoor
in China, een paar jaar later voegde de onderneming daar
een Chinees productiebedrijf voor bamboestokken aan toe.
Gezamenlijk vormen ze de NIF-groep.
De ruim honderd Chinezen in het productiecentrum vallen
onder de leiding van Ratterman. ‘Relationeel is Jeroen heel
sterk, met hem proberen we van onze leveranciers goede
partners te maken. Maar hij deed te veel zelf, was te druk.
En vanuit Nederland had ik juist behoefte aan een aan
spreekpunt, iemand die ook de lijnen uit kon zetten,’ licht
eigenaar Alex van Nifterik (49 jaar) vanuit Ede toe. Hij belde
Bunt Groep. Vanaf 2019 traint één van haar trainer-coaches
Ratterman in het leidinggeven en managen.
Fouten toestaan
‘Bunt Groep laat je nadenken over wat je al wel weet, maar
zorgt ervoor dat je daar iets mee gaat doen. Ik moest verant
woordelijkheden uit handen geven. Daar was ik mij wel van
bewust, maar ik moest leren om onze mensen toe te staan,
om fouten te maken. Als ik niet loslaat, kunnen zij niet
groeien. En nu blijkt: onze mensen kunnen verrassend veel,’
zegt Ratterman lachend.
Hij groeide in zijn rol als leidinggevende en ging duidelijker
communiceren. ‘Voorheen corrigeerde ik vluchtig, in de
loop. Nu onthoud ik dingen en vertel het duidelijker op een
rustiger moment. De coach zegt dat ik van een brandweer
man een brandweercommandant ben geworden.’ Ratterman
creëerde zo meer tijd voor zaken waarvoor hij juist nodig is,
zoals leveranciersbezoeken.
Ook Van Nifterik ziet een kentering: ‘Er kwam een
managementteam in China en ook behaalden we een eerste
ISO-certificaat. Indirect is dit aan Bunt Groep te danken.’
Samenwerking zakelijk bekijken
Van Nifterik - een snelle denker en dito prater, getrimd
baardje, olijke oogopslag - stelt dat Ratterman en hijzelf de
onderlinge verwachtingen eveneens beter afstemden naar
aanleiding van de coaching. ‘Ik leg de verwachtingen die ik
van Jeroen heb nu duidelijker aan hem voor. Wij hebben
een goede band, dan spreek je dat niet altijd uit.’
Juist op dit terrein ziet de bedrijfseigenaar dan ook de toe
gevoegde waarde van Bunt Groep. ‘Ze maken het mogelijk,
om met behoud van de relationele kant, de samenwerking
tussen leidinggevenden zakelijk te bekijken. Mede dankzij
hun onafhankelijkheid natuurlijk.’

HET BEDRIJF
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DE NIF-GROEP
Heeft u orchideeën met bamboe
stokjes staan? Dan is de kans
groot dat Van Nifterik Holland bv
u indirect dit ondersteuningsmateriaal leverde.
De onderneming uit Ede bedenkt, produceert en verhandelt samen met twee
Chinese zusterbedrijven (gezamenlijk de
NIF-groep) bamboeproducten die zorgen voor optimale steun aan planten en
tegelijkertijd een mooiere uitstraling geven. ‘Quality Support’ is de slogan die de
NIF-groep drijft.

Marktleider
De vader van de huidige eigenaar Alex
van Nifterik startte in 1969 met de handel
in boompalen. Ruim vijftig jaar later levert
de onderneming in dertig landen en is
markleider.
‘Dankzij ons handelskantoor en productiebedrijf in China hebben we meer
controle over een deel van de keten. Het
vermogen om snel te schakelen in de
supply chain, is mede de reden dat we de
achterliggende corona-maanden goed
door mochten komen,’ diagnosticeert Van
Nifterik.

Groeien in leiderschap?
Vraag Bunt Groep om
advies
(0318 - 830226).

1969
opgericht

30
landen

500

miljoen bamboestokjes/jaar
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RONDETAFELGESPREK OVER BEDRIJFSOPVOLGING

Danny Heeren en Teunis Bunt
BUNT GROEP

‘Basis voor
een harmonieuze
toekomst’
‘Die is er niet!’ zeggen Danny Heeren en Teunis
Bunt van Bunt Groep in koor. Dit als antwoord
op de vraag: ‘Is er een soortgelijk adviesbureau,
dat net als jullie het complete traject van een
bedrijfsopvolging begeleidt?’

D

eze collegiale samen
spraak deed zich voor
tijdens het voor Grow!
georkestreerde ronde
tafelgesprek. Beide
adviseurs schoven
aan om de rol van Bunt Groep bij een
bedrijfsopvolging of -overname te
belichten. ‘Het is echt verstandig om dit
samen met een expert te doen. Onder
zoeken tonen aan dat overdrachten bij
familiebedrijven de grootste bedreiging
vormen: slechts 30 procent overleeft de
eerste generatiewisseling.’ Teunis Bunt,
algemeen directeur en bedrijfskundige
stipt hiermee het belang van dit thema
aan. ‘Een overname doet u waarschijn
lijk maar een keer in uw leven, doe
het dan zo goed mogelijk’, stelt Danny
Heeren, adviseur bedrijfsopvolgingen
en zowel registeraccountant als register
valuator.
Bunt Groep kan dus het complete
opvolgingstraject begeleiden?
Danny: ‘Inderdaad. Onze opdrachtgever
hoeft daarnaast alleen nog maar naar de
notaris voor de officiële overdracht.’

Volgens welk stappenplan verloopt
zo’n traject?
Danny: ‘Eerst stippen we aan dat het
verstandig is om de overname of opvol
ging als een proces te zien van grofweg
vijf jaar.’
Teunis: ‘Wanneer men het ziet als een
proces, dan is er meer geduld en komen
er betere inzichten.’
Danny: ‘Daarna is het altijd maatwerk,
maar er zijn wel bepaalde standaard
stappen. Zo beginnen we veelal met het
in kaart brengen van de wensen van de
huidige eigenaar, inventariseren wie de
potentiële opvolgers zijn en proberen
boven water te krijgen wat een over
dracht in de weg zou kunnen staan.
Vervolgens voeren we gesprekken met
de betrokkenen en bieden desgewenst
ontwikkelassessments aan opvolgers
aan. Gelijktijdig lichten we de organisa
tie door, waarbij we goed kijken naar het
werk van de mensen die de organisatie
hebben gemaakt.’
Teunis: ‘Leg in dit stadium goed de
kernkwaliteiten en kroonjuwelen vast
en bouw daarop voort. De nieuwe gene
ratie moet lekker haar eigen ding doen,
maar laat ze niet alles weggooien - een
nieuwe strategie pakt lang niet altijd
goed uit.’
Danny: ‘Bij familiebedrijven starten we
in deze fase familiegesprekken met de
gehele familie op. Dit om toekomstige
problemen te voorkomen. Deze bijeen
komsten vormen een basis voor een
harmonieuze toekomst, zowel zakelijk
als familiair. Uit deze gesprekken vormt
zich een familiestatuut, waarin we vast
leggen wat men belangrijk vindt, zoals
visie, zeggenschap en financiering.’
Dat financiële deel bestaat vast ook
uit meerdere stappen?
Danny: ‘Inderdaad. Naast de gesprekken
is het belangrijk om voorafgaand aan de
overdracht een onafhankelijke waarde
bepaling te doen als graadmeter voor de
onderhandelingen. Bunt Groep verricht
hiervoor een bedrijfsanalyse en verzorgt
de waardering, inclusief een door een
registeraccountant en register valuator
opgesteld waarderingsrapport. Hiermee
zijn onze opdrachtgevers verzekerd van
de optimale bedrijfsoverdracht en heb
ben ze de garantie dat ze geen onwense
lijke belastingrisico’s lopen.
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‘Maar eenmaal in uw
leven, doe het dan zo
goed mogelijk’

Meer weten?
Download dan
de whitepaper
Bedrijfsoverdracht
op buntgroep.nl.

Verder verstrekken we juridisch en
financieel-fiscaal advies en geven tips
om de overdracht financieel zo gunstig
mogelijk te laten[ verlopen.’
Al met al een complex proces
voor mensen die iets anders als
corebusiness hebben.
Danny: ‘Daarom vinden we het belang
rijk dat onze klanten gedurende het
proces alle stappen zelf goed begrijpen.’
Hoe complex en gevoelig ook, Teunis
Bunt weet de ingewikkeldste kwesties
vaak terug te brengen tot eenvoudige
aangelegenheden. Hij besluit het ge
sprek daarvoor met een wijze, op de
wetenschap gebaseerde spreuk: ‘Een
overname is optimaal als aan alle voor
waarden optimaal voldaan is. Dat is
onze versie van de wet van Liebig.’
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Geïnspireerd
aan de slag
‘Onze informatie
avond is écht een
ideale manier om
kennis te maken
met Bunt Groep.
En passant reiken
we kennis uit.
Desgewenst gaan
we zelfs in een
persoonlijk gesprek
alvast dieper in
op zaken die bij
deelnemers spelen.’

A

an het woord is Bunt
Groep-secretaresse
Joke Huibers-Van
der Meer. Ze is
samen met haar
collega Marleen Hop
al een aantal jaren de drijvende kracht
achter deze avonden. ‘Veel mensen
hebben wel een beeld van wat we doen,
maar op de informatieavond ontdekken
ze wat we concreet voor hen kunnen
betekenen.’
De avonden kennen een vaste opzet:

1. Voorstelronde
‘Onze algemeen directeur Teunis Bunt
vertelt wie we zijn en wat we voorname
lijk doen. Vervolgens krijgen de deelne
mers gelegenheid zich te introduceren,
waarbij we vragen naar de motivatie
van hun aanwezigheid. Op deze manier
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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
kunnen we voor elke aanwezige bepalen
welke expertise binnen onze organi
satie bij hem of haar aansluit. Na deze
opening vervolgt Teunis Bunt de avond
door meer te delen over onze werkter
reinen. Al onze expertises passeren zo
de revue. Bezoekers gaan sowieso met
extra kennis verrijkt naar huis. Boven
dien verschaft het hun een goed beeld
van onze expertises en de medewerkers
achter de expertises.’

2. Kennismaken en netwerken
Er is tijdens deze avond volop gelegen
heid om te netwerken en/of een persoon
lijk gesprek te voeren met één van onze
specialisten. Zo kunnen bezoekers alvast
wat dieper ingaan op kwesties die in
hun zakelijk of persoonlijk leven spelen.
Achteraf vernemen we regelmatig, dat ze
toen echt inzagen dat er een oplossing
voor hun problematiek is.’

4. Een week later
‘Een week na de informatieavond
bellen mijn Bunt Groep-collega’s alle
aanwezigen op om te vragen naar hun
ervaringen. Vaak maken ze tijdens deze
telefoongesprekken een vervolgafspraak
voor bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek.’

mogelijkheden van Bunt Groep, neem dan
contact met ons op! 0318

- 830226

Kijk voor meer trainingen
op buntgroep.nl

COLOFON
Grow! is een
uitgave van Bunt Groep
Galileilaan 23d,
6716 BP Ede
Telefoon 0318 - 830226
info@buntgroep.nl
www.buntgroep.nl

Spreekt u dit aan?
Huibers-Van der Meer heet u alvast van
harte welkom. ‘Het is een mooie kans
om te onderzoeken in hoeverre Bunt
Groep u bij uw uitdaging of vraagstuk
kan helpen.’

Inschrijven kan via www.
buntgroep.nl
We hopen u te ontmoeten
24 september 2020!

TEKST
Studio Zingever,
Dordrecht
FOTOGRAFIE
Studio Beeldwerken
ONTWERP
Treffend & Co,
Alblasserdam
DRUK
Verloop drukkerij,
Alblasserdam

‘Zonder zelf
kleiner te worden,
kan je anderen
doen groeien’
Teunis Bunt
BUNT GROEP

0318 - 830226
www.buntgroep.nl

