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Beste lezer,

Hartelijk welkom in dit magazine, welkom 
bij Bunt Groep! Met ons bedrijf streven 
we ernaar om de groei van mensen en 

organisaties een positieve impuls te geven. 
Dit mogen we doen voor een rijk gemêleerd 
gezelschap en jaarlijks bundelen we hiervan 
een aantal klantreportages in onze Grow! Wel-
licht om onze kennis te delen, te inspireren 
en uiteraard, laat ik eerlijk zijn, om reclame te 
maken.

We adviseren mensen en organisaties in alle 
levensfasen, van een training voor een begin-
nend leidinggevende tot de bedrijfsoverdracht 
van een familiebedrijf. Het thema van deze 
Grow!-editie is dan ook ‘Levenscyclus van 
mens en organisatie’. In dit kader is het mooi 
om te vermelden, dat Bunt Groep momenteel 
zelf ook werkt aan de overdracht naar een 
volgende familiegeneratie. Als expert op dit 
terrein maken we het nu zelf mee, we voelen 
wat onze klanten voelen. Uiterst leerzaam.

Met Bunt Groep kunnen we weliswaar veel 
betekenen voor de ontwikkeling van mensen 
en organisaties, maar we beseffen dat het 
leven niet maakbaar is. Alles is afhankelijk van 
Gods genade.

Echter, wie zich vergeet voor te bereiden, be-
reidt zich voor om vergeten te worden. Dit is in 
alle opzichten zo. We zijn mensen van alledag, 
maar we dienen de dingen voor de toekomst 
van onze organisatie, medewerkers en familie 
goed te regelen.

Kun jij in jouw huidige levensfase een 
groei-impuls gebruiken? Bel ons dan eens. 
Weet je welkom.

Voor nu, veel leesge-
noegen gewenst! 

Drs. T. (Teunis) Bunt
Algemeen directeur 
Bunt Groep,
0318 - 830226
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Inhoud
GROW! GROW!

Als een plantje niet groeit, 
gaat het dood. Zo simpel 
is dat. Want stilstand is 
achteruitgang. Bij Bunt 
weten we dat als geen 
ander. Daarom helpen we 
jou en je organisatie om te 
ontwikkelen en daardoor 
te groeien.

Onze coaches, adviseurs en trainers helpen om grip te krijgen op het 
hier en nu, te bepalen waar je heen wilt en je daarvoor de juiste zet in 
de rug te geven. Individueel of als organisatie, met warme persoonlijke 
begeleiding en waardevolle trainingen.

Dat doen we door je inzicht te geven in jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Maar ook in de harde cijfers uit de organisatie: hoe sta je ervoor? Waar 
kan het beter? Waar moet het beter? Wij nemen geen blad voor de mond. 
Alleen als je weet waar je aan toe bent, ontdek je waar je naar toe wilt.

BUNTGROEP.NL

Wij zijn 
Bunt Groep
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

‘Voorheen er 

BAM!
in, nu ga ik in 

gesprek’
‘Een aantal van onze mensen 

groeide de afgelopen jaren intern 
door naar managementfuncties. Als 
manager bleken ze echter bepaalde 

managementvaardigheden te missen. 
Wat is er als familiebedrijf nu mooier 

dan je mensen in zo’n situatie naar een 
volgende fase te helpen?’

Geertjan de Keijzer
GOUDWISSELKANTOOR
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A an het woord is Johan 
de Ruiter (40 jaar), al-
gemeen directeur van 
Goudwisselkantoor. 
Naast hem zit een van de 
managers: regiomana-
ger Geertjan de Keijzer 
(37 jaar). Beiden in een 
stijlvol pak gestoken 
(inclusief stropdas!), 

passend bij het edele product waarin ze handelen. 
In Veilinghuis De Ruiter, een aan het Goudwissel-
kantoor gelieerd veilinghuis in Klaaswaal, staan ze 
gezamenlijk en hartelijk Grow! te woord.

Geen ervaring in opbouwende feedback
Geertjan is één van die medewerkers die intern 
doorgroeiden naar een managementfunctie, om 
preciezer te zijn: de functie van regiomanager. Sa-
men met zijn collega-regiomanagers klopte hij in 
2019 op eigen initiatief bij de directie aan met het 
verzoek om extra bijscholing. 

‘In 2017 deelde onze directie het land op in 
regio’s en stelde vanuit het eigen personeel regio-
managers aan. Hier was ik er één van. Elke regioma-
nager stuurt zo’n twintig tot dertig vestigingsma-
nagers aan. 

Maar al snel kwam ik er als voormalig autoverko-
per achter, dat ik vooral een doelgerichte in plaats 
van een mensgerichte aanpak hanteerde. Als nieuw 
aangestelde regiomanagers hadden we ook nog 
weinig ervaring in functioneringsgesprekken en 
het geven van opbouwende feedback.’ 

De directie begreep het verzoek en benaderde 
Bunt Groep voor het verzorgen van specifieke 
trainingen. ‘Ik heb in 2016 veel aan een maatwerk-
training van hen gehad en breng het geleerde nog 
steeds dagelijks in praktijk’, verduidelijkt Johan. ‘Wat 
zoal? Bijvoorbeeld dat je iets direct moet doen, als je 
het binnen een paar seconden af kunt handelen.

‘Andere manier van denken’
En zo togen op een koude herfstochtend vijf ‘gou-
den’ regiomanagers naar Ede voor hun eerste trai-
ningsdag Persoonlijk Leiderschap (de training om-
vatte in totaal zes dagen). Om te beginnen wachtte 
hun een gedragsanalyse met daarbij vragen als: Wie 
ben je als persoon? Hoe kijk je naar de wereld? Wie 
is de ander en hoe ziet die de wereld? Wie ben je als 
manager? Wat verwacht je van jouw vestigingsma-
nager? Wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? 

Geertjan: ‘Deze vragen maakten veel in me los en 
leerden me een andere manier van denken.’ 

Na een paar seconden stilte vervolgt hij glimla-
chend: ‘Deze trainingen waren voor mij even inten-
sief als het lopen van een halve marathon. Bij Bunt 
Groep maak je een reis door jezelf.’

De leiderschapstraining betrof niet slechts denk-
werk, de trainer-coach filosofeerde: van oefenen 

leer je. Om die reden gaven op meerdere trainings-
dagen ook acteurs acte de présence. Geertjan is nog 
steeds enthousiast: ‘Het werken met de acteurs 
mag je zeker noemen in het artikel! Met hen speel-
den we onder andere functioneringsgesprekken en 
slechtnieuwsgesprekken na. Bijvoorbeeld over de 
case: “Je hebt je doelstelling niet gehaald. Wat nu?” 
Ik leerde tijdens deze rollenspelen veel van de feed-
back die zowel de coach als mijn meeluisterende 
collega’s gaven. Over hoe ik overkom of hoe ik an-
ders zou kunnen reageren. Échte eyeopeners!’

De gewezen autoverkoper wil wel kort inzoo-
men op zijn persoonlijke plussen en minnen. ‘Mijn 
gedrevenheid is een kwaliteit, maar als het niet 
snel genoeg gaat, dan wordt een gedreven persoon 
drammerig. Dat is mijn valkuil. De training zette 
me aan het denken: zo reageer ik nu, hoe ga ik daar 
voortaan anders mee om?’

Zijn trainer-coach wrijft zich vast en zeker in 
haar handen nu Geertjan zélf de verantwoordelijk-

heid voor zijn ontwikkeling pakt - die ontwikke-
lingsgerichte zelfsturing, dat is waar een coach naar 
streeft.

‘Productiever, door minder te doen’
De Geertjan van na de trainingen is ook nog eens 
productiever dan de Geertjan van daarvoor. Een 
ogenschijnlijk tegenstrijdige les stimuleerde zijn 
productiviteit: ‘Ik werd productiever, door minder 
te doen. Door minder taken op één dag te plannen, 
houd ik meer tijd over voor het afhandelen van 
administratieve zaken en onverwachtse dingen.’

‘t Is zonneklaar: de maatwerktrainingen hielpen 
de openhartige regiomanager naar een volgende 
fase. En niet alleen hem, concludeert zijn werkge-
ver tevreden: ‘De vestigingsmanagers zijn blij, ze 
vinden dat de regiomanagers steeds meer voor hen 
betekenen.’

Geertjan onderstreept dit: ‘Voorheen ging ik er 
“Bam!” in: “Je moet beter presteren!” Dat vergrootte 
de spanning en de werkdruk alleen maar. Nu ga ik 
in gesprek.’

Desalniettemin zien de regiomanagers meer ruim-
te voor persoonlijke groei, want inmiddels volgen 
ze een tweede trainingsserie. ‘In 2016 was Bunt 
Groep van toegevoegde waarde voor Johan, vorig 
jaar voor ons, maar we zijn nog niet klaar!’ besluit 
de gedreven manager geestdriftig. 

Bij de ruim 100 Goudwisselkantoren in 
Nederland, België en Duitsland kun je 
terecht voor het aan- en verkopen van 
gouden sieraden, munten en baren. 
Verder kunnen klanten hier hun voor-
werpen laten taxeren, buitenlands geld 
wisselen en er kluisjes huren. 

‘Bij de banken gaat tegenwoordig 
alles online, maar vroeger be-
heerden die goud en kluisjes, 

deze oude bankiersdiensten doen wij 
nu’, licht algemeen directeur Johan de 
Ruiter toe.

Voortdurend vacatures
Hij vertelt eerlijk dat zijn onderneming 
‘is gezegend’ juist dankzij de krediet- 
en coronacrisis. Klanten staan in de rij 
voor de Goudwisselkantoren. Sommigen 
verpanden sieraden uit nood, anderen 
kopen juist goud vanwege de lage ren-
testanden. Goudwisselkantoor groeide 
vanaf 2008 van 1 naar ruim 100 locaties 
en is marktleider. Momenteel opent de 
onderneming elke drie weken een nieu-
we locatie en daardoor zijn er voortdu-
rend vacatures. 

Johan: ‘In 1984 startte mijn vader met 
de in- en verkoop van munten en post-
zegels, in 2008 begonnen we met goud. 
We zijn een echt familiebedrijf met vijf 
broers in de directie.’
Een familiebedrijf voor alle lagen van 
de bevolking. ‘Iedereen moet het gevoel 
hebben goed geholpen te zijn, of het nu 
om één trouwring of een kilo goud gaat. 
Bij het Goudwisselkantoor is iedereen 
goud waard!’ 

‘Ik leerde tijdens 
rollenspelen veel
van de feedback’

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

HET BEDRIJF

Goudwissel-
kantoor

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

1984
opgericht

280 
medewerkers

100
locaties

3
landen

15
vacatures
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T ot je spreekt Wouter Bunt 
(33 jaar). Op zijn Linked-
In-profiel introduceert 
hij zichzelf als ‘bouwer 
aan groei van mens en 
organisatie’. Bunt Groep 
stelt verderop op het we-
reldwijde web (buntgroep.
nl) te geloven in eenieders 
groeipotentie en hulp te 

bieden om deze te ontdekken en te benutten. Trai-
ningen spelen hierin een belangrijke rol. 

Van persoonlijk tot zakelijk
Achttien stuks biedt het adviesbureau er. Het 
aanbod is gevarieerd, van persoonlijke trainingen 
tot zakelijke, van een training Communicatieve 
en Sociale Vaardigheden tot en met de training 
Praktisch Leiderschap. Recentelijk richtte Wouter 
hiervoor een speciaal bedrijfsonderdeel op: de Bunt 
Academy. Voor wie zich wil ontwikkelen een inspi-
rerende plek.

‘De Bunt Academy behelst echter meer dan 
alleen trainingen, we bieden ook online masterclas-
ses, programma’s, workshops en incompanytrai-
ningen op maat aan. Het is een plek waar mensen 
kunnen leren. De komende tijd breiden we het aan-
bod verder uit’, legt Wouter uit. ‘Zo introduceerden 
we recent het Programma voor Opvolgers. Speciaal 
voor hen die zich oriënteren of voorbereiden op 
een rol binnen het familiebedrijf.’

Alle opleidingen zijn terug te voeren naar de drie 

gelijk om specifieke modules te kiezen, afhankelijk 
van wat de wens is. Dan volgen deelnemers bij-
voorbeeld geen training Praktisch Leiderschap van 
vier dagen, maar alleen een korte module Feedback 
Geven. Ze kunnen als het ware kiezen voor het hele 
menu of één gang. Hiervoor leveren we maatwerk.’

Hebben jullie trainingen ook weleens een levensverande-
rend effect?
Het eerste antwoord is een gulle lach, daarna in alle 
ernst: ‘Bij een training als Persoonlijk Leiderschap 
komen mensen écht tot nieuwe inzichten, worden 
ze zich van dingen bewust en maken ze daardoor 
keuzes die hun leven beïnvloeden.’  

BUNT ACADEMY BUNT ACADEMY

‘De praktijk 
staat centraal’

‘Als je meer uit jezelf wilt halen, dan moet je écht een 
training volgen! Op onze trainingen doe je nieuwe 
kennis op en leer je praktische vaardigheden aan. 

Die kun je dan een dag later direct toepassen in jouw 
werk. Daardoor beklijven onze trainingen.’

Wouter Bunt
BUNT ACADEMY

hoofdexpertises van Bunt Groep, te weten: per-
soonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling 
en bedrijfsoverdracht.

Aan de trainingen en programma’s nemen men-
sen van allerlei pluimage deel: ondernemers, lei-
dinggevenden, medewerkers en zzp’ers.

Vooral oefenen van vaardigheden
‘De theorie staat niet centraal, wel de praktijk’, ant-
woordt Wouter op de vraag wat nu de specifieke 
Bunt Academy-aanpak is. ‘Zo leer je het beste, dat is 
wetenschappelijk bewezen. Daarom ook de naam 
‘Academy’. Trainen bijvoorbeeld gaat vooral om het 
oefenen van vaardigheden.’

Om die reden vragen Wouter en zijn collega’s 
vooraf aan iedere cursist wat hij of zij met de trai-
ning wil bereiken. ‘Zo zorgen we ervoor, dat onze 
training effectief is voor deze persoon.’

Getuige de recensies slaagt de Edese Academy in 
haar opzet: diverse deelnemers geven aan dat het 
geleerde goed toepasbaar is in hun eigen situatie.

Een voorbeeld van zo’n vooraf geformuleerd leer-
doel kwam onlangs van een deelnemer die wilde 
bewerkstelligen dat zijn collega voortaan op tijd op 
zijn werk zou komen én dat de onderlinge relatie na 
zijn feedback goed zou blijven. 

‘Met de betreffende deelnemer zijn we het ge-
drag in deze situatie net zo lang gaan oefenen, tot-
dat het lukte’, vertelt Wouter. ‘En dat is belangrijk, 
want we willen al onze deelnemers namelijk suc-
ceservaringen meegeven! Die ervaringen hebben 

18
trainingen

200 
deelnemers/jaar

1.000
deelnemers Time 
Management 
training

Voor het huidige
trainingsaanbod, zie:
buntgroep.nl, 0318 - 830226.

‘Profielnorm is enthousiast over de trainin-
gen van Bunt Groep! We zijn er als organi-
satie en directie door gegroeid. Voorheen 

moesten we weleens “brandjes blussen” binnen 
onze directie. Daarom wilde ik de onderlinge band 
hechter maken en vroeg Bunt Groep om advies. 
Ze gingen hier met een trainer-coach en een con-
sultant mee aan de slag. De trainer-coach werkte 
aan de zogenaamde soft skills, de consultant ging 
meer wetenschappelijk te werk, door een systema-
tisch oplossingsmodel te creëren, dat ons een prak-
tische tool bood om de brandjes te blussen en om 
ze liever nog zoveel mogelijk te voorkomen. Juist die 
combinatie, van persoonlijke reflectie en een prak-
tisch werkbaar model, bleek hoogst effectief!
In onze metaalwereld zijn soft skills niet gebruike-
lijk, maar wij onderkennen inmiddels het belang 
ervan. De trainer-coach benoemde concreet wat er 
mis ging in ons team. Daar letten we nu op en er is 
sprake van een duidelijk leer-
effect. Voor mezelf weet ik nu 
ook meer over mijn sterkten, 
zwakten en valkuilen en over 
wie de mensen in mijn team 
zijn.’

Jos Schot, CEO Profielnorm

KLANTVERHAAL

Profielnorm

mensen nodig, om het vertrouwen te krijgen, dat ze 
het écht kunnen.’ 

Tijdens de masterclasses en andere trainingen le-
ren de participanten niet alleen van deze succeser-
varingen: ze leren ook van elkaar. ‘Van kijken leer je 
veel’, stelt Wouter. Dan grappend: ‘Net als vroeger 
van het afkijken. Alleen zou ik dat nu “observerend 
leren” willen noemen.’

Opleidingen relatief kort
Terug naar de kenmerkende stijl van Bunt Aca-
demy: er is nog een element waarmee het Edese 
trainingshuis zich onderscheidt. ‘Onze opleidingen 
zijn relatief kort, ze duren geen jaren. Door gericht 
met de praktijkvraag van onze klant bezig te zijn, 
kunnen we in korte tijd zo efficiënt mogelijk aan 
de slag.

Verder is het bij incompanytrainingen ook mo-
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BUNT ACADEMY BUNT ACADEMY

Je bedrijf goed 
overdragen

THEMA TRAININGEN

Doorgroeien als 
organisatie

Werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling

Bunt Academy

Programma voor Opvolgers

Dagelijks verbeteren

Effectief samenwerken in teams

Praktisch leiderschap

Grip op stress Time Management in 1 dag

Rationele effectiviteits training (RET) Time Management met Outlook

Communicatie- en verkoopvaardigheden

Masterclass Grip op aandacht Masterclass Grip op stress

Bedrijfsoverdracht

Organisatie-effectiviteit

Teameffectiviteit

Leiderschap

Communicatie

Persoonlijke effectiviteit

Grip op je bedrijfsproces

Team- en procesoptimalisatie

Ondernemend leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Communicatieve en sociale vaardigheden

Bunt Academy is gebaseerd op de drie expertises:
 Werken aan je persoonlijke ontwikkeling/ Expertise 

Persoonlijke Ontwikkeling
 Doorgroeien als organisatie/ Expertise Organisatie 

Ontwikkeling
 Je bedrijf overdragen/ Expertise Bedrijfsoverdracht

Binnen de expertise komen verschillende thema’s aan 
bod, zoals bedrijfsoverdracht, leiderschap en commu-
nicatie. Veel zaken hebben overlap: dat geldt ook in de 
praktijk zo. Soms denk je na over bedrijfsoverdracht, 

maar wil je eerst orde op zaken stellen en bijvoorbeeld 
je organisatie efficiënter maken. Of dat je je team  
beter wilt managen, maar dat je eerst wilt weten wie 
je zelf bent en waar je kracht zit. Bunt Academy onder-
steunt hierbij om dit voor elkaar te krijgen. Door de 
samenhang van alle expertises en thema’s kunnen we 
precies dat bieden wat je als opdrachtgever nodig hebt. 
Het kan dus ook zijn dat je gaat voor een incompany-
training of dat je liever een consultant hebt die samen 
met jou aan de slag gaat. Want dat is wat we te allen 
tijde doen: aan de slag!

Meer weten?
Bel ons via
0318 - 830226.

Bunt Academy is er voor 
ondernemers, leidinggevenden, 
medewerkers en zzp’ers. Het is 
de inspirerende plek waar je kunt 
leren. Van online masterclasses, 
programma’s, workshops tot 
incompanytrainingen op maat. 
Bunt Academy is opgericht 
om uitvoering te geven aan 
onze missie: groei van mens en 
organisatie.

‘Precies dat bieden 
wat je nodig hebt’
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‘Onze mensen 
floreren nu’

‘Toen ik twee jaar geleden Bunt Groep 
voor het eerst belde, zei ik: “Ik ben druk, 

druk, druk!”. Gisteren zei een klant 
tegen mij: “Je was een stresskip, maar 

tegenwoordig heb je alle tijd!”.’

Henri de Kock
DE KOCK ELEKTRO & ELEKTRO POWER SYSTEMS (EPS)
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A an het woord is Henri de 
Kock (47 jaar), algemeen 
directeur van de elektro-
technische bedrijven De 
Kock Elektro en Elektro 
Power Systems (EPS). 
Na het hierboven geme-
moreerde telefoontje 
kwam al snel de organi-
satiespecialist van Bunt 

Groep langs voor een nadere kennismaking. Al 
tijdens dat eerste gesprek vertelde hij klip-en-klaar 
wat het adviesbureau zou kunnen betekenen: ‘Hij 
zei: ‘We moeten structuur in de organisatie aan-
brengen, zodat jij je handen weer vrij krijgt om te 
ondernemen.’’ Deze analyse gaf niet alleen de druk-
ke directeur hoop.

Faalkosten en zwartepieten
De Kock Elektro draaide namelijk zeker niet slecht, 
het bedrijf groeide en betrok in 2018 nog een nieuw 
bedrijfspand vlak naast de A15 in Geldermalsen. 
Henri de Kock slaagde er ook veelvuldig in om 
nieuwe projecten in de wacht te slepen. Alleen, om 
dat werk te kunnen doen, diende extern personeel 
ingehuurd te worden. Het eigen, nog jonge en niet 
van ervaring overlopende team, moest leidingge-
ven aan deze tijdelijke collega’s. Dit was wel erg 
uitdagend. Intern ging het broeien, de ontevreden-
heid groeide en voortdurend speelde men elkaar 
de zwartepiet toe. Fouten en faalkosten namen toe. 
De organisatie werd instabiel.

‘Te lang te veel op mijn bord’
Een kleine twee jaar later staan op de dag van het 
Grow!-interview de bedrijfsauto’s keurig in het 
gelid naast het pand geparkeerd. Schoon gewassen. 
Henri de Kock oogt ontspannen; de stresskip is 
inderdaad nergens te bekennen. Toch had het heel 
anders kunnen lopen, zegt hij. ‘Ik had te lang te veel 
op mijn bord.’

Zijn situatie verbeterde nadat de Bunt Groep-con-
sultant (na een eerste inventariserende gespreks-
ronde met alle medewerkers) direct na binnen-
komst functieprofielen voor alle werknemers 
opstelde (die bestonden nog niet) en de interne 
taakverdeling optimaliseerde, waardoor de eige-
naar niet meer voor alles verantwoordelijk was. 

De inventariserende gespreksronde had daar-
naast nóg een positief effect, herinnert De Kock 
zich: ‘Het gaf ons personeel hoop en vertrouwen 
dat ik een deskundig bureau inschakelde. Vanaf dag 
1 steunden ze de consultant.’ De nieuwe functie-
profielen en de latere functioneringsgesprekken 
versterkten dit draagvlak.

De eigenaar zelf monterde tevens op vanwege 
het hoopgevende perspectief dat de organisatie-
deskundige hem voorschilderde: ‘Zijn conclusie na 
de eerste inventarisatie was dat er met meer focus 

veel meer in onze onderneming zat.’

Specialist dankzij strategie
Zoekend naar die focus startten zijn manage-
mentteam en Bunt Groep-vertegenwoordiger een 
strategietraject. Ze bogen zich onder meer over de 
sterke punten, de missie en de zogenaamde Stip Op 
De Horizon (wat wil De Kock Elektro over tien jaar 
bereikt hebben?). ‘Na deze strategiesessies konden 
we al snel veel wegstrepen, als vanzelf kwam er 
focus’, blikt De Kock terug. ‘We moesten smaller 
en specialistischer gaan werken. Het bracht veel 
duidelijkheid.’

Kortom, binnen een paar maanden was het hu-
meur in de Betuwse onderneming zienderogen 
opgefleurd. Echter, op papier oogt alles altijd mooi 
en overzichtelijk en vaart de zilvervloot morgen al 
binnen, de praktijk is vaak weerbarstiger en juist 

daar moet het gebeuren. Daarvan waren de beden-
kers zich bewust, ze presenteerden het strategie-
plan daarom allereerst aan het voltallige personeel, 
‘zodat iedereen ervan doordrongen was’ en koppel-
den vijf concrete acties aan de strategie, zodat deze 
niet beperkt zou blijven tot ronkende woorden. 
‘Elk kwartaal evalueren we met ons management 
bovendien de voortgang van deze strategische 
acties.’

In het compact geformuleerde strategieplan (op 
A3-formaat) luidt de voornaamste actie: ‘Blijven 
ontwikkelen en leren, investeren in kennis, kunde 
en systemen.’ Deze actie maakte de onderneming 
vlot concreet door diverse medewerkers gerichte 
opleidingen aan te bieden. Ook ging men voortva-
rend aan de slag met meerdere technische certifi-
ceringen. 

Een andere actie betrof het verduurzamen van 
de samenwerking met medewerkers, klanten en 
partners. Dit gaf De Kock Elektro onder meer prak-
tisch vorm met klanttevredenheidsonderzoeken.

Veel professionelere organisatie
Met al deze acties maakte de elektrotechnische 
specialist zichtbaar stappen. ‘Na een jaar bemoeie-
nis van Bunt Groep zijn we een veel professionele-
re organisatie geworden! Vooral dankzij de verbe-
terde structuur. We werken doelgerichter door de 
duidelijke functiebeschrijvingen en hebben, ge-
holpen door de opleidingen, veel meer kwaliteit in 
ons team. Onze mensen floreren nu, voor sommige 
monteurs ging er écht een wereld open.’ 

Dit klinkt allemaal prachtig, maar laten we tot slot even 
kritisch de balans opmaken: zijn er nog faalkosten? 
‘Die zijn teruggedrongen.’

Spelen jullie elkaar nog de zwartepiet toe? 
‘We zijn veel meer één team.’
 
En, heb je inderdaad de beloofde handen vrij om te on-
dernemen?
‘Jazeker! Ik kan zelfs onverwachts op pad, want 
onze organisatie pakt het nu op.’ 

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISATIEONTWIKKELING

‘Het gaf ons 
personeel hoop en 
vertrouwen dat ik een 
deskundig bureau 
inschakelde’

In 2006 startte Henri de Kock op 32-ja-
rige leeftijd aan huis zijn elektrotech-
nische onderneming De Kock Elektro. 
Vijftien jaar later opereert zijn bedrijf 
vanuit een modern bedrijfspand in Gel-
dermalsen en tussentijds zag ook de 
zusteronderneming Elektro Power Sys-
tems (EPS) het licht.

‘We zijn specialist in de com-
plexere, klantspecifieke, 
elektrotechnische installaties 

met grotere vermogens’, introduceert de 
gedreven ondernemer. 
Samen met zijn team werkt hij bijvoor-
beeld veelvuldig aan energiedistribu-
tie-projecten, zoals het aansluiten van 
de uit zonnepanelen opgewekte energie 
op het elektriciteitsnet. Ook verlichtings-
installaties met allerhande innovatieve 
led-lichtsystemen plaatst de onderne-
ming frequent. 
De klantenkring is divers, van bedrijven 
uit de foodsector tot scholen. De Kock, 
op enthousiaste toon: ‘Vorig jaar hebben 
we onder andere voor het vernieuwde, 
voormalige postkantoor aan de Neude in 
Utrecht de volledige hoofdinfrastructuur 
gemaakt.’ 

Snelle leveringen transformatorstations
Veertien jaar na de start van zijn eerste 
onderneming startte hij daarnaast Elek-
tro Power Systems, voor de productie 
van transformatorstations. ‘Deze onder-
neming ontstond uit de behoefte van de 
markt aan snellere leveringen van trans-
formatorstations.’ 

HET BEDRIJF

De Kock 
Elektro 
& EPS

Meer structuur in je organisatie?
Vraag Bunt Groep om advies via
0318 - 830226.

2006
opgericht

15-20
medewerkers

100
projecten/jaar
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‘Opvolgings-
plan maakte

overnameproces 
inzichtelijk’

Je bent net 31 jaar, hebt drie jonge 
kinderen en dan is er plotsklaps het 

verzoek van je directeur om zijn 
onderneming over te nemen. Het 

overkwam accountmanager Andries 
Lichtendonk.

Andries Lichtendonk
BOS BTC

1716

BEDRIJFSOVERDRACHT



Groep schematisch het (tijd)pad uitstippelt voor 
overnametrajecten. Het plan herbergt onder meer 
tijdplannen voor de stapsgewijze overdracht van 
financiën en verantwoordelijkheden.

‘Dit Opvolgingsplan maakte voor ons het over-
nameproces inzichtelijk. Voor bijvoorbeeld de 
overdracht van de aandelen benoemden ze ver-
schillende opties, waarop wij het verder zelf konden 
bepalen’. Andries kijkt tevreden. ‘Toch was het nog 
best een puzzel’, vindt Wim. ‘Een te lage vraagprijs 
ten opzichte van de aandelenwaardering is fiscaal 
niet akkoord voor de Belastingdienst en bovendien 
moesten we mijn pensioen veiligstellen. We zoch-
ten naar wat billijk was.’

Hierbij kozen ze voor de Discounted Cash 
Flow-methode, een door de Belastingdienst gedra-
gen waarderingsmethode waarbij fiscale risico’s wor-
den beperkt. Een onafhankelijke waardebepaling 
komt daarenboven objectief over bij familieleden.

Ook oog voor ondernemersvrouw
Voorlopig is iedereen content. De aankomende 
directeur: ‘Financieel is de overname voor mij nu 
goed te doen en Wim heeft zijn pensioen.’ Zijn 
relaxte houding bekrachtigt hierbij zijn woorden. 
Andries geniet dan ook van zijn route naar het uit-
eindelijke eigenaarschap en de bijbehorende bege-
leiding. ‘Wat ik bijvoorbeeld bijzonder vind, is dat 
Bunt Groep mijn vrouw Margrethe erbij betrok. De 
overname is een hele verandering in ons leven, het 
is fijn dat ze weet wat ik allemaal heb afgesproken 
met Wim.’

Wim knikt.
‘Dat ze onze drie kinderen erin betrokken, was 

voor mij eveneens een eyeopener. Mijn vrouw, dat 
was vanzelfsprekend, maar een familiebijeenkomst 
met onze kinderen, daar was ik niet op gekomen. 
Ik dacht: ik deel het ze wel mee. Maar het was heel 
goed om ze bij te laten praten!’

‘Overtreft onze verwachtingen’
Momenteel werkt Andries met verschillende Bunt 
Groep-consultants aan een Persoonlijk Ontwikkel-
plan, Visieplan en diverse bedrijfsprocessen. ‘Al met 
al overtreft Bunt Groep onze verwachtingen! Hun 
adviezen zijn gedetailleerd en gedegen. Ze denken 
goed mee. Het is een compleet verhaal van de over-
name tot en met de zorg voor onze medewerkers. 
Vooral hun oog voor het persoonlijke en menselij-
ke is sterk.’
Wim, spitsvondig reagerend: ‘Ze maken hun slogan 
helemaal waar!’

Ga je dus gerust met pensioen, Wim?
Terwijl Andries demonstratief de vingers in zijn 
oren stopt, antwoordt Wim met een gulle lach: ‘Ja, ik 
denk het wel.’ 

Heb jij nu vertrouwen in de toekomst, Andries?
‘Ja.’ 

BEDRIJFSOVERDRACHT BEDRIJFSOVERDRACHT

‘We proberen ons met toegevoeg-
de waarde te onderscheiden, zoals 
met de door onszelf ontwikkelde 
private cloud. Hierdoor kunnen 
we gemakkelijk van een basis-
configuratie opschalen naar een 
maatwerkoplossing, bijvoorbeeld 
door onze private cloud aan de 
CRM-pakketten van klanten te 
koppelen’, introduceert Andries.

Toch rust hij - zoals een échte 
ondernemer betaamt - niet 
op zijn lauweren: hij wil met 

zijn toekomstige onderneming Bos 
BTC nóg meer specialist worden. ‘Je 
weet nooit welke nieuwe technie-
ken er nog komen. Met onze tech-
nische afdeling houden we alles bij 
en we dwingen onszelf om steeds 
nieuwe dingen te verzinnen en 
klanten te helpen met iets unieks. 
Als dat lukt, geeft dat een kick!’ 

Alles met elektronische 
beveiliging
De vader van de huidige eigenaar 
Wim Bos startte ruim 66 jaar ge-
leden een installatiebedrijf van 
waaruit Wim de huidige beveili-
gings- en telecomonderneming 
deed ontspruiten (zijn broer ging 
afzonderlijk verder met het instal-
latiebedrijf). ‘Vanaf 1985 startte 
ik met elektronische beveiliging, 
in 1989 met telecommunicatie. 
Onze beveiligingsdiensten zijn 
heel breed, we doen alles wat met 
elektronische beveiliging te maken 
heeft.’ De uitvalsbasis van Bos BTC 
is Putten, de klantenkring is breed 
en branche-onafhankelijk.

HET BEDRIJF

Bos BTC

Ook overname-advies?
Pols Bunt Groep eens via
0318 - 830226.

1982
opgericht

12
medewerkers

€ 1.300.000
omzet in 2020

900
onderhouds-
contracten

‘I n de jaren daarvoor inspi-
reerde en prikkelde Andries 
me, hij had voortdurend de 
drive en de ambitie om nieu-
we dingen te ontwikkelen’, 
verklaart Bos BTC-directeur 
Wim Bos zijn overnamever-
zoek. Zijn kinderen toonden 
geen interesse. Andries 
mocht daarom te rade gaan 

bij zichzelf of hij dit daadwerkelijk ambieerde.

Een derde onafhankelijke partij 
Op het hoofdkantoor van de specialist in bevei-

ligingssystemen en cloudtelefonie - gelegen op 
een industrieterrein met aan de ene zijde uitge-
strekte groene weilanden en aan de andere zijde 
het Gelderse plaatsje Putten - staan ze allebei Grow! 
te woord. Historie en toekomst aan één tafel. Bos 
(61 jaar, maar jonger ogend) met plannen om af te 
bouwen. Lichtendonk (32 jaar, eigentijds getrimd 
baardje) juist met plannen om uit te bouwen. De 
oudste wil zijn onderneming gezond achterlaten en 
tegelijkertijd financieel gezien van een onbekom-
merd pensioen genieten. Zijn opvolger zoekt juist 
naar de financiële mogelijkheden voor de overna-
me. Op hun zoektocht naar de juiste balans hierin 
klopten ze in september 2020 aan bij Bunt Groep.

‘We waren er samen al snel over uit dat een externe 
partij ons hierbij zou begeleiden en mij aanvullend 
zou opleiden. Wim gaf aan dit gemist te hebben, hij 
was er na zijn opleiding gewoon in gegroeid. Het 
ondernemer zijn zit in me, maar de omgang met het 
personeel en de financiën, daar kon ik wel begelei-
ding bij gebruiken’, licht Andries toe.

Wim: ‘Ook voor het waarderen van de aandelen, 
het meedenken over de fiscale aspecten en het 
vastleggen van wat er allemaal zou kunnen gebeu-
ren, wilden we een externe partij. Het kon ook via 
onze accountant, maar we vonden het beter dat een 
derde partij er onafhankelijk naar zou kijken.’

Eerlijke vraagprijs én een goed pensioen
De kennismaking met het Edese adviesbureau 
verliep positief. ‘Onze denkwijzen kwamen over-
een. Wij willen een gezond bedrijf, maar willen 
tegelijk goed voor onze mensen zijn. Niet alleen 
een zakelijke, maar ook een christelijke visie’, blikt 
Wim terug. ‘Het klopte voor ons gevoel: normale 
jongens, gemoedelijk, maar met gedegen antwoor-
den’, vult Andries aan. De huidige en toekomstige 
Bos BTC-eigenaar gaven Bunt Groep daarop het 
vertrouwen voor de begeleiding van hun gezamen-
lijke overnametraject.

De betrokken adviseur voerde daarvoor als eerste 
uitvoerige en afzonderlijke gesprekken met Wim 
en Andries. Hun wensen en voorkeuren nam hij 
samen met een collega op in het zogeheten Op-
volgingsplan: een levend document waarin Bunt 

‘Onafhankelijke 
waardebepaling 
komt objectief over 
bij familieleden’
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D it pleidooi komt van 
Danny Heeren bij 
Bunt Groep. Tijdens 
zijn werkzaamheden 
heeft hij regelmatig 
van doen met  
(familie)bedrijfsover-
drachten die verre van 
vloeiend verlopen. 

In dergelijke geval-
len zoekt hij samen met Teunis Bunt, Bertha 
van Maaswaal, Wim Verhoeks en Bram Tijssen 
naar oplossingen en perspectief.

Tijdens een speciaal voor deze Grow! gearran-
geerd rondetafelgesprek lichten ze hun werk-
wijze in soortgelijke situaties toe. Terwijl op 
deze zomerse vrijdagochtend de lucht blauw 
kleurt en de begroetingen hartelijk zijn, is de 
toon luchtig. Deze is na de start van het ronde-
tafelgesprek direct ernstig. We spreken over 
een situatie in een familiebedrijf, waarbij de 
samenwerking tussen twee broers (tweede ge-
neratie) na vijf jaar danig stokte. Met dit verhaal 

We voerden daarvoor een aantal individuele 
diepte-interviews, evenals gesprekken met hun 
echtgenoten erbij. Het toevoegen van een der-
de directielid kon de oplossing zijn voor meer 
evenwicht in de samenstelling. Toch bleken 
de breuklijnen uiteindelijk té groot, de broers 
zaten over tal van zaken niet meer op één lijn 
en één van de broers wilde simpelweg stoppen 
met de samenwerking.’

Een clash volgde. 
De ene broer stapte op. 
Beiden gingen daarna door een pijnlijk proces. 
Vijf jaar daarvoor hadden ze het bedrijf samen 
overgenomen van hun vader, vol enthousiasme 
en met de beste bedoelingen, nu strandde het.

Hoe dan verder?
Danny: ‘De overgebleven eigenaar moest zijn 
broer uitkopen, ze hadden allebei 50 procent 
van de aandelen. Een moeilijke opgave, waarbij 
tal van vragen spelen. Hoe? Wanneer? Wat is de 
waarde van de aandelen? De ondernemersecht-
paren vroegen ons een voorstel te maken. 

Daarvoor zochten wij contact met hun ac-
countant en met een taxateur om de taxatie 
van het onroerend goed te doen. Daarnaast 
maakten wij prognoses van de te verwachten 
kasstromen.

Dit alles in samenspraak met de beide broers, 
wel steeds afzonderlijk van elkaar. Zij kwamen, 
zoals verwacht, tot een onderling afwijkende 
prognose. Nu is dat niet vreemd, want visies 
kunnen verschillen. Als onafhankelijke partij 
filtert Bunt Groep de overduidelijke onrede-
lijkheden er dan nuchter uit. Vooraf hadden de 
broers afgesproken om vervolgens in het mid-
den te gaan zitten, dit in het familiebelang. Na 
acht maanden kwamen de broers zo een prijs 
overeen.’

Bertha: ‘In de tussenliggende maanden infor-
meerde Danny de broers met vaste regelmaat 

RONDETAFELGESPREK BEDRIJFSOVERDRACHT

‘Zachte landing
of harde crash?’

‘Als de samenwerking binnen jouw directie niet 
lekker loopt, trek dan alsjeblieft tijdig aan de bel. 

Anders wordt het almaar lastiger om een open en 
eerlijk contact te onderhouden en zal het zakelijk 

gezien alleen maar inzakken.’

Danny Heeren
BUNT GROEP

willen de vijf Bunt Groep-experts ondernemers 
in vergelijkbare omstandigheden behoeden 
voor dezelfde problemen.

Voorgeschiedenis
Op een ochtend in 2018 rinkelt de telefoon aan 
de Galileïlaan in Ede. Een bakkerijondernemer 
belt voor organisatieadvies: ‘Ik wil gewoon 
eens weten of we het allemaal wel goed doen.’ 
Na een aantal gesprekken tipt Teunis hem en 
zijn jongere broer (tevens compagnon) om 
beiden een ontwikkelassessment te volgen. 
Tijdens deze assessments en de daaropvolgen-
de gesprekken blijkt er veel meer aan de hand te 
zijn: er spelen zaken die het voortbestaan van 
hun onderneming en de harmonie binnen de 
familie in gevaar brengen.

Wat kwam er precies aan het licht?
Bertha: ‘Op cognitief niveau bleken er grote 
verschillen te zijn tussen de broers en ook qua 
persoonlijkheid verschilden ze enorm. Het 
vroeg inspanning om elkaar als gelijkwaardig 
te zien en om de verschillen te accepteren. 

‘Het bakkerij-
bedrijf én de 
familie gered’

275.000
familiebedrijven 
in Nederland

70%
van alle 
bedrijven

49%
van de werk-
gelegenheid

10.000
familiebedrijfs-
overdrachten/
jaar

30%
overleeft eerste 
overdracht

Danny Heeren

Teunis Bunt

Bertha van Maaswaal

Wim Verhoeks
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Meer informatie?
Wil je meer informatie over de 
mogelijkheden van Bunt Groep, neem 
dan contact met ons op! 0318 - 830226

Zullen we 
groeien?

Programma 
voor opvolgers 
binnen 
familiebedrijven

Schrijf je meteen in voor een gratis informatieavond 
van Bunt Groep! Tijdens dit college maak je 
kennis met een breed scala aan onderwerpen 
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
organisatieontwikkeling en bedrijfsoverdracht.

Als opvolger binnen een familiebedrijf komt 
er veel op je af. Een goede voorbereiding is 
belangrijk voor een succesvolle opvolging! Ben 
jij benieuwd naar waar jij als opvolger mee te 
maken gaat krijgen? Speciaal voor opvolgers 
binnen familiebedrijven organiseert Bunt Groep 
een uniek programma en behandelen we de 
thema’s waarmee jij als opvolger te maken 
krijgt. Bereid je goed voor op een succesvolle 
opvolging binnen het familiebedrijf!

BUNTGROEP.NL

Ook Bunt Groep werkt momenteel 
aan de bedrijfsoverdracht naar 
de volgende familiegeneratie. 

‘Op dit vakgebied zijn we expert, maar 
nu zijn we ook nog eens ervaringsdes-
kundige! Volgende week hebben we weer 
het tweejaarlijkse familieberaad’, vertelt 
Teunis Bunt opgetogen. ‘We begrijpen 
nu hoe onze klanten zich voelen’, vult 
schoonzoon Danny aan. Zijn schoonva-
der knikt instemmend: ‘Familiebedrijven 
zijn zó complex, wie begrijpt er nu wer-
kelijk wat er onderliggend speelt? Een 
accountant redeneert op basis van de 
cijfers, maar bij familiebedrijven speelt 
er zoveel meer.’

HET FAMILIEBEDRIJF

Bunt Groep

en steeds gelijktijdig. Die transparantie gaf vertrou-
wen, want het lag allemaal heel gevoelig.’

Zie daar, deze risicovolle klip was omzeild, nu 
resteerde voor de overgebleven eigenaar het rond 
krijgen van de financiering. Daarvoor voerde 
Danny diverse gesprekken met meerdere banken, 
inclusief tussentijdse en gelijktijdige updates naar 
beide broers. Na drie maanden was de financiering 
rond. Het bakkerijbedrijf én de familie waren gered.

Is deze ellende te voorkomen?
Wim: ‘Ja. Door tijdig aan de bel te trekken. Ook dan 
moeten de betrokkenen misschien pijnlijke keuzes 
maken, maar daarna kunnen de familie en het be-
drijf dan verder. Hoe langer men wacht, hoe hoger 
de emoties oplopen, dat is zakelijk ook niet goed.’ 

Bertha: ‘Als de bakkersbroers bij de indiensttre-
ding van de jongste broer assessments hadden 
gevolgd, dan hadden ze aan “de voorkant” bewuste-
re keuzes kunnen maken.’ 

Danny: ‘Ook dan had het kunnen misgaan, maar 
na assessments kent men elkaar sowieso beter, is 
er meer onderling vertrouwen. Dus, wat wil je: een 
zachte landing of een harde crash?’

Terug naar het bakkersbedrijf. Anno 2021 floreert 
deze onderneming weer. ‘Het was heel dankbaar 
werk!’ aldus Danny.  

Spanningen binnen 
de directie?
Benader Bunt Groep via
0318 - 830226.

Geïnteresseerd?
Benader Bram Tijssen
via 0318 - 830226.
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Bunt Groep is het adviesbureau 
dat mensen en organisaties 
helpt en professionaliseert, 
zodat ze kunnen groeien.

Groei vindt 
altijd zijn weg
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‘Opvolgings-
plan maakte

overnameproces 
inzichtelijk’

Andries Lichtendonk
BOS BTC

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP   ‘Voorheen er Bam! in, nu ga ik in gesprek’
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