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Praktijkverhaal Bunnik Plants

‘Medewerkers hebben zelf een nieuw systeem bedacht waarmee ze de capaciteit 
voor het afleveren van planten met maar liefst 50 procent wisten te verhogen. 
Daar wordt toch iedereen enthousiast van?’

De meeste tuinbouwbedrijven worden nog op een hiërarchische en directieve 
manier aangestuurd. Een van de weinige uitzonderingen is de Bleiswijkse 
potplantenkweker Bunnik Plants. De initiatiefnemer van deze cultuuromslag 
is Thomas Bunnik. Hij studeerde en werkte in Amerika, onder andere bij 
McKinsey, waar hij persoonlijk ervoer dat de oude manier van leidinggeven 
en organiseren niet meer functioneert. ‘Autoritair leiderschap leidt niet tot 
betrokkenheid. Ik geloof dat mensen plezier hebben in hun werk als ze zaken 
naar hun eigen hand kunnen zetten.’ Toen hij terugkeerde op het ouderlijk 
nest wist hij zijn vader en ooms te overtuigen om het roer om te gooien.

Forse groei

Bunnik Plants is een grootschalig potplantenbedrijf met 25 hectare verdeeld 
over 7 locaties. Wekelijks worden er door de ruim 250 medewerkers meer 
dan 700.000 potplanten uitgeleverd naar klanten. Daarnaast is het bedrijf 
in 2003 met Bunnik Creations gestart, een internationaal handelshuis dat 
gespecialiseerd is in keramiek en decoratiematerialen. Hierdoor kan het 
bedrijf nieuwe concepten ontwerpen en planten ‘aankleden’ in de huisstijl 
van de klant. Inmiddels worden er wekelijks gemiddeld 80 containers met 
producten over de hele wereld verscheept. Om de mogelijkheden te laten 
zien, is in 2008 samen met een aantal partners het Green Event Centre op
gericht. Op deze permanente beurs kunnen exporteurs, retailers en groot
handelaren het jaar rond inspiratie opdoen en direct producten voor hun 
assortiment uitzoeken.

De forse groei brengt ook een nadeel met zich mee: de verschillende locaties 
zijn in de loop van de tijd eilanden geworden. Dat is voor het management 
een reden om de aansturing tegen het licht te houden. De vraag is: hoe kunnen 
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we de samenwerking, het ondernemerschap en het werkgeluk vergroten? 
Op advies van Thomas wordt er een transitie in gang gezet naar zelforgani
serende teams. Hij legt uit wat dit inhoudt: ‘We werken toe naar een organi
satiemodel waarbij de piramide wordt omgedraaid. Medewerkers op de 
werkvloer krijgen autonomie om besluiten te nemen, het management werkt 
adviserend en ondersteunend.’ Om dit te laten slagen maken ze alle financiële 
informatie transparant en besluit het bedrijf om medewerkers in de winst te 
laten delen. Een kwart van de winst gaat naar de Belastingdienst, een kwart 
naar nieuwe investeringen, een kwart naar de eigenaren en een kwart naar 
de werknemers. Hierdoor ondervinden medewerkers aan den lijve of hun 
keuzes het verschil maken. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers betrokken 
zijn bij het floreren van de onderneming. ‘Bij ons is iedereen een beetje zijn 
eigen ondernemer’, aldus Thomas.

Aan de slag met zelfsturing

Als Thomas in 2014 terugkeert uit Amerika doet hij eerst een tijd productie
werk bij Bunnik Plants om een gevoel te krijgen bij de bedrijfsprocessen. 
Vervolgens legt hij z’n visie en plannen uit aan zijn vader en ooms, de toen
malige directie. ‘Ik vond het belangrijk om goedkeuring van hen te ontvangen’, 
zegt Thomas. ‘Hun leiderschapsstijl staat soms haaks op het idee van zelf
sturing, dus ik wilde zeker weten dat ze achter me stonden en afstand wilden 
nemen van de operatie.’ Dat vertrouwen krijgt hij. Samen met zijn neef Dennis, 
die medeeigenaar is van het bedrijf, stelt Thomas zelforganiserende teams 
aan. De transitie naar meer autonomie en verantwoordelijkheid wordt op 
verschillende manieren vormgegeven. Zo zijn diverse teams met een weekstart 
begonnen. Tijdens dit overleg horen medewerkers wat er organisatiebreed 
speelt en bedenken ze plannen om zaken te verbeteren en deze verbeteringen 
te monitoren. Sommige teams werken daarnaast met een dagstart om de 
werkzaamheden te verdelen en zaken af te stemmen. Dit stimuleert mensen 
om zelf initiatief te nemen.

De functioneringscyclus wordt afgeschaft, omdat deze veel tijd kost en weinig 
concreets oplevert. De medewerkers beoordelen nu elkaar, in plaats van beoor
deeld te worden door hun leidinggevende. Via de app Volgensmijncollegas 
kun je op een schaal van 1 tot 5 aangeven of de collega waar je mee samen
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werkt zich gedraagt conform de waarden van Bunnik Plants. Daarnaast 
reageer je op de vraag: wat maakt deze persoon fantastisch? Productiehoofd 
Thomas Schriek legt uit wat er na het beantwoorden van de vragen gebeurt. 
‘De resultaten van medewerkers die gemiddeld een 4 of hoger scoren worden 
zichtbaar gemaakt op de interne website. Op die manier willen we onze 
toppers in het zonnetje zetten.’ Eind 2016 wordt de app voor het eerst gebruikt 
en dat levert een heuse complimentendouche op. Een van de bedrijfsleiders 
raakt ontroerd door de positieve manier waarop collega’s elkaar bejegenen. 
Tijdens de Kerst leest hij met tranen in zijn ogen alle berichtjes. ‘Door deze 
positieve affirmatie is de werksfeer verbeterd’, legt Schriek uit. ‘Vroeger 
hoorde je alleen iets als je het niet goed deed. Nu vertellen we het ook als 
we iets in elkaar waarderen.’

Een andere manier om medewerkers in sociaal opzicht te belonen is het 
talentenprogramma GROEI. Collega’s van de verschillende locaties kunnen 
een stem uitbrengen op teamleden die ze graag in dit programma zouden 
willen zien. Daaruit wordt een selectie gemaakt van twaalf medewerkers 
die meedoen aan een tweejarig programma om het beste in het bedrijf, 
hun team en zichzelf naar boven te brengen. Om onderlinge verbinding te 
stimuleren, kiezen deze talenten zelf iemand binnen het bedrijf die hen gaat 
coachen. Deze collega helpt hen helpt bij het uitvoeren van de opdrachten 
en het toepassen van datgene wat ze leren. Om het werkplezier te stimuleren 
opperen de talenten het idee om een werkweek in te voeren van 38 uur in 
plaats van 43,5 uur. Thomas legt uit waar dit idee vandaan komt: ‘Hard werken 
kunnen we wel in de tuinbouw, maar bij Bunnik Plants willen we slim leren 
werken. Daar passen minder uren bij. Ik werk zelf ook parttime in het bedrijf.’ 
De talenten presenteren hun voorstel bij de leiding van het bedrijf en die gaat 
na wikken en wegen akkoord. Om te voorkomen dat mensen er in financieel 
opzicht op achteruit gaan wordt het uurloon verhoogd.

Thomas zijn droom voor de toekomst is dat medewerkers uiteindelijk zelf 
hun salaris gaan bepalen. Zover is het nog niet, realiseert hij zich. ‘Op dit 
moment kunnen medewerkers tot 1000 euro zelf beslissen of ze een aanschaf 
doen. We vragen hen wel of de investering binnen twee jaar kan worden 
terugverdiend. Als dat niet het geval is, volgt eerst een gesprek met een finan
cieel adviseur voordat er eventueel tot de aanschaf wordt overgegaan.’ 
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Tijdens de transitie loopt de productiviteit binnen het bedrijf wel terug. In 
plaats van directief in te grijpen, kiest Thomas ervoor om het gesprek aan te 
gaan met de verantwoordelijke leidinggevenden. Naar aanleiding van deze 
gesprekken gaan de teams aan de slag en voeren ze diverse verbeteringen 
door. Langzaamaan worden de prestaties beter. ‘Alhoewel er nog formele 
leidinggevenden op de locaties rondlopen, is hun rol fundamenteel ver anderd’, 
vertelt Thomas. ‘Ze dicteren veel minder en faciliteren veel meer. Hierdoor 
verschuift de focus van de persoon van de leider naar het proces in de groep. 
Het salesteam heeft na het vertrek van hun manager besloten helemaal zelf
organiserend te worden. Ik weet niet wat daar gebeurt en heb alleen inzicht 
in hun resultaten.’

Duurzaam innoveren

Op het gebied van duurzaamheid loopt het bedrijf al een aantal jaren voorop. 
Zo worden de kassen verwarmd met restwarmte uit het industriële haven
gebied van Rotterdam en speelt Bunnik Plants een voortrekkersrol bij een 
project dat afvalwater zuivert dat normaal naar het riool ging. Daarnaast 
dragen ze bij aan de afname van CO2uitstoot door de CO2 uit rookgassen 
van het industriële havengebied opnieuw te gebruiken voor de planten. Als 
klap op de spreekwoordelijke vuurpijl plaatst het bedrijf maar liefst 7.650 
zonnecollectoren op het dak van de bedrijfshal die 1,8 megawatt aan elektri
citeit kunnen opwekken; genoeg voor meer dan 550 huishoudens. Daar blijft 
het niet bij. Volgens Thomas ben je pas echt duurzaam wanneer je als bedrijf 
de mens centraal stelt. ‘Duurzaamheid noemen we doorgaans in een adem 
met milieumaatregelen, maar dat is pas het begin. De volgende stap is de 
omgang met mensen. Ik hoop dat daar snel een goede definitie voor komt.’ 
Volgens de teler is het van groot belang dat mensen blij zijn en dat teams 
goed functioneren. Pas dan presteren ze optimaal en worden ze creatiever. 
Aan deze filosofie zit wel een prijskaartje. ‘We hebben mensen naar huis 
gestuurd die individueel het allerbest presteerden, maar die geen team
spelers waren. Dat was lastig.’

Om innovatie te stimuleren wordt er afscheid genomen van de ouderwetse 
ideeënbus. ‘Door zo’n bus nemen mensen letterlijk afstand van hun idee 
en gaan ze wachten op wat iemand anders ermee doet’, vindt Thomas. 
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‘Wij stimuleren innovatie en ondernemerschap nu door mensen te helpen 
om een goed idee handen en voeten te geven. Dat levert naast ideeën ook 
betrokkenheid en loyaliteit op.’ Inmiddels zijn er ideeën in overvloed. Zo 
hebben medewerkers zelf een nieuw systeem bedacht waarmee ze de capaci
teit voor het afleveren van planten met maar liefst 50 procent wisten te ver
hogen. ‘Daar wordt toch iedereen enthousiast van?’ Innoveren werkt zo
doende aanstekelijk. In plaats van oordelen te vellen, heeft Thomas geleerd 
om vragen te stellen. ‘Als medewerkers bij me komen met een idee vraag ik 
ze: “Wat probeer je hiermee op te lossen?” En: “Kan het nog gekker of wilder?” 
Dan gaat er ook weleens wat mis. Hoe gaan jullie daarmee om? Thomas 
reageert laconiek: ‘Fouten maken vinden we niet erg. Die horen erbij.’ Zo 
reed er onlangs een medewerker met een heftruck tegen een paaltje aan. 
De schade bedroeg 3000 euro. ‘Vroeger was de reactie geweest: “Wat voor 
mongool heeft dit gedaan? Hij zat natuurlijk op zijn telefoon!” Nu was de 
reactie: “Gelukkig is er niemand gewond geraakt.” Vervolgens hebben we 
de medewerker gevraagd hoe we dit in de toekomst zouden kunnen voor
komen. Het paaltje bleek niet goed zichtbaar vanuit een bepaalde hoek. 
Om het zichtbaarder te maken, heeft de medewerker in kwestie het paaltje 
zelf rood en wit geverfd. Probleem opgelost.’

Als de cultuuromslag grotendeels heeft plaatsgevonden, worden de eerste 
resultaten duidelijk. Thomas Schriek somt op wat er concreet is veranderd: 
‘In twee jaar tijd is de tevredenheid van de medewerkers van een 4,9 naar 
een 7,9 gestegen en is de sfeer in het bedrijf veel positiever geworden. Het 
aantal klachten van klanten is flink afgenomen omdat er door de goede 
relaties beter wordt afgestemd. De verschillende locaties werken beter 
samen en delen nu hun resources en medewerkers met elkaar. Dat scheelt 
kosten. Bovendien kan er door de groei een nieuwe locatie worden geopend.’ 
Bij Bunnik Plants voelen ze zich bevoorrecht, ervaart Thomas Bunnik. ‘Veel 
tuinbouwbedrijven worstelen met de overdracht van leiderschap omdat de 
kinderen van de huidige eigenaren het bedrijf niet willen overnemen. De 
sector kan wel wat nieuwe impulsen gebruiken. Daarom is het belangrijk 
om nieuwe organisatiemodellen te blijven ontwikkelen.’






