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‘WERELDBEROEMD WORDEN IN NEDERLAND!’

Doordat wij allemaal ons ‘kunstje’ al eer-

der hebben gedaan, zijn we inhoudelijk 

sterk. Ik durf te zeggen dat wij de beste 

bedrijfsadviseurs in ons segment heb-

ben.’ 

Er is heel bewust voor gekozen om geen 

kantoor of secretariaat in te richten. 

Leaseauto’s zijn niet aan de orde en mar-

keting wordt door Bonte Bij zelf geregeld. 

‘Zo houden wij onze kosten laag, óók 

voor onze klanten.’ Ook de organisatie 

wordt bewust klein gehouden. ‘We willen 

doorgroeien tot maximaal vijfentwintig 

Bijen. Als we groter worden, werkt ons 

concept van de netwerkorganisatie niet 

meer en wordt het te anoniem. We wer-

ken namelijk onderling nauw samen en 

nieuwe consultants komen altijd binnen 

via de anderen. Zij hebben allemaal hun 

eigen netwerk, dat ze actief warm hou-

den. Opdrachten worden via WhatsApp 

gedeeld en meestal pakt een van ons 

binnen een uur de handschoen op.’ Een-

maal per maand is er gezamenlijk over-

Bonte Bij is vier jaar geleden opgericht 

door Hans van der Velden en Paulien 

Huizenga en heeft inmiddels een derde 

eigenaar: Anja Bakker. Rondom deze ini-

tiatiefnemers zwermen met ingang van 

het nieuwe jaar zestien andere consul-

tants. ‘We hebben een bonte verzame-

ling medewerkers verspreid over het hele 

land’, vertelt Van der Velden. ‘De gemene 

deler is dat ze allemaal minimaal tien tot 

vijftien jaar werkervaring hebben en het 

klappen van de zweep dus goed kennen. 

leg: de raadvergadering. Het financieel 

jaarverslag heet ‘Bijverdiensten’. ‘Bijzon-

der, hè?’, knipoogt Van der Velden.

STROOMLIJNEN
Bonte Bij zet zich in voor bedrijven en 

organisaties in uiteenlopende bran-

ches die hulp kunnen gebruiken op het 

gebied van Human Resources (HR) of die 

op het punt staan ingrijpende verande-

ringen in de organisatie door te voeren. 

‘We helpen organisaties bijvoorbeeld bij 

het organiseren van een fusie of samen-

werking. Ook bij het afscheid nemen van 

werkzaamheden of medewerkers onder-

steunen we. Bovendien zorgen we voor 

het stroomlijnen van HR-processen en 

-administratie. Daarvoor adviseren we 

onze klant over de mogelijkheden op het 

gebied van HR-automatisering en zoeken 

passende softwarepakketten uit. Hier-

mee kunnen zaken als inzetplanning en 

het digitale personeelsdossier worden 

geregeld, maar ook de beoordeling van 

medewerkers of werving en selectie kan 

geautomatiseerd worden ondersteund. 

Daarnaast helpen we bedrijven via talent-

management hun medewerkers op de 

juiste wijze te ontwikkelen en we begelei-

den het gebruik van social media in orga-

nisaties. Hoe kun je social media zo inzet-

ten dat alles intern optimaal verloopt?’

De consultants arriveren op het moment 

dat een bedrijf besluit dat processen 

 gesmeerder moeten verlopen of wan-

neer er reorganisaties aankomen. ‘Wij 

inventariseren op zo’n moment eerst de 

situatie’, legt Van der Velden uit. ‘Wat wil 

je nou eigenlijk precies? Welke mensen 

heb je al, op welke plek zitten zij en hoe 

kun je hen voor de beoogde verande-

ringen optimaal inzetten?’ Er wordt een 

quickscan gemaakt van de situatie op 

basis van een aantal vragenlijsten. ‘We 

brengen daarmee in kaart hoe HR-pro-

cessen of reorganisaties zijn geregeld 

en waar het eventueel beter kan. Na 

een paar dagen hebben wij meestal een 

goede indruk van de situatie en gaan 

samen met de aanwezige mensen aan 

de slag. Onze consultants werken bij de 

klant: veelal minimaal twee of drie dagen 

per week. Alleen op die manier kunnen zij 

zich goed in de organisatie inleven.’ 

Uiteindelijk doel is altijd om processen 

rondom medewerkers soepeler te laten 

verlopen. ‘Dit kan door mensen op de 

juiste plekken te zetten of door middel 

van automatisering op een of meerdere 

fronten’, aldus Van der Velden. ‘Wanneer 

we een bepaalde vorm van automatise-

ring voorstellen, implementeren we deze 

ook in het bedrijf en zorgen ervoor dat 

iedereen het begrijpt. Omdat wij de taal 

van beide partijen spreken, maken wij de 

juiste vertaalslag tussen IT’ers en eindge-

bruikers.’ Door hun jarenlange ervaring 

hebben de Bijen snel een goed overzicht 

van de interne situatie. ‘De bouwstenen 

waarmee we werken zijn vaak hetzelfde. 

Alleen de inhoud is anders.’

RESULTAATGERICHT
Van der Velden geniet van zijn club en van 

de manier waarop het werk is georgani-

seerd. ‘Iedereen is baas van zijn eigen 

agenda. Bij ons telt het resultaat. We zijn 

open, eerlijk en betrouwbaar en ervaren 

veel verbondenheid onderling. We zitten 

elkaar niet dicht op de huid: onze erva-

ring is dat dat verlamt. Alle Bijen krijgen 

de ruimte en vrijheid om te vliegen. Crea-

tiviteit moet je nooit inperken. Dat neemt 

overigens niet weg dat we allemaal een 

sterke verantwoordelijkheid voor het 

werk voelen. Wij maken onze klussen af. 

Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, 

maar dat is het, volgens onze opdracht-

gevers bij anderen veelal niet’.

Zijn persoonlijke ambitie? ‘Wereldbe-

roemd worden in Nederland op ons 

eigen werkterrein. Ik wil dat Bonte Bij 

de leidende partij wordt qua kennis en 

daadkracht op het gebied van organi-

satieveranderingen en Human Resource 

Management. Wie Bonte Bij inhuurt, kan 

erop vertrouwen dat veranderingen snel-

ler worden doorgevoerd en dat er een 

grotere tevredenheid is bij alle betrokken 

partijen, zoals klanten en medewerkers. 

Dáár vliegen wij voor.’

Bonte Bij
3433 CM Nieuwegein

06 - 49 846 098 

info@bontebij.nl 

www.bontebij.nl 

CONSULTANTS VAN BONTE 
BIJ VLIEGEN VOOR  
CONCRETE RESULTATEN
Bonte Bij is een oplossingsgericht adviesbureau en projectmanagementbureau dat bedrijven 

en organisaties ondersteunt op het gebied van HR en organisatieveranderingen. En dat is 

geenszins zweverig. ‘Bijen zweven niet, bijen vliegen’, lacht oprichter en mede-eigenaar Hans 

van der Velden. ‘Wij vliegen voor het beste eindresultaat van onze klanten.’

Fotobijschrift

Hans van der Velden en Paulien Huizenga: ‘Wie Bonte Bij inhuurt, kan erop vertrou-

wen dat veranderingen sneller worden doorgevoerd en dat er een grotere tevreden-

heid is bij alle betrokken partijen, zoals klanten en medewerkers. Dáár vliegen wij 

voor.’

‘Bonte Bij heeft 
de beste bedrijfs
adviseurs op het 
gebied van HR 
en organisatie
veranderingen’


