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ELKE KAPITEIN AAN 
HET JUISTE ROER

Bij troschrysantenkwekerij Kiepflower staan sinds dit jaar 
twee kapiteins op één schip. Naast Nico Kiep, staat ook zoon 

Albert aan het roer. Hoe gaat dat met het leidinggeven aan de 
medewerkers? De ondernemers uit de Bommelwaard vertellen 

hoe zij, samen met Mara Juckers van Kasgroeit, hebben 
gewerkt aan leiderschap op de werkvloer.
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Ruim vijftig jaar geleden is Kiepflower in de Bommelwaard gestart 
met het telen van troschrysanten. In de jaren die volgden is het be-
drijf met 11 hectare uitgegroeid tot een grote kwekerij. In de kassen 
met de beste en nieuwste technologieën groeien jaarlijks zo’n 33 
miljoen troschrysanten.

Sinds dit jaar is naast Nico Kiep, ook zijn zoon Albert eigenaar van 
de kwekerij. Twee kapiteins op één schip. “Na jarenlang alleen aan-
gestuurd te hebben, brengt dat best wel eens de nodige strubbe-
lingen met zich mee”, vertelt Albert. “De aandacht verplaatst zich 
steeds meer buiten het bedrijf, voor mijn vader is dat een andere 
manier van werken. De dagelijkse aansturing van onze kwekerij 
komt in handen van de teamleiders. Hoeveel kapiteins krijg je 
dan? Leiderschap binnen een kwekerij is en blijft een ding.”

Innovatief
Net als Nico op vakantie is, worden nieuwe innovaties binnen de 
kwekerij doorgevoerd. Nieuwe LED verlichting, Airmix ventilato-
ren voor een betere controle op de luchtvochtigheid en tempera-
tuur en ook nog een nieuwe WKK. Albert vertelt: “Alles komt nu 
op mijn schouders terecht en dat verloopt prima.” Vader en zoon 
hebben samen een sterkere slagkracht. Het binnenhalen van deals 
of oplossen van complexe vraagstukken gaat samen veel beter, 
meent Albert. De laatste jaren richt Kiepflower zich bovendien 
op de retailmarkt. Dit vraagt een andere bedrijfsinrichting. “Onze 
aandacht richt zich steeds meer naar buiten, dat betekent dat 
anderen de dagelijkse leiding over moeten nemen.” Bij Kiepflower 
zijn veel werkzaamheden nog specialistisch handwerk, waardoor 
er veel personeel rondloopt en moet worden aangestuurd. “Wij vin-
den dat mensen het kapitaal zijn voor een bedrijf en daarin willen 
wij ook investeren.”

Albert en Nico hebben hiervoor Marco van Beek aangenomen. Hij 
zal heeft als taak om een sterke HR-afdeling neer te zetten. “Onze 
werknemers verdienen de aandacht die ze nodig hebben”, zegt 
Albert. Marco bevestigt dit: “Naast de bestaande functioneringsge-
sprekken en kantine bijeenkomsten, komt er extra aandacht. We 
nemen de tijd om in gesprek te gaan met de werknemers, voeren 
introductie- en voortgangsgesprekken en we bekijken de mogelijk-
heid voor het volgen van een opleiding.” Nu de dagelijkse aanstu-
ring bij de teamleiders ligt, vraagt dit andere capaciteiten van de 
medewerkers. Om deze verandering tot een succes te maken moet 

Albert en Nico Kiep
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je weten wat er op de vloer speelt en welke capaciteiten 
de medewerkers hebben. “Hierbij hebben we de hulp 
ingeroepen van Mara Juckers, Adviseur Opleiding & 
Ontwikkeling bij Kasgroeit.”

Analyse bedrijfsprocessen
Na een eerste kennismaking is Mara Juckers aan de slag 
gegaan. “Ik start altijd eerst met een analyse, zo ook bij 
Kiepflower. Deze keer heb ik dat gedaan aan de hand 
van de Binden & Boeien Scan.” Deze scan geeft inzicht 
op welke vlakken je als bedrijf kan investeren in de 
medewerkers. De werkgever en de werknemer vullen 
dezelfde scan in. Op deze manier krijg je inzicht in hoe je 
de medewerkers nog beter kunt boeien- en binden. “Aan 
de hand van de aandachtpunten die daar uit naar voren 
komen, ga ik aan de slag.” vertelt Mara.

Bij Kiepflower kwam naar voren dat leiderschap een 
punt van aandacht is. De inwerkprocedure is niet overal 
gelijk en de regels en procedures zijn niet altijd duidelijk. 
Albert: “De taakverdeling is soms nog wel eens een wor-
steling. We vallen regelmatig terug in ons oude patroon, 
dan pakt mijn vader mijn taken terug. Daarom zijn we 
vanuit de directie begonnen met ons eigen leiderschap. 
Ik heb de training Persoonlijk Leiderschap gevolgd en 
we krijgen coaching vanuit een bedrijfsadviseur.”

Ook zijn ze begonnen met het actualiseren van de 
functieprofielen. Zijn deze compleet en bevatten deze 
alle werkzaamheden die bij de functie horen? Tevens 
worden de procedures en regels gestandaardiseerd. Zo 

komt er een beter draaiboek voor nieuwe medewerkers, 
waarin beschreven wordt hoe het werk moet gebeuren 
en welke regels er gelden. Enkele teamleiders maken 
dit handboek. Verder kwam uit de analyse naar voren 
dat de interne communicatie aandacht nodig heeft. 
“Onze overleggen verzanden soms in veel gepraat zonder 
concrete resultaten. We willen de input meer vanuit de 
werknemers laten komen. We willen ook gaan werken 
met feedback geven op elkaars functioneren. Dan kun-
nen we groeien en ons blijven verbeteren.”

Betrokkenheid medewerkers
Mara vertelt hoe het vervolgtraject verloopt: “Nico en 
Albert spreken nu met een bedrijfsadviseur over hun 
leiderschap. Binnenkort spreek ik ook met deze bedrijfs-
adviseur, om de vertaling te maken naar de medewer-
kers. Samen met Marco van Beek pak ik dit stap voor 
stap op. Zo wordt dit duurzaam ingebed in de organisa-
tie van Kiepflower.”

Om je als kweker te onderscheiden, is investeren in 
je medewerkers iets waar je niet meer aan ontkomt. 
Kiepflower is hier al jaren een goed mee bezig. Nico: 
“Wij zijn een sociaal bedrijf en helpen onze werknemers 
zoveel mogelijk. Waar we ons in aan het verbeteren zijn, 
is onze medewerkers meenemen in de ontwikkeling van 
ons bedrijf. Samen zoeken naar de optimale organisatie. 
We steunen onze medewerkers hierin, door hun indivi-
duele ontplooiing. We krijgen steeds meer oog voor het 
individu achter de medewerker en bieden ruimte voor 
hun persoonlijke drijfveren. Zodat elke kapitein aan het 
juiste roer staat en zich hier ook goed bij voelt.” 

Kasgroeit is een initiatief van CNV, FNV, Glastuinbouw 
Nederland en Plantum en wordt gefinancierd door het 
fonds Colland Arbeidsmarkt.

Marco van Beek

Mara Juckers
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Slim
  verder
...met geautomatiseerde
energieoplossingen
Automatisering van uw energie in- en verkoop zorgt voor continuïteit van
uw glastuinbouwonderneming. U krijgt online altijd het beste biedadvies. 
24/7 en 365 dagen per jaar. Daarmee kunt u groeien en blindelings vertrouwen 
op analyse. Dat geeft niet alleen rust en zekerheid, maar bespaart vooral ook 
tijd en kosten. Én maakt u onafhankelijk. Heeft u vragen over datagedreven 
energieoplossingen? Onze energiespecialisten staan voor u klaar.

Meer weten? Kijk op agro-energy.nl
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