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Wat kun je doen als grote delen van je  
handel stilliggen door corona? B&S, een  
van oorsprong Nederlandse groothandel 
van onder meer beauty-, drank-, food- en 
healthproducten, maakte van de nood een 
deugd en hergroepeerde de meer dan vijftig 
bedrijven onder de holding in zes zoge-
naamde focussegmenten. Zo kwamen alle 
activiteiten in bijvoorbeeld de drankensector 
onder één management, net zoals dat bij 
beauty gebeurde. Daarnaast werd een nieuw 
digitaal platform gebouwd, waarop alle 
interne processen op elkaar werden aange-
sloten en de service naar klanten vergaand is 
gedigitaliseerd. Volgens Tako de Haan, CEO  
van B&S Group, een enorme operatie, die 
niettemin in minder dan twee jaar is voltooid. 
De Haan: “De herstructurering en de nieuwe 
automatisering waren nodig om betere 
synergie tussen de bedrijven te realiseren. 
Doordat nu iedereen is aangesloten op één 

Aandacht voor álle aspecten van het 
werk aan de universiteit. Voor onderwijs, 
onderzoek, ondersteuning en de samen-
werking daartussen. Daar wil Maastricht 
University naartoe, zegt bestuursvoorzitter 
Rianne Letschert. Een landelijk programma 
dat hieraan bijdraagt heet Erkennen en 
Waarderen. �We willen carrièrepaden 
mogelijk maken voor iedereen, ook voor wie 
zich niet alleen op onderzoek richt.� Ze is 
blij met de uitkomst van de MT500, waarin 
Maastricht University fors stijgt. “Het is fijn 
dat managers ons waarderen, zeker gezien 
de krappe arbeidsmarkt. Maar het gaat om 
onze medewerkers. Voor hen doen we ons 
uiterste best – en dat blijven we doen.”
Nog een speerpunt: het ontwikkelen van 
leiderschapskwaliteiten. “Lang leefde de 
gedachte dat goede professionals ook 
automatisch leiding kunnen geven”, zegt 
Letschert. “De waarheid is: de een kan het 

systeem, kunnen we ook onze suppliers en 
afnemers makkelijk met elkaar verbinden. 
En wat in het ene bedrijf goed werkt, kunnen 
we nu ook makkelijker uitrollen in het andere. 
Zo helpen we elkaar om de commerciële en 
operationele processen te verbeteren. Meer 
eenheid dus, in al onze verscheidenheid.”
Die verscheidenheid van het concern is 
groot: dagelijks worden miljoenen klanten 
in 120 landen bereikt. De Haan: “Na onze 
rebranding gebruiken wij als tagline ‘King 
of reach’, want wij leveren aan iedereen, 
overal. Aan B2B-klanten, aan retailers als 
Action, aan platforms als Alibaba en Bol.
com en aan consumenten in Europa, de VS 
en China. En we voorzien al 25 jaar allerlei 
VN-vredesmissies van eten en drinken. De 
handel is wereldwijd nog niet op het niveau 
van voor corona, maar wij zijn al helemaal 
klaar voor de toekomst. Laat de drukte maar 
weer komen.”     

direct, de ander wordt er nooit goed in, 
met alle gradaties daartussen.” In januari is 
de universiteit gestart met de Leadership 
Academy. “Echt iedereen krijgt de ruimte 
om te reflecteren op het eigen leiderschap. 
Wat heb ik nodig? Wat is leiderschap? Ik 
geloof niet in programma’s voor de happy 
few. Hierover nadenken moet gaan behoren 
tot de cultuur van de universiteit.”
De werkdruk in de universitaire wereld 
ligt hoog. “Mensen zijn ons kapitaal”, zegt 
Letschert. “Daar zijn we lang niet zuinig 
genoeg op geweest.” Daarom is Maastricht 
University gestart met een ‘duurzaam-
heidsmonitor’. “Eerst nemen we tevreden-
heidssurveys af. Daarna gaan we door met 
focusgroepen. Tot slot laten we weten wat 
er met de input van onze medewerkers is 
gedaan. Daar mogen ze ons op afrekenen. 
Als mooie plannen alleen op papier bestaan, 
heb je er niets aan.”  
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