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Ghislaine Duymelings: 'Dit is meer dan een gewone transitie' 27‐01‐2014 | Interviewer: Roger Muys | 
Auteur: Erik Bouwer | Beeld: Anouck Wolf Ghislaine Duymelings: 'Dit is meer dan een gewone 
transitie'Iedereen kent de naam Overtoom, maar toch neemt het bedrijf er afscheid van. En dat is 
nog maar het begin van een radicale rebranding.  

Ghislaine Duymelings, directeur Overtoom Benelux, over ‘ondernemen voor een betere wereld’.Het 
gaat goed met het Franse Manutan, sinds 1995 het moederbedrijf van Overtoom. De leverancier van 
magazijn‐ en kantoorbenodigdheden is met een omzet van 571 miljoen euro en 1.800 werknemers 
Europees marktleider.  

Het bedrijf boekt uitstekende resultaten en in de afgelopen jaren werden verschillende overnames 
gedaan, gefinancierd met eigen vermogen. Toch heeft Manutan twee jaar geleden besloten te 
beginnen aan een serieus transformatieprogramma. De geplande naamswijziging roept de nodige 
vragen op, maar de plannen van Manutan gaan nog veel verder. 

Dat vraagt om een uitleg van Ghislaine Duymelings, sinds twee jaar directeur van Overtoom Benelux. 
Duymelings is verantwoordelijk voor Overtoom Nederland: met 250 medewerkers een omzet van 
honderd miljoen euro na Frankrijk de tweede markt voor de Manutan‐groep. 

‘Manutan is voor vijfentwintig procent beursgenoteerd, de rest is familiebedrijf. Twee jaar geleden 
hebben de zonen van de oprichter het bedrijf overgenomen. Zij zijn gaan nadenken over wat ze met 
het bedrijf wilden doen. Wat is de rol van de onderneming ten opzichte van de samenleving? In 
dialoog met verschillende directieleden is er een nieuwe visie geformuleerd: ondernemen voor een 
betere wereld. Maar we gaan niet de helft van de winst aan een goed doel geven, dat is niet de 
achterliggende gedachte.’ 

De nieuwe visie is niet bedacht in het Franse hoofdkantoor net boven Parijs en evenmin ontsproten 
aan het creatieve brein van een marketingbureau, maar geleidelijk tot stand gekomen. ‘Het begon 
met vragen over op welke manier we zaken willen doen en welke rol we willen spelen richting onze 
stakeholders: samenleving, klanten, medewerkers, aandeelhouders. We zijn een week naar La 
Réunion geweest, waar veel gelopen en geklommen is en waar deze vragen dagelijks aan de orde 
kwamen. Er is natuurlijk aandacht besteed aan de voorbereiding, maar er was veel ruimte voor 
input.’ 

DE KERK 

Volgens de huidige eigenaren van Manutan is de tijd aangebroken dat grote bedrijven hun invloed 
aanwenden om de samenleving verder te helpen. ‘Vroeger speelde de kerk of een 
dorpsgemeenschap een belangrijke sociale rol, wij denken dat het bedrijfsleven daar nu wat aan toe 
kan voegen. Daarbij staat het nemen van verantwoordelijkheid centraal: niet alleen voor de 
onderneming, maar ook voor de individuele medewerkers’, stelt Duymelings. 



Deze nieuwe visie, die nu een jaar geleden is gecommuniceerd naar de medewerkers, heeft 
verschillende gevolgen voor zowel de business als de cultuur. De meest tastbare verandering is het 
verdwijnen van het merk Overtoom, dat sinds deze maand Manutan heet. Ook het assortiment 
wordt aanzienlijk vergroot en de logistieke processen worden aangepast. Het bedrijf wil daarnaast op 
een andere manier met klanten omgaan: ‘We gaan investeren in een hechte langetermijnrelatie met 
onze klanten. We willen niet alleen producten leveren, maar ook aanvullende diensten. Online en 
sociale media zijn sterk in opkomst – de helft van onze business komt via internet tot stand – maar in 
hoeverre ken je de persoon met wie je zakendoet?’ 

AUTONOMIE 

Minder tastbaar, maar wel met grote gevolgen, zijn de veranderingen waar de medewerkers van 
Overtoom de afgelopen maanden doorheen zijn gegaan. De nieuwe visie is dan ook niet gedropt als 
een nieuw marketingplan, maar zorgvuldig uitgerold. ‘Bij het idee van ‘ondernemen voor een betere 
wereld’ willen we klein beginnen: bij onze klanten en onze medewerkers. Je kunt je goed voelen bij 
een visie, maar de concrete invulling daarvan is een weg die je moet afleggen. We staan nu aan het 
begin daarvan. De klanten gaan de transformatie – inclusief de nieuwe belofte all you need, with love 
– pas merken als de medewerkers dit kun‐nen uitdragen en erin ontwikkeld zijn.’ 

Het lijkt een weloverwogen operatie: verander eerst de binnenkant en daarna pas de buitenkant. Om 
de nieuwe visie te kunnen uitdragen, is er veel veranderd aan de organisatie. Uitgangspunten zijn 
daarbij het vergroten van het zelfbewustzijn, het zelf dragen van verantwoordelijkheid en het 
(helpen) ontwikkelen van medewerkers. 

‘Mensen staan weinig stil bij hun rol en verantwoordelijkheid wanneer dingen niet gaan zoals ze 
zouden moeten gaan. Het nemen van verantwoordelijkheid – zowel in werk als in het privéleven, 
want die twee zijn niet meer gescheiden – is een essentiële factor. Bij Manutan zijn we wars van een 
excuuscultuur. Centraal staat dat we de autonomie van medewerkers sterk willen ontwikkelen. 
Daarbij willen we een sterke sociale omgeving bieden.’ 

KICKBOKSEN 

Duymelings geeft een concreet voorbeeld: ‘Als mensen competenties willen ontwikkelen, dan 
bekijken we welke sport daar het beste bij past. Daarvoor hebben we een sportcentrum geopend. 
Niet om medewerkers alleen maar te laten sporten na hun werk. Wil iemand leren om sneller te 
beslissen? Denk aan squash. Of aan boogschieten, om doelgerichter te worden. We hebben een 
sporthandboek dat medewerkers helpt bij het formuleren van hun doel en hun strategie. In sport 
komt de eigen verantwoordelijkheid en de noodzaak van discipline naar voren: dingen gaan niet 
vanzelf. Sport zorgt er ook voor dat mensen op een andere manier met elkaar gaan communiceren 
en samenwerken. Als ik bij het kickboksen gecoacht wordt door iemand die in het distributiecentrum 
werkt, dan ontstaan er mooie dingen. Er zijn altijd mensen die zeggen ‘Ik doe niet mee’. Als je het in 
kleine groepjes doet of per afdeling, werkt het beter.’ 

Naast sport (een manier om uitdagingen aan te gaan en onszelf te leren kennen: kortom een 
fantastisch middel voor inzicht en zelfkennis, aldus het online Manutan‐manifest) zijn er veel andere 
activiteiten opgezet. Duymelings: ‘We verbouwen onze eigen groente en fruit. Ook hier wordt weer 
duidelijk: iets gaat niet vanzelf. Welke verantwoordelijkheid draag ik? We hebben ook een eigen 



mediatheek waar mensen films en boeken kunnen meenemen. Medewerkers organiseren 
filmavonden, bijvoorbeeld over het thema eigen verantwoordelijkheid en discussiëren daarover.’ 

AFSCHEID 

De transformatie van Overtoom gaat veel dieper dan alleen de groentetuin en de sportlessen. Het 
centraal stellen van de eigen verantwoordelijkheid grijpt in tot de kern van de organisatie. ‘Winst is 
voor Manutan geen doel maar een resultaat. Tot voor kort kregen mensen een salarisverhoging op 
basis van een beoordeling Vanaf volgend jaar zijn de bonussen niet langer gekoppeld aan individuele 
prestaties, maar aan de bedrijfsomzet en ‐winst. Ze gelden voor iedereen. Mensen gaan wel meer 
verdienen als gevolg van een interne verschuiving of van ontwikkeling.’ 

Duymelings houdt er rekening mee dat niet iedereen zich aangetrokken voelt tot de nieuwe koers. 
‘Als mensen niet op de juiste plek zitten, is doorvragen op het waarom essentieel. De medewerker 
moet ook zelf nadenken over de dieperliggende reden: waarom doe ik bepaalde dingen wel of juist 
niet? In de ideale wereld zouden deze mensen zelf op zoek gaan naar een andere baan, maar we 
weten ook in deze financieel‐economische periode dat de banen niet voor het oprapen liggen. Soms 
zullen we afscheid nemen van mensen, maar dat is wel de laatste optie.’ 

HR‐ROL VOOR MANAGER 

Je zou verwachten dat HR een dominante rol speelt in dit transformatieproces. Duymelings legt uit 
dat de rol van HR juist sterk is beperkt. ‘HR bestaat bij het nieuwe Manutan uit één persoon. De taak 
is voornamelijk het challengen van managers: denk aan een tweede selectieronde waar HR bij zit, of 
het kritisch bekijken van een afdelingsplan. De HR‐rol is voor een groot deel bij de manager gelegd. 
Vroeger zou een HR‐functionaris aanwezig zijn bij een sollicitatiegesprek, nu zit er iemand bij van een 
andere afdeling. De manager heeft geleerd te interviewen, maar we vinden het belangrijk dat 
mensen zo min mogelijk een rol spelen en authentiek blijven. Iedereen zal zo’n interview dus op een 
andere manier doen. Medewerkers verwachten feedback meestal van hun manager, wij willen graag 
zien dat de medewerkers die het interview afnemen elkaar feedback geven. Het aantal managers is 
overigens ook teruggebracht: hoe meer vrijheid, hoe autonomer mensen kunnen werken, ook in hun 
ontwikkeling.’ 

INTERACTIE 

Medewerkers krijgen dus een veel grotere eigen verantwoordelijkheid. Met welk 
besturingsmechanisme voorkom je anarchie en chaos? ‘Niet alles gaat perfect, maar we zijn wel op 
de goede weg. De manager heeft de verantwoordelijkheid om goede kaders te scheppen, te 
faciliteren en te coachen. De invulling gebeurt door de medewerker. Binnen ons callcenter willen we 
bijvoorbeeld een langetermijnrelatie met de klant opbouwen. De medewerkers die aan de telefoon 
zitten, zijn de specialisten. Ze gaven aan dat ze vroeger ook wel eens input gaven, maar dat er dan 
weinig mee gebeurde. Nu zien ze wat hun verantwoordelijkheid is, als het gaat om de resultaten van 
dit bedrijf. We hebben sterk geïnvesteerd in een nieuw team van vijfentwintig mensen dat outbound 
belt naar onze klanten, voor opvolging, persoonlijk advies, het opbouwen van een persoonlijke 
relatie. We gaan onze klanten met behulp van een tool helpen bij de optimalisatie van hun 
inkoopproces. Bij een bestelling zal de vraag dan ook zijn: ‘Waar heeft u het product voor nodig, 
misschien kunt u met een goedkoper product ook goed uit de voeten’. We sturen dus niet op sales 



met de hoogste marge. Wij geloven erin dat dit bijdraagt aan de bewuste keuze van de klant om 
zaken met ons te doen. Verder komen we maandelijks met het voltallige personeel bij elkaar. 
Voorheen was het zo dat ik dan iets vertelde over omzet en winst en de belangrijkste prioriteiten. 
Daar ben ik mee gestopt. Nu zijn het medewerkers van afdelingen – dus niet de managers – die iets 
presenteren. Het leidt tot veel meer vragen en interactie.’ 

GOED WERKGEVERSCHAP 

Duymelings werkte meer dan twintig jaar in het buitenland voor Manutan. ‘De Nederlandse cultuur is 
natuurlijk anders dan de Franse. Vanuit de Belgisch‐Franse cultuur kun je een dag vergaderen zonder 
dat er een beslissing wordt genomen – dat gebeurt op andere momenten en plaatsen. Ik ben hier 
veel directer geworden, maar wel respectvol gebleven. In staat zijn om te veranderen, dat is een 
essentiële eigenschap. Op die manier kun je je verder ontwikkelen. Je kunt een bedrijf niet 
veranderen als je zelf dezelfde persoon blijft.’ 

Duymelings ziet in de transformatie van Overtoom veel aanknopingspunten met goed 
werkgeverschap. ‘We willen zorgen voor een sterke sociale omgeving. Ikzelf zie het ook als mijn 
verantwoordelijkheid om mensen te ontwikkelen en ze bewust te maken van de beslissingen die ze 
hebben genomen of nog gaan nemen. Mensen hebben uiteindelijk ooit zelf gekozen voor een 
torenhoge hypotheek, ook al heeft het Nederlandse systeem die keuze wellicht gestimuleerd. Ik wil 
daarmee aangeven dat mensen zelf moeten nadenken, ook over dit soort eerder genomen 
beslissingen. Als je jezelf goed kent, weet je beter wat je kunt en wilt. Je hoeft dan ook minder bang 
te zijn voor een periode zonder werk, bijvoorbeeld omdat je voor een financiële buffer hebt gezorgd.’ 

OPRECHTE RELATIE 

‘Misschien hoort dat ook wel bij leiderschapskwaliteiten: het zichtbaar maken van de potentie van 
anderen en de juiste persoon op de juiste plek zetten. Mogelijk gaan we in de toekomst toe naar een 
situatie waarbij teams jaarlijks hun leider kiezen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om ervaring 
op te doen. In de ideale wereld zou ik ook wel graag willen dat medewerkers zelf hun salaris bepalen, 
maar voorlopig zitten we nog in het typisch Nederlandse salarissysteem. Er zijn specialisten in het 
bedrijf die zeer veel waarde toevoegen en die best meer mogen verdienen dan ikzelf.’ 

Dit is meer dan een gewone transitie, vat Duymelings samen. ‘We kunnen daarom nu niet zeggen 
‘over tien jaar is het klaar’. Ik denk wel dat we al een grote stap gemaakt hebben wanneer klanten 
van ons gaan zeggen ‘met dat bedrijf heb ik een oprechte relatie’, zoals bij een goede vriend. Als 
Nederland zich daarvan bewust is en er ook bewust voor kiest om met ons zaken te doen, dan denk 
ik dat we geslaagd zijn in de implementatie van onze visie.’ 

Roger Muys is HR‐directeur en lid van het Executive Committee van PostNL. 
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TUUT‐TUUT DAT IS SNEL, MAAR IS HET OVERTOOM NOG WEL? 
06 nov 2013  |   Peter Boerman, foto's door Corbino   
 
Bij Overtoom heeft winst plaatsgemaakt voor persoonlijke ontwikkeling. Hoe zit dat, directrice 
Ghislaine Duymelings? 
 
Bam! Bam! Overtoom‐directrice Ghislaine Duymelings deelt rake klappen uit (zie foto onder) aan 
magazijnmedewerker Patrick. Het zweet staat de ruim een kop grotere man zichtbaar op zijn rug. 
Even verderop staan 13 operationeel managers bij elkaar in een grote sportzaal. Ze krijgen een 
coachingstraining, die begint met een stevig bewegingsuurtje. Junkie XL zingt over 'A Little Less 
Conversation, A Little More Action'. ‘Zo is het maar net’, zegt de instructeur die voor de groep staat. 
De managers pakken allemaal een matje en nemen daarna plaats op handen en knieën voor wat 
rekoefeningen. ‘Maar blijf binnen je grenzen, hè.’ 
 

 
 
KANTOOR VRIJGEMAAKT VOOR SPORT 
In de kleine zaal ernaast staan een gitaarstandaard, een keyboard en een tafeltennistafel. Allemaal 
geen toeval, zegt de 44‐jarige Duymelings, net nadat ze zich heeft omgekleed. ‘We hebben het 
afgelopen half jaar bewust een sportinstructeur in dienst genomen. We hebben in mei zelfs een deel 
van het kantoor helemaal vrijgemaakt voor sport.’ Niet alleen om haar mensen meer te laten 
bewegen, benadrukt ze, hoe gezond dat ook is. ‘Het gaat om veel meer dan dat. Het gaat ook om 



zelfreflectie, om mensen te leren omgaan met coachen, met leiderschap, met tegendruk. Wij 
proberen door sport in te zetten onze doelen te bereiken.’ 
 
SNELHEID IS NIET ONDERSCHEIDEND GENOEG 
En die doelen, die gaan ver bij Duymelings. Overtoom, dat was vroeger vooral: ‘Tuut‐tuut, dat is snel’ 
(zie video hieronder). Wie dacht aan kantoor‐, werkplaats‐ of magazijnbenodigdheden, moest 
meteen een associatie krijgen met het bedrijf in Den Dolder. Snelheid is echter niet onderscheidend 
genoeg meer, zegt Duymelings. Tegenwoordig wil Overtoom veel meer zijn dan ouderwetse 
dozenschuiver. Het bedrijf verandert radicaal. Niet langer is winst het hoofddoel, maar ‘een betere 
wereld’. Winst is slechts een middel om continuïteit te garanderen. Waar het om gaat is 
duurzaamheid, geluk en een bewust leven, zegt Duymelings. 
 
En dus wordt volop geïnvesteerd in de persoonlijke groei van de eigen medewerkers. Niet alleen in 
de sportzaal. Zo heeft elke afdeling ook een eigen moestuintje, waar ze zelf groentes kweken. ‘Twee 
weken geleden heeft de afdeling sales nog voor het hele bedrijf soep gemaakt met producten uit de 
eigen tuin. Dat was een grote verrassing.’ Ook is er een mediatheek met boeken en films die passen 
bij de nieuwe filosofie. Op filmavonden wordt er ook over verder gepraat. ‘Best gek, hoor, met 
collega’s over films praten.’ En de Kunstuitleen is de deur uitgedaan. ‘Dat doen we tegenwoordig zelf. 
Samen met Abrona, een instelling voor gehandicapten hier in de buurt.’ 
 
EEN BEDRIJF IS GEEN PLEK VOOR ARBEID 
Dat alles vanuit de filosofie dat een bedrijf geen plek is om alleen arbeid te verrichten, maar een plek 
is om te werken aan zelfverwezenlijking. ‘Vroeger dacht ik: de kerk speelt een belangrijke rol in de 
dorpssamenleving. Nu is het echt het bedrijf dat kan zorgen voor die onderlinge binding met elkaar. 
We zijn een bedrijf, en zijn als zodanig verantwoordelijk voor onze mensen en voor onze omgeving. 
En hoe groter het bedrijf, hoe groter de verantwoordelijkheid.’ 
 
GRATIS FRUIT VOOR IEDEREEN 
Op weg naar haar kamer, lopen we langs twee kratten appels van Landwinkel De Hooijerij. ‘We delen 
gratis fruit uit aan iedereen’, zegt Duymelings. ‘Tot voor kort gaven we ook gratis melk. Maar dat 
doen we niet meer, nu melk toch een beetje omstreden is.’ Op haar bureau liggen twee exemplaren 
van The Zappos Experience, de laatste editie van vrouwenmaandblad Fab, en de Inspiratiekalender 
van Stephen Covey. In haar kamer verder wat kunstwerken die samenwerking verbeelden, enkele 
kindertekeningen en een opgerolde poster. ‘Die ligt er al heel lang’, zegt Duymelings, bijna 
verontschuldigend. ‘Wij zijn niet zo van het dingen aan de muur hangen. Ik ben meer van de ervaring. 
Dat je dingen beleeft en daardoor vooruitgaat, en niet door spreuken aan de muur.’ 
 
Overtoom‐directrice Ghislaine Duymelings deelt klappen uit, foto door Corbino 
 
DOOR JE COMFORTZONE HEEN 
Ze vertelt dat ze sinds twee jaar verantwoordelijk is voor Overtoom. Met in de Benelux zo’n 250 
medewerkers maakt het in Den Dolder gevestigde Overtoom deel uit van de Franse Manutan Group.  
Bij dat bedrijf horen 23 dochtermaatschappijen in 19 landen in Europa, allemaal actief in de ‘zakelijke 



postordermarkt’: kantoor‐, werkplaats‐ en magazijnartikelen. Duymelings werkt al 22 jaar voor het 
bedrijf, maar het is de eerste keer dat ze weer in haar geboorteland actief is. Haar man heeft een 
internationale baan, zij zit met de twee kinderen in Nederland. Ze was 1 van de ongeveer 10 mensen 
die heeft meegedacht met de nieuwe filosofie, die is gestart toen de twee zoons het familiebedrijf 
overnamen. Ze gingen er samen voor naar het Afrikaanse eiland La Réunion. Kanoën, 
bergbeklimmen, veel activiteiten ‘om door je comfortzone heen te gaan’, zoals Duymelings het zegt. 
En daarna samen nadenken over de vraag: hoe zien wij de rol van een bedrijf in de huidige tijd? 
 
ONDERNEMEN VOOR EEN BETERE WERELD 
In oktober 2012 leidde dat tot de nieuwe visie: ondernemen voor een betere wereld. Dat betekent 
niet alleen een naamsverandering  ‐ Overtoom wordt binnenkort omgedoopt tot Manutan ‐, het 
betekent een heel nieuw bedrijf, zegt de directrice. ‘Het effect moet te merken zijn op drie niveaus: 
de medewerker, de klant en de samenleving. Met de klant willen we bijvoorbeeld een hechte, 
persoonlijke relatie. Dat is best moeilijk, als je 60.000 klanten hebt, zoals wij. Maar we willen hen in 
elk geval niet meer alleen producten verkopen, we willen hen echt de helpende hand bieden.’ 
 
GEEN SCRIPTS 
Een hele omslag, vertelt ze. ‘Vroeger leerden we onze mensen: hoe kunnen we meer verkopen via de 
telefoon? Nu leren we ze: hoe kunnen we beter luisteren? We willen 1 iemand verantwoordelijk 
maken voor het hele proces van een klant. We hebben niet het doel minder klanten te bedienen. 
Maar we willen wel klanten bewuster voor ons laten kiezen.’ Dat betekent onder meer: geen scripts 
meer aan de telefoon. En er komt een webshop waarbij de sharing‐gedachte vorm krijgt; klanten 
kunnen onderling Overtoom‐spullen delen. Ze verwijst daarbij naar het Amerikaanse kledingmerk 
Patagonia. ‘Bij hen kun je kleding ook na 15 jaar nog laten repareren. Je zou denken: daardoor 
verkopen ze minder, en snijden ze in hun eigen omzet. Maar in de praktijk bleken zij 15 procent méér 
te verkopen sinds ze dat hebben bedacht. Daar willen wij ook meer naartoe.’ 
 
CATALOGUS OP DE SCHOP 
En dus gaat ook de jaarlijkse catalogus, de vuistdikke ‘Overtoom‐bijbel’, op de schop. ‘De catalogus is 
belangrijk om onze visie neer te zetten. Hoe wij kijken naar de wereld. En hoe we denken de klant 
van dienst te kunnen zijn. Bewust keuzes maken, dat wordt de boodschap.’ Iemand die werkt, brengt 
daar 80.000 uur van zijn leven door, vertelt Duymelings. ‘Dat mag dan toch best een beetje 
aangenaam zijn?’ Vandaar dat het nieuwe Overtoom vooral wil bijdragen aan ‘een gezonde, veilige 
en prettige werkplek’, zoals ze het noemt. De catalogus bevat nu zo’n 32.000 producten, daar komen 
er volgend jaar 5.000 bij, ‘en de bedoeling is dat we naar 40.000 gaan. En al die producten hebben 
we op voorraad. En zijn één voor één bewust geselecteerd.’ 
 
DOORVERWIJZEN NAAR DE CONCURRENT 
En voor al die producten moet dus ook een nieuw tekstje in de catalogus geschreven worden. ‘Echt 
een gigantisch werk. We willen in alle teksten onze visie laten terugkomen. We willen dat ook 
klanten bewuste keuzes maken.’ Want 40.000 artikelen is mooi, maar kwantiteit is niet alles, 
benadrukt ze. ‘Als we iets niet kunnen leveren, schromen we niet om door te verwijzen naar de 
concurrent. Het gaat erom: behandel de klant zoals je zelf behandeld wil worden. En daarom 



proberen we dus ook meer dingen mogelijk te maken. Als de klant zegt: ik wil die kast niet in het wit, 
maar in het groen, dan zoeken we hem in het groen. En wil de klant een stalen bank met een eigen 
logo erin? Dan gaan wij kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.’ 
 
STEEKKARRETJES RIJDEN AF EN AAN 
Een medewerker van OvertoomWe lopen door het magazijn. Het lijkt een magazijn als alle andere. 
Steekkarretjes rijden af en aan. Hoe zien we hier de filosofie terug? ‘Dat zit hem toch vooral in de 
mensen’, zegt Duymelings. ‘Het gaat om de cultuur. Essentieel is dat fouten maken mag. Als we dat 
niet toestaan, krijg je een angstcultuur. En dat is het laatste wat de bedoeling is. Daarvoor pakken we 
ook al die creatieve dingen op. Zo’n moestuin is bijvoorbeeld een tool om mensen autonomer en 
oprechter te maken. En wij zijn ervan overtuigd dat die cultuur ook merkbaar effect heeft op onze 
klanten.’ 
 
EIGEN CHEFKOK 
Als Duymelings ergens een hekel aan heeft is het wel een excuuscultuur, zegt ze. ‘Het is altijd iemand 
anders. Dat is echt niet acceptabel. Een andere cultuur begint bij de vraag: wat is míjn 
verantwoordelijkheid? Hoe kan ík het anders aanpakken?’ Die eigen verantwoordelijkheid en die 
bewuste keuzes zie je overal zoveel mogelijk in terug. ‘We werken nu bijvoorbeeld nog met externen 
voor de bedrijfskantine, maar dat willen we in eigen beheer doen. We willen een chefkok aannemen, 
net als we al in Frankrijk hebben. Daar hebben we bijvoorbeeld ook een eigen serre, waar we veel 
producten verbouwen. En er wordt dagvers ingekocht, elke ochtend om 9 uur op de plaat‐selijke 
markt. Wat je betaalt, is bovendien salarisafhankelijk, zodat iedereen zich een goede maaltijd kan 
veroorloven.’ Zoiets moet er in Nederland ook komen, zegt Duymelings. 
 
DE YOGA‐SESSIE... 
‘We willen hier ook meer producten van het seizoen hebben, niet het hele jaar rond aardbeien. Maar 
het gaat ook om de vraag: hoe neem je mensen daarin mee? We willen bijvoorbeeld sessies houden 
over: wat is een gezond ontbijt? Zo moet de bewuste filosofie meer gaan leven.’ Helemaal vanzelf 
gaat dat namelijk lang niet altijd. Op een recent gehouden yoga‐sessie kwamen bijvoorbeeld maar 
zeven mensen af. ‘En dat waren nog allemaal vrouwen ook’, zegt de directrice wat beteuterd. ‘Toen 
hebben we even overleg gehad: wat belet mensen om hieraan mee te doen? Nu hebben we de 
sessies omgedoopt tot ‘balans op de werkvloer’, die we doen in de kantoren. Na die kennismaking 
hopen we dat ze zelf de stap zetten naar meer.’ 
 
VLAGGEN VAN MANUTAN 
Buiten hangen al vlaggen van Manutan. Ook op veel andere plekken is de naam van de moeder en de 
toekomstige naam van het Nederlandse bedrijf al te zien. De harde vormen van het huidige logo 
steken nogal af bij het ronde, kleurrijke logo van de nieuwe naam. ‘Overtoom kent iedereen’, zegt 
Duymelings. ‘Maar weten mensen ook waar we voor staan? Veel mensen denken dat we 
transporteurs zijn. Maar dat zijn we dus niet. Daarom zeggen we vanaf januari: All you need, with 
love. Dat geeft beter aan wie we willen zijn.’ 
 
FENG SHUI‐KANTOOR 



Er komt vanaf januari een grote campagne om de nieuwe naam te communiceren. En er wordt ook in 
Den Dolder nog volop geïnvesteerd. Niet alleen in het nieuwe restaurant, maar er komt ook een 
kunstgrasveld voor teamsporten en een uitgebreidere muziekstudio. En Duymelings wil ook het 
kantoor nog verbouwen. In Frankrijk is dat al Feng Shui ingericht, hier hoopt ze hetzelfde voor elkaar 
te krijgen. Allemaal haar initiatief, zegt ze. En ook een fikse kostenpost, bekent ze. Of het gaat 
renderen? ‘Dat is wel de bedoeling’, zegt ze. ‘Maar of het allemaal lukt? Dat is spannend. Die 
investeringen doe je natuurlijk niet zomaar, maar omdat je ergens in gelooft. En we hopen er ook 
anderen mee te inspireren, zodat we een sneeuwbaleffect veroorzaken. Als meer mensen bewustere 
keuzes gaan maken, ben ik al heel tevreden.’ 


