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familiekiekje
Waar ons vaste assortiment bij ’tvorige Great Place to 
Work onderzoek nog uit 5 vaste smaken bestond, zijn dat 
er inmiddels 17! In de tussentijd zijn er veel smaken bij 
gekomen en zelfs ook alweer verdwenen. Welke repen er in ’t 
schap liggen of hebben gelegen, vind je in ons familieportret 
(check de volgende pagina). Of kom ’n kijkje nemen in ons 
Choco museum in Tony’s Thuis Store op ’t Westergasterrein, 
daar ligt van elke Tony’s reep ooit gemaakt één exemplaar. 
Naast ons vaste assortiment bieden we ook wat extraatjes aan, 
zoals de estafettereep die elk half jaar ’t stokje doorgeeft 
aan een nieuwe smaak, speciale seizoenproducten zoals 
Sinterklaas letterrepen, ’n Kerst- en Paasreep en natuurlijk 
Tony’s paaseitjes. Tony’s chocolademelk is inmiddels favoriet 
in koffietentjes en ook onze Limiteds (3 te gekke tijdelijke 
smaken, waarvan de consument er één kiest die mag blijven) 
doen het elk jaar weer reuze goed. En zo blijven we onze 
repenfamilie uitbreiden tot een complete regenboog.

serious about people
Bij Tony’s zijn we crazy about chocolate & serious about 
people. Daarbij zetten we ons team op de eerste plaats. 
Want alleen met de meest gedreven mensen kunnen we 
onze doelen bereiken en 100% slaafvrij de norm maken in 
chocolade. Team Tony’s is dus een kritische succesfactor in 
het realiseren van onze missie. Daarom willen we de beste 
werkgever zijn die je je als werknemer kunt wensen. 
We investeren in ontwikkeling, belonen initiatief en zorgen 
voor een enorm prettige werkomgeving. Gelijkwaardigheid, 
saamhorigheid, plezier en presteren staan daarbij centraal. 
Je leest er alles over in deze Culture Audit!

100% slaafvrije chocolade
Tony’s Chocolonely is opgericht om een einde te maken 
aan slavernij en uitbuiting in de cacao-industrie. Geen 
doorsnee bedrijf, dus. Maar een chocoladebedrijf dat een 
sociaal probleem in de wereld wil oplossen. We willen 
namelijk dat iedereen blij wordt van chocolade. Jij, meneer de 
Vries, je buurvrouw, wij en boer Kwame! Sinds de oprichting 
door de makers van het tv-programma ‘Keuringsdienst van 
Waarde’ in 2005 strijden we voor slaafvrije chocolade. We 
willen niet alleen onze eigen chocolade 100% slaafvrij maken, 
maar alle chocolade wereldwijd. We kopen de cacaobonen 
direct in bij partnercoöperaties in Ghana en Ivoorkust, daar 
waar de grote choco-giganten ook inkopen en illegale arbeid 
het meest voorkomt, en werken intensief met ze samen. Zo 
geven we ’t voorbeeld en laten we zien dat chocolade maken 
anders kan. En inspireren we anderen om ons te volgen. Want 
alleen door de vraag naar eerlijke chocolade groter te maken 
kunnen we echt invloed uitoefenen! In ons eentje maken we 
onze chocolade slaafvrij, samen maken we 100% slaafvrij de 
norm in chocolade. 

1 algemene informatie



4 algemene informatie

2014

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016
2017

2018

2015

2016

2017

2018

2018

2017

2018

2018

2016

2016

2017

2017

2017
2017

2017

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015
2014

2014

2014

2016

2014

2015

2017

2018

2014

2016

2016

2016

2013

2015
2013

2005

2006

2006

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2012

2010

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2009

2007

2007

2006

2008

’t familieportret



5 algemene informatie5 algemene informatie

Tony’s over de grens
In Nederland is Tony’s niet meer weg te denken uit het 
schap, wat een gek idee! We zijn verkrijgbaar bij alle 
grote supermarkten, bij veel Wereldwinkels, cadeau- en 
natuurwinkels en op trein- en benzinestations. Maar ook in 
scholen, bedrijfskantines en bij het restaurant of café bij jou 
om de hoek. We spreken inmiddels ook al ’n aardig woordje 
over de grens. Thank you, Tack, Merci, Danke schön. Om de 
chocolade-industrie te veranderen, gaan we naar landen waar 
we kunnen groeien en die de thuisbasis zijn van de grote 
chocolade spelers, zodat we daar echt impact kunnen maken. 
En zo prikken we steeds meer punaises in onze worldmap 
in ’t Thuis Honk. We zijn sinds juli 2014 gestart in Portland, 
Oregon in de VS waar we een eigen kantoor hebben en sinds 
heel kort (september 2018) tevens in London. Yeah baby! 
Daar openen we in januari de deuren van ons kantoor. Maar 
ook in Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Denemarken 
en Finland liggen we in de schappen. Daarmee zijn we in 
transitie van oer Hollands bedrijfje naar ‘n internationale 
organisatie. Pretty exciting!

Klink gaat op reis en 
neemt mee.. (sowieso 

z’n twee duimen)

US Office 
party!
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team Tony’s
Ons hoofdkantoor staat in Nederland, op ’t Westergasterrein 
in Amsterdam. Hier hebben we drie kantoren in de dezelfde 
straat: nummer #1, #12 en #20 en lopen we dus heel wat 
op en neer! Op ’t moment zijn we 113 Tony’s sterk, waarvan 
er 82 in Tony’s HQ werken, 8 in Tony’s Office in Portland en 
3 Tony’s in London werken. Daarnaast zijn er ook nog ’ns 
20 Super Stars (waarvan 3 Tony’s Unlimiteds Operators), 
die je vind in onze Super Store in de Beurs van Berlage in 
Amsterdam. Tony’s structuur bestaat uit drie Chiefs en vijf 
Heads. De Chiefs zijn Henk Jan - CEO ofwel, Chief Chocolate 
Officer - Anne-Wil - COO ofwel, Choco Co-Captain - en Freek 
- CFO, ofwel Bonenteller. Freek is verantwoordelijk voor 
Finance en IT, Anne-Wil voor Operations, People & Culture, 
en Impact en Henk-Jan voor Sales en Marketing. Elk team 
heeft ook ’n eigen Head. Voor Finance en IT is dat Freek, voor 
Operations Frans, voor team Impact Paul S, voor Marketing 
Pascal, voor People & Culture Kristel en voor Sales Frits. 
Daarnaast is Frits ook verantwoordelijk voor de 
internationale markten in de US en UK. Kijk maar eens in 
onze organogram, je vindt ‘m in ons jaarFairslag, maar hij 
blijft nooit lang hetzelfde.

http://https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag
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Team Tony’s is een unieke, mooie club. We willen graag 
dat je je meteen thuis voelt en dat je jezelf kan zijn. Zodat 
we met een divers team, met onze persoonlijke normen en 
gezamenlijke kernwaarden hard werken aan onze missie. 
Met respect voor elkaar en met trots voor de 
organisatie, en vooral: samen.

En wat ons dan kenmerkt? Daar stelde ons Culture 
team een lijstje voor op (en is terug te vinden in ons 
vriendenboekje, waarover later meer):

-  Tony’s nemen de tijd voor elkaar en luisteren met 
aandacht. 

- Tony’s willen elkaar beter leren kennen ook om 
   elkaar beter te begrijpen.
-  Tony’s helpen elkaar graag en laten niemand alleen een 
broodje eten of met pakketjes sleuren.

-  Tony’s zijn dankbaar. Het is zó bijzonder wat we hier met 
elkaar hebben, dat nemen we niet zomaar voor lief.

-  Tony’s zijn vriendelijk en behandelen elkaar met respect.  
Ze zijn kritisch, niet bang om het te laten schuren, maar 
poetsen ’t wel weer op.

-  Tony’s zorgen voor zichzelf, voor elkaar en voor de 
planeet.

- Tony’s dragen buiten werkuren Tony’s ook met trots uit.
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ondernemend
We zijn een commerciële organisatie, ’n 
bedrijf dat de wereld mooier wil maken. 

Geld is niet ons doel, maar een middel om 
onze visie te realiseren. We hebben lef, dur-
ven groots en zonder beperkingen te den-

ken en krijgen daarom veel voor elkaar. We 
kiezen nooit de makkelijkste weg en hou-

den vol waar anderen afhaken.

om blij van 
te worden

Positief als we zijn geloven we in 
kansen en in het goede van men-
sen. Liever een tikkeltje naïef dan 
negatief. We hebben lol in wat we 
doen, blijven lachen en zijn daar-

om vol energie om bergen chocola-
de te verzetten.

eigenzinnig 
We zijn een pionier pur sang. We 
geloven in vrijheid en ruimte om 
dingen anders te doen, dat maakt 
ons origineel en grensverleggend. 

We verkennen nieuwe wegen als we 
geloven dat de wereld daar beter 

door wordt. Zo blijven we onszelf uit-
vinden en anderen inspireren.

kritisch 
We hebben en geven een duide-
lijke mening over onszelf, cho-

colade en de wereld. We zijn 
open, zeggen altijd waar het op 
staat en blijven vragen stellen. 
Zo blijven we leren en houden 
we onszelf en anderen scherp.

Onze kernwaarden zijn ons kompas en leiden ons bij het 
maken van keuzes. Ze zitten verweven in onze cultuur en je 
komt ze dus op verschillende plekken in deze Culture Audit 
tegen. Ze zijn:
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Onze kernwaarden – ondernemend, kritisch, eigenzinnig en 
om blij van te worden – zitten in ons DNA en zijn dus een be-
langrijke maatstaf om te testen of er een fit is. Vragen die we 
bijvoorbeeld stellen zijn: “wat zijn je persoonlijke kernwaar-
den” of “noem een situatie waarin jij kritisch was”. Om de 
Tony’s die het gesprek voeren te helpen om ’n juiste keuze te 
maken verwijzen we wel eens naar de kernwaarden meter in 
onze stijlgids. ’n Ander punt waar we actief aan werken is hoe 
we een meer diverse groep potentiële kandidaten kunnen be-
reiken. Want hoewel team Tony’s inmiddels redelijk divers is, 
zijn onze sollicitanten dat minder dan we graag zouden zien. 
Zo gaan we onze vacatures in het Engels plaatsen en actiever 
werven in plaats van af te wachten wie er reageert. Ook gaan 
we dit jaar ‘ns goed in onze eigen statistieken duiken om te 
zien waarin team Tony’s al divers is en op welk gebied er wel-
licht nog werk aan de winkel is. We willen namelijk bijdragen 
aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen ’n rol heeft. 
Tevens dragen verschillende perspectieven om naar ’n uitda-
ging te kijken bij aan innovatieve oplossingen. En die hebben 
we hard nodig om de chocolade-industrie van binnenuit te 
veranderen!

werven
We merken dat we best een sollicitatie-magneet zijn; heel veel 
mensen willen bij Tony’s werken. Daar zijn we heel blij mee. 
Maar dit maakt het voor ons soms ook lastig om de juiste 
mensen te vinden. We plaatsen onze vacatures op onze eigen 
vacaturepagina (klik ‘r maar eens op), website en sociale 
media. Bij sterke voorkeur recruiten we zelf - we weten zelf 
’t beste wie we zoeken –, onze vacatures geven een goed beeld 
van wie we zijn en we krijgen dan ook veel (open) sollicitaties 
binnen. Alleen als ’n functie echt moeilijk in te vullen blijkt, 
schakelen we de hulp van ’n externe recruitmentpartij in. 
Bijvoorbeeld op IT-vlak hebben we het afgelopen jaar moeite 
gehad om goede kandidaten te vinden en dit gedaan. 

wie we zoeken
Om wat meer richting te geven aan wie nou eigenlijk zoeken, 
waarom en zeker ook hóe, zijn we bezig met het opstellen van 
een recruitmentstrategie. Ook om de ratio tussen ontvangen 
sollicitaties en ’t aantal aangenomen Tony’s te verbeteren. Wie 
we zoeken is gebaseerd op drie pijlers; betrokken, bevlogen en 
match met onze cultuur. We vinden het belangrijk dat iemand 
betrokken is bij Tony’s Chocolonely, iemand die zich verbon-
den voelt met onze missie en hier een echte bijdrage aan wil 
leveren. Ook willen we dat iemand bevlogen is over zijn of 
haar functie, iemand die energie krijgt van het werk dat hij/
zij doet en hier trots op is. We zoeken dus geen choco-holic die 
heel graag bij het merk Tony’s Chocolonely wil werken. Ook 
vinden we ‘n match met onze cultuur heel belangrijk. 

2 werven en verwelkomen

https://join.tonyschocolonely.com
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Het 2e gesprek gaat meer de diepte in en wordt vaak 
gehouden door de Head van ’t team en met een ande-
re directe collega. Soms laten we de potentiële nieuwe 
Tony’s voor deze ronde een case maken. Zo hebben we 
de kandidaten voor de Medior Designer functie een 1 
aprilgrap laten uitdenken en ontwerpen.

volgendeee rondeee

Als alle vier de gesprekspartners hierna volmondig JA zeggen, gaat de kandidaat door naar 
’t3e gesprek. Dat is ‘n koffietje met Henk Jan, onze Chief Chocolate Officer. Hij wil namelijk 
graag iedereen eerst nog even zien voordat we echt van start gaan. We noemen dit liever 
geen sollicitatiegesprek omdat er maar 1 kandidaat door gaat en Henk Jan op onze keuze 
vertrouwt. Hij deelt in ’t gesprek zijn visie op onze organisatie met de nieuwe Tony. Er is 
nog nooit ’n kandidaat in deze laatste ronde afgevallen. Maar! We mogen het natuurlijk niet 
jinxen, zeggen we altijd. En als we dan ’n nieuwe Tony gevonden hebben, laten we de 
discoballen draaien en lichten we ’t hele team in over onze nieuwe Tony. Hoezee!

Over gesprekken gesproken: ons sollicitatieproces bestaat uit 
3 gespreksrondes. Het 1e gesprek is ter kennismaking om te 
kijken of er een match is en natuurlijk ook voor de potentiele 
nieuwe Tony’s om te zien of zij het wel zien zitten om met ons 
te komen werken. Dit gesprek wordt gevoerd door de leidingge-
vende van deze functie en met een mogelijke directe collega. 

1 2

3

ste ronde

de ronde

de ronde



11 werven en verwelkomen

Typisch Tony’s Tijd begint allemaal met de ‘blij mee’ e-mail 
die wordt verstuurd naar de nieuwe Tony en waarin we het 
aanbod delen, ons personeelshandboek over ’treilen en zeilen 
binnen Tony’s toesturen en natuurlijk dat we super blij zijn 
dat deze nieuwe Tony binnenkort ons team komt versterken. 
Als dan uiteindelijk het contract is getekend kan het feest 
echt beginnen. We sturen een Blije doos op naar de nieuwe 
Tony met daarin, naast heel veel repen (duh), ook een Tony’s 
trui & T-shirt, het laatste jaarFAIRslag, het boek ‘Het wereld-
schokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s 
Chocolonely’, het Bitter Chocolate Stories-boek, onze stijlgids, 
een Tony’s notebook en ’t belangrijkste: de Typisch Tony’s Tijd 
poster. Op deze poster staan naast een paar huiswerkopdrach-
ten (zoals ‘deel een reep uit en vertel ons verhaal’), informa-
tie voor je 1e werkdag (zoals ‘we verwachten je om 9.30 en 
je hoeft geen lunch mee te nemen’) en een welkomstwoordje, 
ook alle onderdelen van Typisch Tony’s Tijd. Het is daardoor 
hét houvast van een nieuwe Tony in de eerste paar maanden. 
Enneh een leuk feitje: je kan de onderdelen afvinken, zo weet 
je wat je al gedaan hebt en wat nog moet gebeuren. Handug!

afvinken 
maarrr..

zo blij als ’n 
kind
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Daar blijft het niet bij. We hebben namelijk een uitgebreid 
inwerkprogramma voor nieuwe Tony’s dat we Typisch 
Tony’s Tijd noemen. Een periode van 3 maanden waarin 
we ‘n nieuwe Tony geheel onderdompelen in onze Tony’s 
cultuur en wegwijs maken in de organisatie. Met als 
doel: betrokken Tony’s die snel en goed landen in onze 
organisatie. Die betrokkenheid, daar scoren we enorm hoog 
op in de werkpretenquête (zie ’t volgende hoofdstuk en 
onder ‘luisteren’), daar zijn we trots op en dat willen we 
dus behouden. Gedurende deze periode worden de nieuwe 
Tony’s echt onderdeel van onze familie. Met als afsluiter een 
chocofoto aan de muur, eigen mok in de kast en een chocotitel 
& stukje voor op onze website. Vanuit waar ze, samen met 
de rest van team Tony’s, verder groeien (zie hoofdstuk 
‘ontwikkelen’). 

typisch Tony’s tijd
Je krijgt maar één kans om ‘n goede indruk te maken, en 
dat weten we bij Tony’s maar al te goed. Op de eerste dag van 
een nieuwe Tony hangen de welkomst posters daarom ook 
aan de deur – Ywe in da House!, is het bureau versierd en 
wacht er een daverend applaus van het hele team tijdens de 
Monday Morning Meeting. We zorgen ervoor dat alles tiptop 
in orde is zodat de nieuwe Tony een snelle start kan maken. 
Zonde van de tijd toch, als je nog moet wachten op je laptop 
en inloggegevens terwijl je al bent gestart? Precies! Bij Tony’s 
ligt je laptop al op je te wachten en krijg je een Chocomaatje 
– ja echt - toegewezen die je helpt met opstarten en bij wie 
je terecht kan met al je vragen. We proberen echt een goede 
match te maken, want chocomaatjes zijn for life zeggen we 
altijd. En zo hebben we al heel wat mooie Chocomaten stellen 
die daar zelf ook trots op zijn (en soms zelfs dikke vrienden 
zijn geworden).

da’s effe lekker 
binnenkomen!
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Het idee is dat elk onderdeel van de organisatie terugkomt 
in het inwerkproces. Zo is er de Sales Pitch van Frits over 
onze (internationale) salesstrategie, een presentatie over ons 
5-jaren plan door Marijn, de Bitter Chocolate Stories sessie 
door Henk & Tewatha, het Bean to Bar college van Frans over 
onze waardeketen, de cultuursessie van onze Livin’ the la 
vida Choca Marieke over onze cultuur en kernwaarden, de 
Let’s Talk Money sessie met het Finance team, en de Merk aan 
de Winkel sessie met Klink over onder andere ons ‘no paid 
media’ beleid. 

De Chocoworkshop waarin je je eigen reep mag maken met 
onze Recipe for Success Celine, het Chococollege over onze 
missie van onze Boekie of Femke uit ’t Impact team en het 
bezoek aan de fabriek in België zijn al heel lang onderdeel van 
het inwerkprogramma bij Tony’s, wat sinds een tijdje verder 
is uitgebouwd tot Typisch Tony’s Tijd. Zo is er nu veel meer 
persoonlijke aandacht (een coffee crunch met elke Chief, 
na 1 week een ‘hoe gaat ’t allemaal?’ gesprekje met Sophie 
en na 1 maand een ‘einde proeftijd’ gesprek met je manager) 
en is er door de poster nu ook meer richting en duidelijke 
verwachtingen voor de nieuwe Tony. 

letten jullie wel
goed op jongens?

op bezoek
in de fabriek
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Ook vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen 
binnen team Tony’s en dat we tijd voor elkaar vrij maken. 
Voorheen vroegen we een nieuwe Tony om met iedereen 
een rondje Westerpark te lopen maar helaas is dat niet 
meer haalbaar met het steeds groter wordende team. Wel 
zo leuk toch om erachter te komen dat je collega zo van 
punniken houdt? Daarom hebben we iets nieuws bedacht, 
namelijk: een broodje met. 

Vervolgens vragen we de nieuwe Tony’s (in groepjes) om hun 
frisse blik te presenteren aan het hele team tijdens de Mon-
day Morning Meeting. Zo steken we d’r allemaal nog iets van 
op! En als we dan echt, maar dan ook echt, aan het einde zijn 
gekomen van Typisch Tony’s Tijd vieren we dat met het uitrei-
ken van jouw eigen mug shot, foto aan de muur, choco titel en 
tekstje voor op de website. Welcome “New Kids on the Mok”!

Leuk weetje: we vinden ’t belangrijk niet alleen nieuwe 
Tony’s, maar iedereen die bij ons op kantoor langskomt 
warm te verwelkomen. Zo hebben we ’n regel dat niemand 
ons pand verlaat zonder chocolade. Niemand. Heus, zelfs 
de postbode niet. En geeft ons Office team Paul K en Kisha 
iedereen die langskomt -of de chocofoon belt- een bijzonder 
hartelijk welkom. “Wat leuk dat je d’r bent!”.

En dan is het einde van Typisch Tony’s Tijd in zicht. We sluiten 
af met een paar onderdelen. Zo wordt er een Quiz (via Kahoot) 
gedaan met de nieuwe Tony’s waarin vragen gesteld worden over 
de onderdelen van het inwerkproces. Niet om te slagen of te falen, 
maar gewoon om alles nog even op te frissen. Ook vindt er een 
Frisse Blikken lunch plaats. Team People & Culture hoort name-
lijk graag de frisse blik van een nieuwe Tony op onze organisatie. 
Wat zijn jullie eerste indrukken? Waar worden jullie blij van? Wat 
kan er beter? Dingen die wij soms zelf niet meer zien. 

Aan het begin van de Typisch Tony’s 
Tijd krijg je een strippenkaart met 
daarop zeven namen van Tony’s (zorg-
vuldig gekozen door Sophie) met wie 
je waarschijnlijk niet veel zal gaan 
samenwerken en ’t daarom des te leu-
ker is om een broodje mee te lunchen. 
We hebben hier zelfs speciale bordjes 
voor gemaakt met ijsbrekers! Naast de 
zeven Tony’s op je strippenkaart vin-
den we het ook belangrijk dat je direc-
te collega’s wat beter leert kennen. Je 
Chocomaatje helpt daarom mee met 
het inplannen van deze coffee crunch 
dates. Ook maak je in deze periode 
een DISC-analyse en bespreek je deze 
in een individueel coaching gesprek, 
meer daarover lees je in ’t hoofdstuk 
‘ontwikkelen’. 

wel eerstje mond leeg eten hè
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Onze Mr. T Klink en Livin’ la vida Choca Marieke hebben 
flink hun hersenen gekraakt om onze Tony’s cultuur op een 
andere manier dan via een saaie PowerPoint over te dragen. 
Met als resultaat.. Tony’s vriendenboekje! Ken je dat nog van 
vroeger? Een vriendenboekje waarin je al je vriendjes en 
vriendinnetjes liet schrijven en vragen liet beantwoorden over 
hun lievelingsdier en toekomstdromen. Dat dus! Maar dan 
met daarin uitleg over Tony’s kernwaarden, onze rituelen en 
jawel: vragen die je collega’s kunnen beantwoorden en waar 
ze hun Tony’s foto bij kunnen plakken. 

meer dan ‘alleen een baan’
Door onze missie – samen maken we 100% slaafvrij de norm 
in chocolade – trekken we al mensen aan die in hun werk 
meer zoeken dan ‘alleen een baan’. We verwachten van alle 
Tony’s dat ze actief meebouwen aan het realiseren van Tony’s 
Chocolonely’s missie. De weg naar 100% slaafvrije chocolade 
is er een met grote uitdagingen (of zoals onze Choco Co-
Captain Anne-Wil altijd zegt: het is een bumpy road) en we 
hebben een team nodig die die uitdaging volledig aangaat. We 
zijn één team met één missie en daar zijn we elke dag mee 
bezig. Die betrokkenheid van team Tony’s zien we ook terug in 
onze werkpret enquête (daarover later meer). Zo scoorden we 
in de meest recente editie (oktober 2017) een 9,1 op ’t thema 
‘betrokkenheid’ en daalt dat cijfer niet naar mate Tony’s 
langer in dienst zijn. It’s the real thing!

We vinden het belangrijk dat onze missie, visie en 
kernwaarden niet alleen maar een opsomming zijn, zoals je 
vroeger de tafel van 4 opdreunde, maar dat ze echt geleefd 
worden. En daar moet je vroeg mee beginnen, denken we zelf. 
Zo bestaat Typisch Tony’s Tijd – het inwerkproces voor nieuwe 
Tony’s zoals je in het hoofdstuk over ‘Werven & Verwelkomen’ 
hebt kunnen lezen – onder andere uit het Chococollege, de 
Bitter sessie, een presentatie van ons 5-jaren plan en een 
sessie over onze cultuur. 

3 inspireren

mag ik er 
ook in?
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Ook tijdens onze kwartaalmeetings (Q-meetings) worden we 
er steeds weer aan herinnerd waarvoor we ’t allemaal doen. 
Aan het begin van elke Q-meeting belicht onze Chief Chocola-
te Officer Henk Jan, onze missie en visie en elke editie staat 
de middag in het teken van onze kernwaarden (later meer 
hierover in ’t hoofdstuk ‘spreken’). We hebben een Livin’ the 
brand Team dat zich elke dag bezighoudt met het uitdragen 
van onze cultuur. In dit team zit onder andere Tewatha, onze 
‘Let’s get critical’. Zij is er om ons scherp te houden en roept 
ons op om kritisch te zijn. Ze organiseert dan ook elke maand 
een kritische sessie waarin we onderwerpen belichten zoals 
‘kindermarketing’ en ‘diversiteit en inclusiviteit’

Werken bij Tony’s Chocolonely is dus absoluut meer dan ‘al-
leen een baan’. Maar naast de Tony’s in ons Impact team is 
niet iedereen dagelijks direct bezig met onze missie. Onze 
Golden Bar Marian bijvoorbeeld houdt zich bezig met de finan-
ciële administratie en Quality Queen Sylvia met de kwaliteit 
van onze repen. Niet per se missie gerelateerd zou je denken. 
Toch is dat niet zo, we zijn tenslotte één team, met één missie 
en alleen samen maken we 100% slaafvrij de norm in choco-
lade. Daaraan draagt iedereen met z’n eigen werk indirect zijn 
steentje bij. Zo stelt elke Tony aan het begin van het boekjaar 
5 plandoelen op die direct gelinkt zijn aan ons OGSM. Deze 
doelen dragen dus bij aan onze missie en geven ons richting 
voor het behalen van die grote stip op de horizon (als je nu 
denkt huh? ‘OGSM?’ Geen stress, in het volgende hoofdstuk 
‘spreken’ lees je hier meer over).

Het idee is dat elke nieuwe Tony na Typisch Tony’s Tijd op 
hetzelfde punt staat als de rest van Team Tony’s en vanuit 
waar samen verder geleerd kan worden. Zo is er elk kwartaal 
een Impact Masterclass waarin een Impact Tony een missie 
gerelateerd onderwerp belicht en vindt er elke 6 weken een 
ontbijtsessie plaats waarin een persoon of onderneming ons 
komt inspireren. 

Zo hebben we recent The Dutch Weed Burger, Plastic Whale 
en Loop a Life op bezoek gehad, die ons verteld hebben over 
organisch eten, het vissen van plastic uit de Amsterdamse 
grachten en over het duurzaam produceren van kleding. 
Om er maar een paar te noemen.

hoe draag jij bij aan Tony’s missie?

iemand nog
’n croissantje?
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Ook krijgen we van elk bezoek aan de corporaties in Ghana 
en Ivoorkust een terugkoppeling in de MMM (meer daarover 
onder ‘spreken’). Zo vertelde Impact Promotor Femke over 
haar reis van een maand naar Ivoorkust en de FAIR die daar 
voor het eerst georganiseerd werd. Friendly Field Worker 
Henk en Head of Impact Paul vertelden over hun bezoek aan 
de jaarvergaderingen van alle 5 de corporaties met wie we sa-
menwerken en Impact Cheerleader Diara nam ons mee in het 
onderzoek naar kinderarbeid op de cacaoplantages in Ghana 
en Ivoorkust. Ook worden er altijd foto’s en verslagjes ge-
stuurd via Slack wanneer collega’s in Ghana of Ivoorkust zijn. 
Zo blijft iedereen goed op de hoogte en weten we wat er speelt!

impact updates
We worden door Team Impact goed op de hoogte gehouden van 
wat er bij hen allemaal speelt en over de voortgang op onze 
missie. Zo is er elk kwartaal tijdens de Q-meeting een Impact 
update en als deze ‘n keertje ontbreekt, is dat gelijk de feed-
back tijdens het rondje clearen (‘clearen’? ook meer daarover 
lees je in ’t hoofdstuk hierna). Ook doen we regelmatig een 
Impact Quiz tijdens deze meetings. Tot grote spanning van 
het hele team omdat de winnaar een kwartaal lang de Impact 
Bokaal op z’n bureau mag hebben staan. 

lekker bezig
Femmie

 de FAIR-partytruck

in Ivoorkust
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Toen Tony’s Chocolonely in 2015 tien jaar bestond, heeft elke 
Tony die op dat moment in dienst was een speciale reis cadeau 
gekregen. Je kon kiezen tussen een trip naar de corporaties 
waarmee we samenwerken in Ghana of Ivoorkunst of ons 
kantoor in Portland. Het enige wat we vroegen was je keuze te 
onderbouwen; what’s in it for you and what’s in it for Tony’s? 
Op deze manier wilden we naast ’tteam bedanken voor hun 
bijdrage aan Tony’s Chocolonely en ons bestaansjubileum 
vieren zeker ook inspireren en Tony’s die niet direct voor hun 
functie naar Ghana of Ivoorkust (of Portland) hoeven te rei-
zen toch de gelegenheid bieden hier naartoe te gaan en met 
eigen ogen te zien en ervaren hoe ’t daar is. En de Tony’s aan 
de andere kant van de keten te ontmoeten.

Tot slot is daar nog onze enige echte Professor B. Da’s onze 
Cacao Game Changer Boekie die elke maand 5 minuten in 
de MMM in zijn witte doktersjas (ja echt) vertelt over de 
gang van zaken in de chocolade-industrie. Zo vertelt hij over 
hoe wij als voorbeeld genoemd worden op de events waarop 
hij spreekt en hoe andere bedrijven ook écht meer hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen om samen alle chocolade 
100% slaafvrij te maken.

Sinds boekjaar 2016/2017 worden we door PWC 
gecontroleerd op -intussen- 12 niet-financiële impact 
KPI’s. Deze zijn gelinkt aan onze routekaart, onze 
concrete veranderstrategie om onze missie te realiseren: 
Tony’s maakt bewust, Tony’s geeft het goede voorbeeld en 
goed voorbeeld doet volgen. Aan het eind van 
boekjaar 2017/2018 nam Impactus Prime Paul ons in 
de MMM mee door deze ‘assurance’ met het goede nieuws: 
we zijn geslaagd! Discoballen aan! Ook dit is 
een moment om stil te staan bij waar we nou samen zo 
hard voor werken en iets om als team trots op te zijn.

wie jarig is trakteert

een lesje van
Professor B

Lean ging op bezoek
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In oktober 2017 werd Bitter Chocolate Stories 
gelanceerd. Een expositie met een bijhorend boek waarin 
de verhalen van onder andere Bassirou, Augustin, Sarata 
en Cedric verteld worden – kinderen die ervoor zorgen 
dat wij, de chocoladeconsumenten, duizenden kilometers 
verderop de chocolade kunnen eten waar we zo van 
houden. Deze tentoonstelling laat de cacaoplantages van 
West-Afrika zien en confronteert je met de harde realiteit 
van de kinderen die op plantages werken. Een project 
waar veel Tony’s samen met externen hard aan hebben 
gewerkt en die op verschillende plekken getoond is, 
waaronder tijdens onze FAIR van 2017 in de Beurs van 
Berlage en in ’t Tropenmuseum. Uiteraard hebben we de 
opening samen met heel team Tony’s gevierd en hebben 
we allemaal het Bitter boek in onze kast staan. Een 
project zoals deze houdt ook ons scherp van de 
misstanden in de cacao sector en houdt ons bewust 
van waar voor we ’t allemaal doen! 

Bitter Chocolate Stories
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inspirerend als bedrijf
Naast dat we team Tony’s inspireren en eraan 
herinneren dat werken bij Tony’s meer ‘dan alleen een 
baan’ is, willen we ook inspireren als bedrijf. Want alleen 
samen met consumenten, overheden, retailers en andere 
chocolademakers maken we 100% slaafvrije chocolade echt 
de norm. Onze routekaart bestaat niet voor niks uit de 
drie pijlers: Tony’s maakt bewust, Tony’s geeft het goede 
voorbeeld en goed voorbeeld doet volgen. Zo publiceren 
we elk jaar ons jaarFAIRslag (dit jaar in drie talen 
(Nederlands, Engels en Frans) zodat ook onze partners 
in Ivoorkust en Ghana kunnen lezen hoe het ervoor 
staat) tijdens Tony’s FAIR, geeft onze Choco Evangelist 
Ynzo Tony’s Talks door ’t hele land (en over de grens) en 
organiseren we Tony’s Praatjes bij ons op kantoor, meer 

Ook zijn er twee Tony’s die in hun functie hoofdzakelijk 
bezig zijn om ervoor te zorgen dat andere bedrijven en 
beleidsmakers zoals lokale overheden aanhaken bij onze 
missie. Dat zijn onze Impact Activator Mireille en Boekie, 
onze eerdergenoemde Cacao Game Changer. Mireille heeft 
dit najaar in samenwerking met een paar andere Tony’s 
voor elkaar gekregen dat Albert Heijn’s huismerk Deli-
cata volgens onze samenwerkingsprincipes – waaronder 
het betalen van ’n hogere prijs gebaseerd op een leefbaar 
inkomen en volledige ketentransparantie - gaat werken. 
Een historisch moment, onze eerste missiebondgenoot en 
wat voor een! Tony’s als marktleider chocolade in Neder-
land en Albert Hein als markleider supermarkten gaan 
samen de strijd aan tegen misstanden en voor een nieuwe 
norm in de sector. En als kers op de taart zijn we in 2015 
en 2016 uitgeroepen tot meest inspirerende bedrijf in de 
Inspirerende 40 van Synergie. Rock on!

tony’s maakt bewust

goed voorbeeld
doet volgen

tony’s geeft ’t 
goede voorbeeld

en dat vieren 
we graag met 

elkaar!
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4 spreken Omdat de MMM een moment van verbinding met het hele 
team is, voordat iedereen zijn eigen week in gaat, hechten 
we er veel waarde aan. De maandag als vaste vrije dag is 
hierdoor eigenlijk geen optie. Dan mis je, ondanks dat er 
notulen van alle MMM’s worden rondgestuurd, echt wel 
wat. In Amsterdam ontvangen we ook de MMM notulen 
vanuit onze teams in Portland en Londen en andersom. 
Zo is iedereen binnen Tony’s Chocolonely bijgepraat op de 
belangrijkste punten. Hier en overzee! De MMM is van ons 
samen. We delen en vieren het als we nieuwe Tony’s gevonden 
hebben, verwelkomen ze op hun eerste MMM met groot 
applaus, nodigen ze uit om hun frisse blik te delen en het is 
de plek van de ‘New Kids on the Mok’ uitreiking (meer over 
die laatste twee punten lees je onder ‘verwelkomen’). De 
updates die er worden gegeven komen uit alle hoeken van ons 
team. Zo stelde onze King of Hapiness Paul K er laatst onze 
nieuwe schoonmakers aan ons voor, aan de hand van hun 
persoonlijke verhaal en foto. En deelde onze Head of Value 
Chain Frans recent open over zijn ervaring met betrekking tot 
het coachingstraject van onze Heads & Chiefs. Oh ja en er is 
bijna altijd taart. Niet onbelangrijk om te noemen. Daarover 
lees je meer onder ‘vieren’.

we gaan beginnen! 
Elke maandagochtend starten we om 10 uur sharp met alle 
aanwezige Tony’s traditiegetrouw met onze Monday Morning 
Meeting, ofwel de MMM. Waarin we de salesresultaten van 
de week ervoor en impactnieuws bespreken, en dat een 
podium is voor belangrijke nieuwtjes, updates, mededelingen 
of vragen en verzoekjes aan en vanuit het team. Een kort 
verslag van ’n Tony’s reis naar onze corporaties in Ghana of 
Ivoorkust of ‘n bezoek naar ons team in Portland bijvoorbeeld. 
Of een update over een project dat is afgerond en waarvan ’t 
goed is het met het team te delen. We werken met een agenda 
waarop je je vooraf kan inschrijven en die nu we met wat 
meer zijn beheerd wordt door de Tony die standaard de MMM 
afkickt. Soms hebben we namelijk zoveel met elkaar te delen 
dat bepaalde punten een weekje moeten wachten. We sluiten 
‘m namelijk uiterlijk stipt 11 uur af.

New Kids
on the Mok uitreiking
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bijpraten met ‘n chocolaatje
Naast dat we elkaar goed weten te vinden door te Slacken 
(’n programma waarmee we binnen Tony’s (groeps-)chatten), 
langs te lopen of te bellen/ Skypen, heeft iedere Tony twee 
wekelijks op ‘n semi vast moment een ‘catch up’ met zijn 
manager. Ook hebben de functionele- & projectteams hun 
eigen terugkerende meetings. Naast de Tony’s brede meeting 
etiquette -die we samen overeen zijn gekomen en in ons 
handboek staan, maar die in de waan van de dag, eerlijk is 
eerlijk, soms weer een beetje wegebben-, heeft ieder (project)
team door de tijd heen zijn eigen meetinggewoontes gevormd. 
Zo start het Choco Fan Care team elke dag met ‘de goede dag 
start’ en checkt het Marketing-team op wisselende creatieve 
wijze in, bijvoorbeeld door ’n artiest en nummer dat bij je 
huidige stemming past te noemen en daar ‘n playlist van 
te maken (klik ’r maar eens op). Enkele keren per jaar gaan 
de functionele teams ’n dag of ‘n 24-uurs met elkaar op pad. 
Naast dat ‘r op die momenten over actuele ontwikkelingen en 
plannen wordt gesproken, staat teamontwikkeling centraal 
en is er ruimte voor even iets totaal anders. Zoals schapen 
drijven (hi Team Impact!), indoor skydiven (go Finance!) of 
zeilen (Howdy Sales!), om wat voorbeelden te noemen.

In de vaste catch up’s met je manager staat naast hoe ’t 
met je gaat en de actuele zaken ook ’t uitspreken van wat er 
(nog niet helemaal) goed gaat centraal. Zo is er ’t jaar rond 
aandacht voor performance management (daarover meer 
onder ‘ontwikkelen’), in plaats van enkel in de 
half- en eindejaargesprekken. 

meppen 
maarr

https://open.spotify.com/user/1141160893/playlist/6RjCxqD5tJCCodq4nPmcjl?
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kan-Kan (om de kernwaarde ‘ondernemend’ te stimuleren, 
buiten de lijntjes kleuren blijft ’t leukst!). De kwartaalmeeting 
eindigt standaard met ’n rondje ‘clearen’. Dit doen we bij 
Tony’s altijd door eerst iedereen aan ’t woord te laten met 
’n verbeterpunt over de dag (tip), welke niet herhaald mag 
worden, gevolgd door een rondje met wat iedereen ’t meest 
waardeerde aan de dag (top), die wel herhaald mogen worden. 
Zo is clearen een traditie geworden waar we de meeste team 
(mid)dagen mee afsluiten en voor ons een sterk ritueel om 
’t net op te halen en iedereen aan ’t woord te laten. Tot slot 
vinden we ’t belangrijk om de dag leuk af te sluiten met 
elkaar; met ’n borrel en soms een etentje. Of misschien wel 
een potje ‘rond de-Tony’s pingpong-tafel’ of zo.

effe terugblikken en dan vooruit! 
Elke 2e vrijdag van het kwartaal komen we met z’n allen een 
dag bij elkaar voor onze Q-meeting. Om samen terug te kijken 
naar de afgelopen 3 maanden en alvast vooruit te kijken, de 
organisatiedoelen te bespreken en voor de versterking van 
ons teamgevoel (één team, één missie!). Dit doen we altijd 
buiten de deur op een inspirerende locatie. Zodat we er samen 
de rust voor vinden en echt even kunnen focussen zonder 
dat bijvoorbeeld de Chocofoon op de achtergrond rinkelt. 
Naast ‘n vaste intro door onze Chief Chocolate Officer Henk 
Jan en Finance update door onze Chief Bonenteller Freek, 
vragen we vooraf aan ’t team wie het podium wil pakken om 
te vertellen over iets dat in zijn/haar functie speelt en goed is 
om te delen of samen wat meer in te duiken. Een groot project 
dat ’n Tony in dat kwartaal heeft afgerond bijvoorbeeld. 
Daarnaast deelt iedereen zijn Big 3 (hierover later meer) en 
wie ‘ie daarvoor nodig heeft, zodat we op de hoogte zijn van 
elkaars projecten en onderlinge afhankelijkheden hierin. 
Want misschien heeft de ene Tony ’n andere Tony nodig voor 
’t succesvol afronden van project A, maar heeft die andere 
dat nog niet op zijn radar staan en past ’t niet bij hem/haar in 
de agenda op dat moment. De middag staat in het teken van 
onze kernwaarden. Op ’n interactieve manier gaan we aan 
de slag met onze kernwaarden om ze de lading te geven die 
we in het dagelijkse werk kunnen toepassen. Enneh, niet te 
vergeten; Tony’s awardshow! Met een award voor ‘Tony van 
’t Kwartaal’ (iemand die ’t afgelopen kwartaal in ’t bijzonder 
heeft bijgedragen aan Tony’s, zichtbaar andere Tony’s heeft 
geholpen en hoog scoort op onze kernwaarden), Tony’s Beurs 
(om jezelf in iets te ontwikkelen dat niet met werk, plastische 
chirurgie of ’n nieuwe TV te maken heeft) en de Omdat ’t 

lekker bezig Rick

stop die award maar
in je zak

Paul en Bix op 
fietsmaakles
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Het jaarplan wordt niet top down opgelegd, iedere Tony 
heeft een actieve rol in de vormgeving ervan. Managers 
vragen voor ’t opstellen input wat er volgens hun team in 
zou moeten komen staan. Ook wordt ’t nieuwe jaarplan 
in de eerste Q-meeting van het nieuwe jaar gezamenlijk 
doorlopen en wordt er actief over in gesprek gegaan; missen 
we bijvoorbeeld iets of zijn er vragen over wat er in staat. 
Ook gaat de doorvertaling van het organisatie jaarplan naar 
team OGMS’s en vervolgens ieders plandoelen en Big 3 in 
samenspraak. In dit proces is veel betrokkenheid vanuit 
iedere Tony met betrekking tot zijn/ haar eigen werk en op 
verschillende momenten ruimte om suggesties te doen over de 
werkomgeving of richting van onze organisatie als geheel.

Doen we dit altijd al zo? Werken met het OGSM-concept wel, 
maar dit jaar hebben we sterke verbeteringen doorgevoerd, 
door o.a. de OGSM via een gestructureerd stappenplan vorm 
te geven waarin iedereen betrokken wordt, projecten tegen 
hele concrete KPI’s te gaan meten, ook plek te geven aan 
initiatieven die na komend jaar gaan starten, operationele 
KPI’s op te nemen en het op een leuke en beklijvende manier 
te delen met het team. Zo heeft het jaarplan meer vorm en 
draagvlak gekregen en is het echt iets geworden waar wij ons 
als team gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen. Nicee!

transparantie
Transparantie zit verweven in onze cultuur. Het is wat ons 
betreft on-losmakend verbonden met saamhorigheid en 
gelijkwaardigheid en aan beide hechten we veel waarde. 
Het zit ook verweven in onze routekaart; we willen het goede 
voorbeeld geven en andere chocoladebedrijven in beweging 
brengen (goed voorbeeld doet volgen). 

plannen maken
Bij Tony’s groeien we hard en starten we elke dag nieuwe 
projecten op: of het nou overschakelen naar cacaoboter 
uit Ivoorkust is, het lanceren in een nieuw land of het 
ontwikkelen van een nieuwe propositie (bijvoorbeeld maak je 
eigen reep, yum!). Er is veel werk aan de winkel! Met zoveel 
leuke dingen op ons pad, moeten we zorgen dat we focus 
houden en de operatie niet uit het oog verliezen, en plannen 
we dus ver (en kort) vooruit. Om te beginnen hebben we 
een 5-jaren plan wat onze plannen in grote lijnen schetst. 
Om concreet in kaart te brengen waar het team de komende 
tijd mee aan de slag gaat (en dus ook waarmee niet..), 
maken we elk jaar ons jaarplan: de OGSM (objective, goals, 
strategies, measures). Hierin staan: onze kern KPIs, de top 
30-50 projecten waar we ons dit boekjaar op gaan richten en 
de scores op de ó zo belangrijke operatie. De inhoud wordt 
vertaald naar concrete KPIs, waarbij we tijdens/na afloop niet 
alleen kijken naar het inhoudelijke resultaat, maar ook of 
iedereen happy is. Elk kwartaal bespreken we met het hele 
team tijdens de Q-meeting de voortgang en zijn we eerlijk 
hoe we ervoor staan, dus ook waar het niet goed gaat, en 
hoe we dan bij moeten sturen. Alle teams hebben daarnaast 
hun eigen team OGSMs, die aansluiten op de centrale OGSM 
maar net een laagje dieper gaan. En elke Tony vertaalt dat 
weer naar zijn/haar 5 (jaar)plandoelen en Big 3’s: de 3 
belangrijkste focuspunten/ projecten voor hem/haar in dat 
kwartaal. Zo pellen we onze stip op de 5-jaren horizon af naar 
‘bitesize’ hapjes waar ieder concreet invulling aan kan geven 
en die samen weer optellen tot het geheel. Onze huidige OGSM 
van boekjaar 2018-2019 en ’n visual van deze samenhang 
vind je op pagina 26 en 27. 
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buro bingo
Ieder half jaar doen wij eenburo bingo, waarbij elke Tony van 
werkplek wisselt. Dit doen we elke keer op een andere wijze, 
de ene keer met het opvissen van eendjes, de andere keer door 
ballonnen door te prikken. We bedenken altijd iets ludieks, 
zodat we er even een momentje van maken. Middels deze 
werkplekken shuffle zorgen we ervoor dat er geen eilandjes 
ontstaan, we zitten namelijk allemaal kriskras door elkaar 
waardoor je van alles wat meekrijgt. We vinden het belangrijk 
dat we elkaar kennen en van elkaar kunnen leren. Dankzij de 
kleine verhuizing begin je ook weer met ‘n clean desk en door 
de wisseling van plek leer je elke keer andere collega’s net wat 
beter kennen. Ook de Heads en Chiefs zitten net als de rest 
overal en nergens en dus niet op een eigen kamertje. 

Dus delen we alles wat we doen, wat er goed gaat en wat 
er (nog) niet zo goed gaat. Intern, maar ook extern. We 
organiseren maandelijks ‘Tony’s Praatjes’; een kleinschalig 
event, al is het intussen vaak volle bak, waarbij elke keer een 
andere Tony aan geïnteresseerden vertelt hoe we bij Tony’s in 
zijn/ haar vakgebied op eigen wijze de dingen aanpakken en 
het verschil maken. En praten we belanghebbenden jaarlijks 
helemaal bij met ons jaarFairslag welke we presenteren 
op Tony’s Fair. Daarover meer in het hoofdstuk ‘vieren’. We 
hebben sinds dit jaar naast een Engels- en Nederlandstalige 
versie ook een Franstalige versie! Side note: in 2016 wonnen 
we voor ons jaarFairslag De Transparantie Prijs. Zijn we 
trots op! ‘n Kritische noot is dat het in onze groei, en met de 
veranderingen in onze organisatie (structuur) die daarmee 
gepaard gaan, soms in de waan van de dag niet altijd even 
helder of vanzelfsprekend is wie nou hoe en waarvan wel of 
niet in te lichten. Goed om ons daarvan bewust te zijn en aan 
te blijven werken.
 

organogram en functietitels
Bij Tony’s werken we hiërarchisch in verantwoordelijkheid, 
zelf-organiserend in de uitvoering en luisteren we actief naar 
ieders input. Een hiërarchie in omgang is er niet en een 
klassiek organogram (’n hark zeg maar) voelde dus niet als 
een juiste weerspiegeling van onze organisatie – we konden 
‘r maar niet aan wennen. Dus hebben we ‘m veranderd in 
een versie die beter onze gelijkwaardigheid weerspiegelt, wij 
noemen ‘m ‘de wolk’, je ziet ’m in ons jaarFAIRslag. Zodat 
het voor nieuwe Tony’s en externen helder is wie ongeveer 
wat doet, staan hierin -en alleen hierin- onze formele 
functienamen. Op elk ander moment rocken we vol trots onze 
Tony’s titels. 
 

chocohappen
for life

25 inspireren

https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag
http://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/jaarfairslag
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together we make 
100% slave free the 
norm in chocolate
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ambitieuze missie naar 
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Tony’s handshake
We zijn ervan overtuigd dat je vrij en zeker voelen om open 
naar elkaar uit te spreken wat er goed gaat, (nog) niet goed 
gaat, dwars zit, beter kan en in ons leeft, eraan bijdraagt dat 
elke Tony zoveel mogelijk zijn of haar unieke toegevoegde 
waarde kan bijdragen aan onze organisatie. En we daarmee 
onze impact en het werkpret van ons allemaal vergroten. 
Daarom zijn we dit jaar een trainingstraject gestart om onze 
open uitspreekcultuur te versterken. We ontwikkelden een 
Tony’s eigen methode rondom uitspreken om als handvat aan 
te bieden en gingen echt met elkaar het gesprek aan. Zo doken 
we in onze overtuigingen, (ineffectieve) patronen en twijfels 
rondom uitspreken. Met als doel dat we als team intrinsiek 
echt ‘instappen’ op deze overtuiging en ’t echt gaan doen. 
Want ’n cultuurverandering in gang zetten, dat doe je niet 
zomaar ‘even’. Dit is Tony’s Handshake geworden. Onderdeel 
ervan is ’t model zoals te zien op de volgende pagina. Een 
greep uit de antwoorden op wat het traject onze Tony’s en 
de organisatie oplevert, uit de afsluitende sessie met ’t Sales 
team: “meer efficiency & voortgang”, “duidelijkheid”, “minder 
ruis en opgekropte frustraties”, “haalt het beste uit iedereen”, 
“een sterker team”, “meer werkgeluk”, “bevordert groei van 
Tony’s”. En Let’s get Critical Tewatha zei: “vandaag de deep 
dive gehad.. zoooo onwijs waardevol en leerzaam. Bedankt 
hiervoor. Echt een supertraject!” We moeten er een beetje 
van blozen..

Onze bedrijfscultuur wordt mede gekenmerkt door Tony’s 
persoonlijkheid. Da’s weer wat anders dan onze waarden. We 
zijn namelijk open, uitgesproken, grensverleggend, positief en 
hebben ’n creatieve geest. Met dat we, zoals eerder beschreven, 
geen hiërarchie in omgang hebben en veel waarde hechten 
aan gelijkwaardigheid, saamhorigheid en transparantie, is het 
bij ons laagdrempelig om vragen te stellen, feedback te geven 
en in z’n algemeen te communiceren met (senior-)managers. 
En toch, blijft dat soms nog best spannend! Vooral als ’t om 
lastige onderwerpen gaat. Dat begrijpen we. Bijvoorbeeld voor 
nieuwe Tony’s, voor wie onze cultuur soms nog even wennen 
is. In onze werkpretenquête (meer daarover verderop in dit 
hoofdstuk) scoren we goed op sociale veiligheid en ’t feedback 
ontvangen en durven geven aan direct leidinggevenden. Maar 
zien we dit jaar wederom dat we dat naar elkaar onderling toe 
nog wat lastiger vinden. We zijn een hechte club en juist als ’t 
zo ‘familiaal’ en gezellig is kan dit een drempel zijn om je uit 
te spreken. Daar moesten we wat mee! Want zoals onze Chief 
Chocolate Officer Henk Jan zegt ‘we moeten durven schuren, 
want wrijving geeft glans!’.

5 luisteren
5a. luisteren - vragen en feedback

open

uitgesproken
grensverleggend

positief

creatief
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wijsvinger: wees 
wijs, begin bij jezelf
Duik in je ijsberg en sta stil bij jouw 
(voor)oordelen, emoties en behoeften.

middelvinger: 
fuck ‘t, ik doe het!
Stap uit je comfort zone, daar vindt 
de magie plaats. Deel wat je er (nog) 
spannend in vindt, maar maak ’t jezelf 
niet te complex. Je kunt dit!

ringvinger: 
ben in verbinding 
Spreek je uit, deel jouw behoefte in 
een ‘ik’ boodschap. Maak echt 
contact en (be)oefen empathisch 
luisteren. Want alleen samen..

pink: oefen waar je 
je nog klein in voelt
Experimenteer! Hoe kun je 
groeien? Raise the Bar!

tony’s handshake 

duim: 
druk effe op pauze 
Sta ‘n moment stil bij de situatie. Wat 

gebeurd er? Gaat het bijvoorbeeld over 

inhoud, proces of interactie?

1

5 

2 
3

4
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werkpretenquête 
Twee keer per jaar voeren we onze interne ‘werkpretenquête’ 
uit (de ‘quest-cheer-naire’ voor Engelstalige Tony’s). Een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, op onze wijze. 
De resultaten uit het onderzoek zijn een belangrijke 
graadmeter voor zowel ons People & Culture team als de 
functionele teams. Want mede op basis hiervan sturen we 
ons beleid bij. Zo zijn de invoering van een nieuw functie- 
en salarishuis (meer daarover onder ‘delen’), start met ons 
uitspreekcultuurtraject (meer daarover hierboven in ‘Tony’s 
Handshake’) en in ’t verleden een verhoging van het aantal 
vakantiedagen, concrete voorbeelden van beleid dat we hebben 
aangepast op basis van uitkomsten uit deze enquête. 
We kijken per keer of er thema’s of vragen toe moeten worden 
gevoegd of wellicht niet meer relevant zijn en eruit kunnen. 
De centrale thema’s die we meten zijn op dit moment: 
werkgeverschap, betrokkenheid, bevlogenheid, vertrouwen, 
efficiëntie en sociale veiligheid. In de enquête komen 
vragen aan bod over je werk, arbeidsomstandigheden, team, 
leidinggevende, toekomst, onze organisatie en trotspunten 
en verbeterpunten voor je team en Tony’s als geheel. De 
organisatiebrede uitkomsten worden in een sessie met de 
Heads & Chiefs en in een sessie met het hele team besproken, 
in de kwartaalmeeting bijvoorbeeld. Ook worden ze uitgesplitst 
naar teamniveau en in elk functioneel team in een losse sessie 
besproken. Daarin worden met elkaar concrete actiepunten 
voor dat team geformuleerd. Gemiddeld scoorden we op de 
centrale thema’s het afgelopen boekjaar ‘n 8.1 en steeg onze 
eNPS naar 66.2. Daar worden we blij van! Aandachtpunten 
die naar voren kwamen zijn naast het eerdergenoemde 
‘uitspreken’, efficiëntie en de werkdrukervaring. Op basis 
hiervan hebben we deze aandachtgebieden urgentie gegeven 
en ze als concrete KPI’s toegevoegd ons jaarplan.

Oké, terug naar de dagelijkse praktijk op ’t Westergasterrein. 
Op kantoor zitten we allemaal kriskras door elkaar (we 
hebben geen functionele afdelingen noch aparte kamers voor 
senior management/ directie) en we wisselen halfjaarlijks van 
plek met onzeburo bingo (meer daarover onder ‘spreken’). 
Naast dat ’t hele team hierdoor goed benaderbaar is, wordt de 
laagdrempeligheid verder verhoogd door:

- De vaste catch up momenten zoals eerdergenoemd 
   onder ‘spreken’;
- De frisse blik die we uitvragen zoals benoemd 
   bij ‘verwelkomen’;
- Dat in de Typisch Tony’s Tijd van nieuwe Tony’s zoals 
   benoemd bij ‘verwelkomen’ koffie momentjes met alle 
   drie onze Chiefs zitten; 
- Ons ritueel van ‘clearen’ zoals in het hoofdstuk ‘spreken’ 
   genoemd bij ’t stukje over onze Q-meetings.

5b. luisteren – suggesties 
In de wijze waarop we als Tony’s Chocolonely onze plannen 
maken is op verschillende momenten ruimte om mee te 
denken en suggesties te doen over Tony’s hun eigen werk, de 
werkomgeving of richting van Tony’s Chocolonely als geheel. 
Hierover vertellen we uitgebreid in ’t hoofdstuk ‘spreken’. 
Daarnaast besteden we hier op verschillende manieren 
aandacht aan, we vertellen ‘r hieronder over.
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Met de Culture Club zijn wij de voelsprieten en hebben we de 
cultuurbril op binnen Tony’s. We signaleren zaken die super 
goed gaan, maar ook zaken die we moeten oppakken. We zijn 
kritisch op bestaande rituelen en/of op de uitvoering hiervan. We 
bespreken dit met elkaar, we hoeven het niet met elkaar eens te 
worden, maar kunnen er wel over in discussie gaan. Elke maand 
zitten we 2 uur bij elkaar, tijdens ’n lekkere lunch, om de vooraf 
samengestelde agenda te bespreken. Er komen punten uit ter 
verbetering, die team People & Culture op gaat pakken. Deelname 
aan de Culture Club is geen moetje, je moet dit doen als je het 
leuk vindt en de meerwaarde ervan inziet!”

Concrete voorbeelden van onderwerpen die ’t afgelopen 
jaar behandeld zijn in de Culture club:

- Het vriendboekje leeft bij veel Tony’s, maar niet bij iedereen.
   Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ritueel meer gaat leven?
- Hoe zorgen we ervoor dat de producten die we op kantoor
   gebruiken nog duurzamer zijn?
- Het ‘waarom’ achter al onze rituelen.
- En in de Culture Club is het idee ontstaan om een shortlist 
   te maken voor de Tony’s Award (lees hier meer over in
   ‘bedanken’).

Culture Club
Choco Culture Vulture Chloé: “Binnen Tony’s hebben we een 
hele fijne, eigen cultuur gebouwd. Dit is een cultuur waar 
we trots op zijn en welke we graag willen behouden. Maar 
met ’t groter wordende team zien we ook dat onze cultuur 
in ontwikkeling is. En dat er dingen zijn die we beter en/
of anders moeten doen. Hoe kunnen we dat nou beter doen 
dan.. jawel.. SAMEN! Daarvoor zijn we Tony’s Culture Club 
gestart. We hebben een paar Tony’s geselecteerd, die al een 
echte cultuurbijdrage leverden. Na een half jaar gaat er één 
iemand uit en die wordt opgevolgd door een andere Tony, zo 
houden we de Culture Club dynamisch, gaat ‘ie door de hele 
organisatie heen en krijgen we iedere keer weer andere input. 

culture

club
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Andere momenten waaraan gedacht kan worden zijn de 
Frisse Blikken lunch en presentatie zoals omschreven onder 
‘verwelkomen’, ons ritueel van ‘clearen’ zoals in het hoofdstuk 
‘spreken’ genoemd bij ’t stukje over onze Q-meetings en de 
kritische sessies zoals omschreven bij ‘inspireren’. Omdat we 
veel waarde hechten aan de meningen in Team Tony’s vragen 
we die ook geregeld tussendoor uit. Om ’n nieuwe receptuur 
te beoordelen bijvoorbeeld; moet ‘r een beetje meer of minder 
amandelen in deze reep of is ‘ie heeeelemaal goed zo?

medezeggenschap van start: 
Tony’s High Five   
Impact Promotor, en tevens High Five lid, Femke: ”Vorig 
jaar aangekondigd en dit jaar gestart. We hebben een Tony’s 
medezeggenschapsraad in Nederland! Negen Tony’s hebben 
als denktank onder advies van een onafhankelijke advocaat 
nagedacht over de inrichting. Ze kozen voor een vorm die 
veel lijkt op de formele ondernemingsraad, maar met name is 
er meer flexibiliteit in de processen en doorlooptijden. 
Alles is vastgelegd in een officieel reglement, wel in onze 
eigen Tony’s taal. We zijn al in actie geweest toen enkele 
Tony’s (Heads & Chiefs en onze Mr. T) extra certificaten 
van aandelen konden kopen. Sommige Tony’s hadden hier 
vragen over en zodoende heeft Henk Jan zowel met mensen 
apart als – op verzoek van de High Five – uitgebreid tijdens 
een MMM over zijn beweegredenen verteld. Het hele team 
kon zich uitspreken en dat werd ook echt gedaan. Nog steeds 
is niet iedereen ’t eens met de besluiten die genomen zijn, 
maar wel met de transparantie en de mogelijkheid om hier 
echt met Henk Jan over in gesprek te gaan. Omdat Tony’s 
zo snel groeit, hebben we als High 5 meteen een aantal 
grote onderwerpen op tafel liggen waar we over mee mogen 
denken. We vinden het heel belangrijk om ervoor te zorgen 
dat in een snelgroeiend bedrijf de belangen van team Tony’s 
meegenomen worden in de besluitvorming. Want daarmee 
zorg je ervoor dat iedereen zich vrij voelt om zich uit te 
spreken en dat mensen zich ook gehoord voelen. Zo behouden 
we die mooie Tony’s cultuur terwijl we heel snel groeien. 
In komende boekjaar (18/19) gaan we meer structuur 
brengen in de overleggen, en natuurlijk zullen er nieuwe 
onderwerpen op tafel komen. Let’s go!”

Tony’s High Five
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We geloven bij Tony’s in eerlijk handelen. En daarmee staat 
eerlijkheid dus hoog in ons vaandel. Dat betekent dat we 
elkaar kunnen, en moeten, aanspreken op elkaars gedrag. En 
mocht dit geen resultaat hebben, dat de eerlijkheid gebiedt 
te vertellen over dingen die je ziet gebeuren die niet door de 
beugel kunnen. Gelukkig heeft Alice zover we weten nog nooit 
een telefoontje gehad. Knock on wood.

5c. luisteren – conflict oplossen

We hebben allemaal weleens een slechte dag of een minder 
gezellige bui. Maar het mag nooit zo zijn dat dat leidt tot 
ongewenst gedrag. Als ‘n Tony hier een klacht over heeft, dan 
moet hij/zij dit laten weten. Hiervoor hebben we een informeel 
proces omschreven in ons handboek. Dat luidt:

- Allereerst is het verstandig om het samen op te lossen en/
   of contact op te nemen met je directe leidinggevende collega
   om je probleem te bespreken. Die zal er alles aan doen om je 
   te helpen het probleem op te lossen. Als je het gevoel hebt
   dat je daar je probleem niet kan neerleggen, kan je altijd
   contact opnemen met een van onze People Champions.

- Als je het gevoel hebt dat je probleem niet opgelost is,
   zet het dan nog eens op papier en hou een overleg met je 
   leidinggevende collega en haal er eventueel een van de 
   People Champions bij.

- Als dat tenslotte tot niets leidt, neem het dan op met 
   onze externe vertrouwenspersoon Alice.

- Wanneer je jouw klacht liever met helemaal niemand
   binnen Tony’s wilt delen kun je natuurlijk ook direct contact 
   opnemen met Alice. Je mag haar een e-mail sturen of bellen. 
   Dan kunnen jullie vervolgens samen bespreken waar en of
   jullie willen afspreken. Jouw voorkeur staat hierbij voorop. 

- Als je iemand bij deze overleggen (ook bij onze 
   vertrouwenspersoon) wilt hebben, dan kan dat 
   door ’t aan te vragen.
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knop’ zodat bijbehorende discoballen gaan draaien en vieren 
we een klein feestje! (Dat is nu wel ’n beetje lastiger met 3 
kantoren, maar daar wordt aan gewerkt..). 

Tony’s FAIR 

6Bbedanken 
Elk kwartaal wordt de Tony’s award uitgereikt aan ‘n Tony die 
het afgelopen kwartaal in ’t bijzonder heeft bijgedragen aan 
Tony’s Chocolonely, zichtbaar andere Tony’s heeft geholpen 
en hoog scoort op onze kernwaarden. De Culture Club stelt 
een shortlist samen waarop het hele team kan stemmen. De 
winnaar krijgt een bokaal die het hele kwartaal op zijn of 
haar bureau mag shinen en een etentje met iemand op kosten 
van Tony’s. Ook wordt elk kwartaal de ‘Omdat ’t kan kan’ 
uitgereikt, die is voor ’n Tony die het afgelopen kwartaal heeft 
uitgeblonken op onze kernwaarde ‘ondernemend’. De winnaar 
mag het hele nieuwe kwartaal met trots gebruik maken van 
deze waterkan! ‘Glaasje water, iemand?’

Bij meer dan 4% winst krijgt team Tony’s een winstdeling 
in de vorm van een 13e maand. En in boekjaar 2016/2017 
liepen we zo voor op schema dat we dit halverwege ’t jaar als 
verassing vierden met De Cadeaushow in de MMM. Elke Tony 
mocht kiezen tussen 4 cadeaus: € 250 cash, € 500 shoptegoed 
bij Patagonia, een kofferset van SuitSuit of de noice canceling 
headphones van Bose. Dat vierden we alsof we bij ’t Rad 
van Fortuin waren met Leontine Borsato. Ook tijdens Kerst 
bedanken we team Tony’s voor hun inzet. Dat doen we in de 
vorm van een diner bon twv € 150. Want vieren is 
leuker samen! We spreken graag openlijk onze waardering 
naar elkaar. Zo zijn er vaak confettikanonnen aanwezig bij 
de MMM en worden er Tony’s bedankt voor hun inzet op 
een project. Ook wanneer ‘n Tony promotie maakt naar een 
andere functie wordt dit gedeeld in de MMM door hem/haar 
even in het zonnetje te zetten. ‘Lekker bezig’! noemen we dat. 
En bij andere speciale momenten drukken we op de ‘rode 

’t uitje met 
uitzicht 

(kerstkado 2018)
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5- of 10 jaar in dienst 
Een werkjubileum moet uiteraard ook gevierd worden. We 
zetten Tony’s die 5 jaar in dienst zijn, of 10 jaar (maar da’s 
alleen nog maar onze Marieke) graag in het zonnetje en 
bedanken hen voor hun trouwe jaren van inzet bij Tony’s. 
Tony’s die 5 jaar in dienst zijn verrassen we met hun 
lievelingslunch op de dag dat ze precies 5 jaar in dienst zijn – 
behalve dan als dat in het weekend is – en een speech van hun 
leidinggevende, met daarin wat leuke anekdotes en natuurlijk 
heel veel lof. Ook krijg je een speciaal T-shirt – die je de hele 
dag mag dragen – en jubileumreep, posters aan de deur en een 
versierd bureau. People Hero Carline vertelt graag iets over 
haar 5-jaar feestje:

“Afgelopen 1 april (geen grapje) werkte ik 5 jaar bij Tony’s 
Chocolonely. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Buiten 
hingen persoonlijke posters als ontvangst, mijn bureau 
was versierd, die dag at heel team Tony’s mijn favoriete eten 
(Mexicaans..) om het te vieren en tijdens die lunch 
gaf mijn leidinggevende een speech om me te bedanken voor 
de afgelopen vijf jaar. Wat een feest! Ik kreeg een speciaal 
jubileum t-shirt met ‘Carline’s Chocolonely’ en ‘5 jaar bij 
de goede zaak’ erop en een jubileum reep en als klap op de 
vuurpijl werd er een leuke foto gemaakt om ’t jubileum ook 
via Tony’s Instagram met onze choco fan te delen. Ik vind 
’t heel bijzonder met hoeveel aandacht eer erbij stil werd 
gestaan en dat maakte het voor mij ook echt een moment om 
zelf even terug te blikken op de afgelopen jaren. En jeetje, wat 
ben ik trots op ons team en wat we in die tijd allemaal samen 
bereikt hebben!”

Bij Tony’s geen saaie aangelegenheid waar we onze jaarcijfers 
presenteren. Wij presenteren namelijk jaarlijks ons 
jaarFAIRslag op Tony’s Fair! Iedereen is d’r bij: ons team 
uit de US en UK, onze Super Stars uit de Super Store, de 
boerencorporaties en ‘best farmers’ uit Ghana & Ivoorkunst, 
onze partner-leveranciers en nog veel meer bekenden! Een 
groot feest waarop we samen met onze relaties, familie, 
vrienden en fans terugblikken op wat we het afgelopen 
jaar allemaal gedaan en bereikt hebben (en wat er minder 
goed ging) en laten zien wat we het komende jaar van 
plan zijn. Maar ook om dankjewel te zeggen. De eerste Fair 
vond plaats in mei 2013 in de Openbare Verlichting op het 
Westergastterrein en had 500 bezoekers. Afgelopen jaar 
(november 2017) waren er 2500 bezoekers in de Beurs van 
Berlage! (klik hier voor de aftermovie). Noem dat maar 
eens een saaie jaarvergadering! ;)

5 jaar bij 
de zaak 

hiep hoi!

https://www.youtube.com/watch?v=4Qxk46fVfEk
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Tony’s 4 life
We zwaaien ook wel eens Tony’s uit, dat doen we niet graag en 
met pijn in onze buik, maar we proberen er wel een positief 
moment van te maken. We zijn heel dankbaar voor alle tijd 
die iedereen in Tony’s heeft gestoken en voor het meebouwen 
aan onze missie. Om dat te vieren (en ’n Tony die ons verlaat 
zo goed mogelijk te begeleiden naar een volgende uitdaging) 
hebben we ’t Tony’s 4 life-programma in ’t leven geroepen. 
Eens een Tony altijd een Tony! Natuurlijk kan de aard van 
het afscheid nog wel eens verschillen: soms had iemand een 
vrouw die een mooie baan op de Bahama’s kreeg (en dan ga je 
mee.. snappen we), of liep een tijdelijke opdracht af en soms 
ging ’t om serieuzere zaken. Bijvoorbeeld als er te weinig 
match was tussen de stoel en de smoel. We keken samen hoe 
we ze verder konden helpen. Best moeilijke trajecten met stuk 
voor stuk mooie mensen. En eerlijk is eerlijk, het proces van 
afscheid nemen verliep niet altijd vlekkeloos en we kunnen 
hier ook in verbeteren. We vinden het geweldig dat ze met zo 
veel betrokkenheid voor de missie bij ons hebben gewerkt en 
we blijven vanuit ons altijd contact met ze houden: je bent een 
Tony for life.

We zorgen ervoor dat iemand met een positief gevoel terug 
kan kijken op zijn of haar tijd bij Tony’s. Zo plannen we altijd 
een Tony’s 4 life-gesprekje met onze People Champions. Op 
deze manier kunnen wij nog van de Tony leren – wat vond je 
fijn bij Tony’s, wat kunnen we beter doen? – en kan de Tony 
ook nog een keer zijn/haar verhaal doen bij iemand anders 
dan ‘n bevriende Tony of hun leidinggevende. Ook bieden we 
bij een onvrijwillig vertrek loopbaan-begeleiding aan met een 
van onze coaches en geven we de ruimte om te solliciteren. 

In juli 2018 was er dan ineens het eerste 10-jaar in dienst 
moment, dat was voor onze Livin’ la vida Choca Marieke. 
Ze was op dat moment thuis met zwangerschapsverlof dus 
besloten onze Chief Chocolate Officer, Henk Jan, Mr T. Klink 
en onze Choco Culture Vulture, Chloé, haar thuis te gaan 
opzoeken. Natuurlijk niet met lege handen.. Henk Jan in 
’t Tony’s Pak, Klink met de 10-jaar in dienst ‘gouden reep’ 
en Chloe met een cheque en ‘n taart. Een cheque om een 
weekendje weg te gaan naar een land in Europa waar Tony’s 
in de schappen ligt, mét nog wat zakgeld om uit eten te gaan, 
en natuurlijk mag je iemand mee nemen! Niceee.

Mariekies

10 jaar in 

da house!
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het in de Bahama’s?” “Hoe is je nieuwe baan?” “Heb je al een 
fijne nieuwe plek gevonden?” En “hoe kijk je terug op je tijd 
bij Tony’s?” Zoals al eerdergenoemd: we vinden het geweldig 
dat ze met zo veel betrokkenheid met ons hebben gewerkt en 
we blijven vanuit ons altijd contact met ze houden. Ook blijft 
ieders mugshot op onze fotomuur vereeuwigd je bent een Tony 
for life.

We vinden ’t belangrijk dat iemand een fijne nieuwe plek weet 
te vinden. Verder sturen we de Tony’s 4 life-brief, met daarin 
onder andere praktische zaken zoals waar iemand z’n sleutel/
laptop/etc. kan achterlaten en de uitnodiging om ‘n Tony for 
life te worden. Als Tony’s 4 life word je altijd uitgenodigd 
voor onze productlanceringen, Tony’s FAIR, andere speciale 
gelegenheden en krijg je altijd als eerste onze nieuwe repen 
opgestuurd. 

Natuurlijk laten we iemand niet zonder afscheidsfeestje 
de deur uit gaan (tenzij iemand dit zelf wil uiteraard). Op 
iemands laatste dag – of soms ietsjes later als dat beter 
uitkomt – organiseren we een borrel voor ’t hele team en 
gebaseerd op hoeveel jaar iemand in dienst is geweest ook nog 
een etentje met je eigen team of heel team Tony’s. Zo hebben 
we toen onze toenmalige first lady of Chocolate Eva uit dienst 
ging met z’n allen gegeten. Tijdens deze borrel, of etentje, 
bedankt de leidinggevende van de Tony die weggaat hem of 
haar middels een mooie (en soms grappige of emotionele 
speech), geeft namens het hele team de grote ‘je wordt 
bedankt- kaart’ waar het hele team mooie woorden op heeft 
geschreven, de Tony for life krijgt zijn of haar persoonlijke 
mok mee en last but not least: de guilty pleasure reep. Dit is 
een zelfgemaakte reep door onze Choco Chef Celine met daarin 
het lievelingseten van de Tony die weggaat. Zo kreeg Maarten 
een witte chocoladereep met paprika chips en Nicolaas een 
melkreep met appeltaart! Soms krijgt de vertrekkende Tony 
zelfs nog iets mee van zijn of haar blokgenoten (zie Buro 
Bingo in ‘vieren’). Zo kreeg Eliyas zijn eigenste South West 
(naam van ’t blok) pet! Foto. En als laatste bellen we de Tony 
na 2 maanden nog eens op om te kijken hoe ’t gaat. “Hoe is 

blokkies 
4 life!

we miss you
Kayleigh!
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7 ontwikkelen
Als we nieuwe Tony’s werven vinden we het belangrijk niet 
alleen naar ’n match op hoe de rol er nu uitziet te kijken maar 
er ook al bij stil te staan hoe je je verder bij ons zou willen 
ontwikkelen. Wat is jouw persoonlijke ambitie en missie en 
hoe komt die samen met die van Tony’s. Het antwoord op 
die vraag gaan we samen onderzoeken. Dat start al in de 
sollicitatiegesprekken en specifiek de laatste gespreksronde, 
het koffietje met onze Chief Chocolate Officer Henk Jan, 
waarin hij deze vraag al prikkelt. We hebben geen vaste 
carrièrepaden en werken niet met generieke functies, maar 
doen dit met een persoonlijke aanpak waarin we uitgaan van 
iemands talenten i.p.v. wat iemand misschien wat minder 
kan. Dit jaar legden we onze People visie vast in ‘Tony’s 
People Wegwijzer’, waarin ook onze visie op ontwikkelen en 
persoonlijke groei terugkomt. Je vindt ‘m op de volgende 
pagina. Want zoals we tegen ons team zeggen “we nemen jouw 
carrièrepad minstens zo serieus als jijzelf en willen er alles 
aan doen om je te laten groeien op de manier zoals jij dat zelf 
wilt”. Zo maakte er het afgelopen boekjaar 14 Tony’s intern 
een stap naar een zwaardere functie.

DISC
Binnen Tony’s werken we met DISC- en drijfveren-analyses 
om je eigen talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen en 
onze samenwerking te versterken. Iedere nieuwe Tony maakt 
aan het einde van de Typisch Tony’s tijd (meer daarover lees 
je onder ‘verwelkomen’), wanneer hij/zij zo’n 2 maanden bij 
Tony’s is, ‘n DISC-analyse. Hun persoonlijke DISC-rapportage 
bespreken ze in een individueel coaching gesprek met een 
van onze externe ‘huis’ coaches Martine of Esther. Er is 
gekozen om dit na 2 maanden te doen zodat de verse Tony al 
wat meer beeld bij zijn nieuwe rol en onze organisatie heeft 
en het coachgesprek hierop kan inhaken. Erg waardevol, 
horen we! Zo vertelde Choco Plan Fan Laura: “Ik vond het 
DISC-gesprek echt super waardevol, omdat ik me er enerzijds 
heel erg in herkende, maar het me ook veel liet inzien over 
samenwerking met mensen in mijn team die een heel ander 
profiel hebben.” We pakken regelmatig terug op DISC: 1 op 
1 om elkaar te leren kennen maar ook met oefeningen zoals 
in de onder ‘spreken’ eerdergenoemde teammeetings of op 
onze Chocademy, waarover hieronder meer. DISC is door 
de jaren heen ingebakerd in onze gemeenschappelijke taal. 
We gebruiken ’t als instrument om jezelf en elkaar beter te 
begrijpen; het gaat daarbij om je voorkeursgedrag stijlen en 
waar je energie van krijgt of waarop je juist leegloopt, niet om 
hokjes of wat je wel of niet kan. 
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tony’s people wegwijzer 
 

We zijn crazy about chocolate & serious about people. Onszelf als team voorop. Want alleen met de meest 
betrokken en bevlogen mensen, met onze kernwaarden in hun DNA, kunnen we onze doelen bereiken en 
100% slaafvrij de norm maken in chocolade. Daarom zetten we ons team op de eerste plaats. We investeren 
in ontwikkeling, belonen initiatief en zorgen voor een enorm prettige werkomgeving. Met gelijkwaardigheid, 
saamhorigheid, prestatie en heel veel lol!

We hebben enorrrme ambities, de lat ligt hoog. Dat vraagt om een stevige basis, zoals heldere afspraken over 
ieders bijdrage aan de vooruitgang op onze missie. Met daarop een warm nest - onze cultuur waarin je echt 
jezelf kan zijn en ’t als thuiskomen voelt <3 Hierbij werken we hiërarchisch in verantwoordelijkheid, zelf 
organiserend in de uitvoering en luisteren we actief naar ieders input.

We willen bijdragen aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen ’n rol heeft. En omarmen 
daarom diversiteit. Ook dragen verschillende perspectieven om naar ’n uitdaging te kijken bij aan innovatieve 
oplossingen. En die hebben we hard nodig om de chocolade-industrie van binnenuit te veranderen!

We zoeken de juiste match tussen stoel en smoel; de te vervullen rol bij Tony’s en jijzelf met je eigen talenten, 
ontwikkeling en ambities. En blijven hier ’n open (hoe gaat ‘t?-) gesprek over voeren, ook als op een moment ’n 
stap buiten Tony’s ’n logisch vervolg is. Enneh alleen goed bepakt, want eens ’n Tony, altijd ’n Tony. #Tony4Life

Samen bouwen we aan een groei- en uitspreekcultuur. Waarin we onszelf en elkaar uitdagen en helpen om 
beter te worden en meer van ons potentieel te manifesteren. Zodat elke Tony zoveel mogelijk van zijn of haar 
unieke toegevoegde waarde bijdraagt aan Tony’s Chocolonely. Zo vergroten we onze impact en het werkpret van 
ons allemaal :-D Binnen en buiten Tony’s, voor nu en later. 

Om als één team met één missie in volle kracht vooruit te gaan en onze onderlinge samenwerking verder te 
optimaliseren, creëren we gemeenschappelijke taal & gewoontes die ons daarin sterkt. Ofwel; Tony’s Way of 
Working - onze eigen wijze van (samen)werken. En liever dan te focussen op waar je talent niet ligt, helpen 
we je van je 8 een 9 te maken. We denken namelijk graag in mogelijkheden! #omdathetkan

Zo bewegen we met wat gezonde werkdruk naar werkgeluk, werkpret op z’n Tony’s. ‘n Belangrijke vaste 
doelstelling in ons jaarplan. Succes op zichzelf leidt namelijk niet tot geluk, maar geluk draagt wel bij aan 
succes, geloven wij.

Sooohee, da’s een diepe. 
Let’s do this!

betrokken en 
bevlogen2

8
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Chocademy
Jaarlijks gaat heel Team Tony’s met elkaar op Chocademy. 
Onze gezamenlijke trainingsdagen buiten de deur waarin we 
werken aan actuele thema’s binnen Tony’s en zo onze groei en 
samenhang als team vergroten. Dat doen we intussen alweer 
zes jaar. En hoewel de doelstelling van de Chocademy door de 
jaren heen weinig is veranderd is de inhoud dat, met de groei 
van ons team, wel. En de locatie.. want in 2017 groeide we uit 
onze vaste Chocademy stek Holten Outdoors en verplaatsen 
we naar de Efteling. Afgelopen editie stond ‘t eamspirit’ 
centraal en gingen we onder andere aan de slag met team 
performance, verbindend communiceren & aandachtig en 
empathisch luisteren. Hoe blijven we één team met één missie 
en versterken we onze onderlinge samenwerking. Óók nu we 
steeds vaker in cross functionele projectteams werken. 
In de komende editie worden werkdrukervaring en efficiëntie 
centrale thema’s. Twee duidelijke aandachtsgebieden uit de 
werkpretenquête waar we dit jaar meer op zullen focussen. En 
een nieuw terugkerend element (want back by dope demand) 
op de Chocademy is de sugarwall; ’n muur met envelopjes 
voor elke Tony, waar gedurende de twee dagen door heel team 
Tony’s kaartjes met complimenten in worden gestopt. ’t Proces 
wordt begeleid door team People & Culture zodat niemand met 
een (bijna) leeg envelopje naar huis gaat. Zo gaat iedere Tony 
na de Chocademy met wat ‘sugar’ het weekend in. 

Chocademy
2018 in jawel: de 

Efteling!
iemand

Langnek gezien? 
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coaching
Soms past de aanpak van een individueel coachtraject het best 
bij ’n persoonlijk vraagstuk waar je tegen aanloopt in je werk 
of groeiontwikkeling. Dit kan ook van ’t ontwikkelbudget en is 
in beginsel met een van onze ‘huis’ coaches Martine of Esther 
van TalentFirst, maar kan in overleg ook elders. TalentFirst 
werkt in hun coachtrajecten middels ‘n 3 fasen aanpak. 
Martine vertelt: “Onze ervaring heeft geleerd dat ontwikkeling 
van mensen altijd gebeurt aan de hand van drie fasen: inzicht, 
vertaling en actie. In elk traject doorlopen wij dan ook deze 
drie stappen. Inzicht in jezelf is het belangrijkste vertrekpunt 
om gerichte keuzes te maken. Dan volgt vertaling van deze 
inzichten naar de context van je situatie en onderzoeken we 
wat deze inzichten betekenen voor je leerdoel. De laatste fase 
van het traject is met name gericht op actie. Er wordt gewerkt 
aan een actieplan. Wat ga je doen om je leerdoel te bereiken? 
En hoe neem je anderen hierin mee?” 
Sinds de start van onze samenwerking met TalentFirst in 
oktober 2016 hebben er 19 Tony’s individuele coaching 
gehad rondom vraagstukken en thema’s als persoonlijke 
ontwikkeling en effectiviteit, werkdrukervaring en 
loopbaanbegeleiding. De persoonlijke aanpak en begeleiding 
van ’n externe ervaren coach die toch goed bekend is met 
onze organisatie(cultuur) en wat er zoal speelt binnen Tony’s 
Chocolonely wordt als erg waardevol ervaren. 
People Champion Sophie: “Samen met TalentFirst-coach 
Martine heb ik gewerkt aan een vraag waar ik tegen aan liep 
in mijn werk. Het was heel prettig om hier met een externe 
coach over te kunnen praten die mij tips en tricks gaf om 
hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Ik heb het idee 
dat ik hier sterker uit ben gekomen en kijk daarom ook met 
veel plezier terug op het coaching traject. Ik ben met de hulp 
van Martine gaan groeien in mijn rol en daar ben ik echt heel 
dankbaar voor!”

persoonlijk ontwikkelbudget
We vinden het enorm belangrijk om ons te blijven 
ontwikkelen en om te blijven leren. Hierom hebben we, naast 
de gezamenlijke momenten waarop we hieraan werken, een 
jaarlijks persoonlijk ontwikkel/trainingsbudget. Heb je een 
tijdelijke overeenkomst dan gaat dat om € 1500 per jaar en 
ben je een vaste Tony dan is het jaarlijks € 2500. Is er iets 
waarin je middels training of coaching graag verder zou willen 
ontwikkelen en denk je dat zowel jij als Tony’s daarbij gebaad 
zijn? Stel ’t voor aan je leidinggevende! We merken dat de 
behoeftes in het team erg uiteenlopend zijn maar zien ook 
terugkerende vragen naar trainingen. Hiervoor organiseren 
we nu nog losse in house-trainingen waarop ingeschreven kan 
worden zoals het afgelopen jaar de ‘Business English course’ 
en ‘E-mail handyman-workshop’ of gaan Tony’s individueel 
op training buiten de deur. Zo werden er dit jaar trainingen 
onderhandelings-vaardigheden en timemanagement gevolgd. 
Op het moment is Tony’s School of Chocolate in ontwikkeling. 
Hiermee willen we meer beeld geven bij waar je het 
persoonlijke ontwikkelbudget voor zou kunnen inzetten 
en meer in-house trainingen gaan aanbieden. ’n Behoefte 
die we terugzagen in de recentste werkpretenquête. 
Daarnaast introduceren we dit jaar een nieuw persoonlijk 
ontwikkeltraject waarin Tony’s hun persoonlijke drijfveren 
& missie en hoe die overlapt met de missie van Tony’s gaan 
onderzoeken. 
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heads & chiefs coaching
Choco Co-Captain Anne-Wil: “In onze snelgroeiende 
organisatie, waarin we in 2 jaar van 40 personen naar 
100 personen zijn gegroeid, hebben we als Heads en Chiefs 
bewust gekozen voor een gezamenlijk leiderschapstraject. 
Leiderschap gaat wat ons betreft over het geven van een 
antwoord waarmee de organisatie echt weer verder kan 
in plaats van een – ingesleten - reactie. Onze kernwaarden 
spelen bij onze manier van leidinggeven en keuzes maken een 
centrale rol. Om uit bestaande patronen en ‘reflex’ reacties 
te komen, zijn we aan een gezamenlijk ontwikkelingstraject 
begonnen met wel een start, maar geen einde. Want we zijn 
nooit klaar met leren en ontwikkelen. We doen dit samen 
met the Changery (best intens.. we hebben weinig geheimen 
meer voor elkaar, ahum). Na een dag, of enkele dagen, weg 
geven we altijd terugkoppeling aan de rest van team Tony’s 
over welke thema’s en uitdagingen we als Heads en Chiefs zijn 
tegengekomen”.

performance management 
Om als organisatie te kunnen groeien moeten we voor 
iedereen ambitieuze doelen stellen en moet iedereen daarin 
mee kunnen en willen. Want als we onze ambitieuze missie 
willen waarmaken dan moet iedereen excelleren in zijn werk. 
Dat is nogal wat! Hiervoor hanteren we op het moment nog 
‘n best klassiek beoordelingssysteem, vinden we. Dat niet 
meer past bij onze organisatorische context. Dus, zoals in ’t 
bijgevoegde jaarplan te zien, werken we op ’t moment aan de 
hervorming ervan. We willen dat de gesprekken motiverender 
worden. Uitgangspunten daarbij zijn dat de focus meer op 
ontwikkeling en hoe ’t gaat komt te liggen in plaats van op 
‘beoordelen’ en dat er meer gelijkwaardigheid in ’t gesprek 
komt.Er meer samenhang komt met de 360’s die worden 
uitgevraagd bij je meest directe collega’s en naast het bereikte 
resultaat ook gedrag en ‘culture fit’ een plek in het gesprek 
hebben. Zeg es, ‘hoe-gaat-t?’ met jou?

ik zie ’m!
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was heel leerzaam. De terugkomdag was een extra stok achter 
de deur om het actieplan wat er uit de 2 dagen kwam ook echt 
daadwerkelijk te gaan doen.”

“Ik ben blij met het ontstaan van deze ‘nieuwe’ groep en de 
opvolging die we eraan gaan geven na The Force. Er zijn veel 
situaties waarin we kunnen sparren en waarin we elkaar 
kunnen versterken qua leiderschap. Ik heb veel geleerd van de 
theorie, maar ook van mijn mede ‘Forcers’!”

“Het was zeer waardevol. Op de 3e trainingsdag werd het 
duidelijk hoeveel we geleerd hadden in de eerdere tweedaagse 
en dat we onbewust al meer toepasten dan we dachten. Ik kan 
niet wachten om dit verder met elkaar te ontwikkelen.”

Tony’s Handshake
Tot slot is dit hoofdstuk niet compleet zonder de vermelding 
van Tony’s Handshake, meer daarvoor lees je onder ’t 
hoofdstuk ‘luisteren’.

may The Force be with you!
Dit jaar zijn we gestart met ons leidinggevendetraject The 
Force, voor de groep leidinggevenden die naast Tony’s Heads 
& Chiefs is ontstaan. Deze leidinggevenden (Leads) zijn een 
diverse groep, waarvan sommige net gestart zijn in hun rol 
als leidinggevende of als Tony en anderen al meer ervaren 
zijn. Formeel zijn ze geen team, maar de insteek van ’t 
trainingstraject is dat ze elkaar als groep meer en beter weten 
te vinden. En ze doen ’t al goed, maar we geven ze graag wat 
meer bagage mee rondom leidinggevende vaardigheden, zodat 
ze steviger in hun rol kunnen staan en er verder in kunnen 
ontwikkelen. De training biedt géén strak leiderschapsprofiel, 
maar gaat juist over authentiek leiderschap en is een basis 
waarop voortgeborduurd kan worden. We bieden een kader 
en richtlijnen, kijken naar krachten en valkuilen en zetten 
zodoende onze Leads als leiders in hun kracht. 

De opbouw van ’t traject is: 
- Een individueel intakegesprek, waarin we als verdieping op
  de DISC-analyse onze drijfveren verkennen en kijken naar 
 ’n persoonlijk doel/ thema voor in de training.
- De kern van de training, ‘n tweedaagse op een prettige 
   locatie in de buurt en met avondprogramma en
   overnachting. 
- Een afsluitende 3e trainingsdag zo’n 2 maanden later. 

Intussen is ’t traject met de eerste groep geslaagd afgerond en 
staat de tweede groep gepland. De deelnemers vertellen:

“Intervisie doen met deze groep was heel nuttig! Voorbeelden 
uit de praktijk wat ons nu bezig houdt werden besproken. Dat 
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let the force 
begin!
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thuiswerken
Face-to-face-meetings, een goed gesprek, samenwerken, 
teambonding; er zijn genoeg redenen te bedenken waarom 
het voor team Tony’s nuttig is om op kantoor te zijn. We zien 
ons team hier dan ook het liefst helemaal aanwezig. Maar er 
zijn ook genoeg momenten te bedenken wanneer thuiswerken 
een stuk makkelijker is. Al was het om files te omzeilen of om 
heel geconcentreerd een stuk te schrijven. Of juist om flexibel 
te zijn omdat de loodgieter nou eenmaal alleen overdag kon 
langskomen. Als het echt bijdraagt aan het resultaat zijn we 
daar dan ook helemaal niet tegen, overleg het wel altijd even 
met je leidinggevende collega en realiseer je dat als je niet op 
kantoor bent je er niet volledig voor je team/ collega’s kan 
zijn (want alleen op kantoor kan je de Chocofoon opnemen 
of koffie voor een collega halen). Ook hebben we daar 
supersonische bureaus en bureaustoelen. Just sayin’.

8 zorgen
8a. zorgen – balans vinden
Bij Tony’s hebben we ‘n onbeperkte vakantiedagenregeling. 
We vinden ’t belangrijk dat iedereen in Team Tony’s de 
ruimte voelt om genoeg vakantie op te nemen. Of dat nou is 
om met je gezin naar Terschelling te gaan of even gewoon 
een dagje voor jezelf. Zonder daar over te hoeven stressen. 
En of je bijvoorbeeld nog wel genoeg vrije dagen overhoudt 
om met kerst je oma op te zoeken, ofzo. We geloven namelijk 
dat een goede balans tussen inspanning bij Tony’s (deadline 
trippen, recalls, uit je comfortzone op de Chocademy..) 
en ontspanning belangrijk is om fysiek en mentaal fit te 
blijven. Met deze regeling geven we veel vertrouwen en eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het uit te voeren 
werk en de te behalen doelen van jou en ’t team + ’t bepalen 
hoeveel vrije dagen je nodig hebt. Je hebt bij ons tenminste 28 
dagen per jaar vrij (dit is naar rato, waarbij 28 dagen bij ’n 
fulltime contract is), deze moet je dus in ieder geval opnemen, 
maar meer mag absoluut. De regeling is bedoeld om vakantie 
te nemen om je batterij weer op te laden en niet om andere 
vormen van verlof te vervangen. Elke week een dagje vrij 
nemen is dus niet okay. Ook moeten vakantiedagen nog steeds 
met je leidinggevende worden afgetikt om er bijvoorbeeld 
zeker van te zijn dat bepaalde werkzaamheden binnen je 
team kunnen worden opgevangen. Daarnaast gaan ‘r wel eens 
Tony’s op sabbatical, zo maakte onze Marieke met haar gezin 
vier maanden een rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland 
en trekken onze Eva, Pascal R en Marijn er dit jaar voor 
langere tijd op uit. In goed overleg is er veel mogelijk.

teambonding tijdens 
de lunch
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sport- en vitaliteitbonussen
Bij Tony’s zijn we gek op sporten. We rennen met elkaar de 
Dam tot Dam-loop, en vinden allerlei andere sporten ook 
te gek, zo hebben we laatst samen ‘n Padel Clinic gedaan 
(jaaa Google die maar eens), volgde er ‘n clubje Tony’s 
kiteboardtraining in Castricum en werd er dit jaar meegedaan 
aan Mudmasters en aan de Triatlon in Holten. Te gekke 
initiatieven vanuit Team Tony’s. Bikkels! Om daarin te helpen 
kan iedere Tony eens per jaar voor max. € 100 sportschoenen 
declareren. Of een nieuwe sport outfit, voor wie liever op 
blote voeten sport. Met ‘the Trainers’ bootcampen we elke 
maandag op ’t Westergasterrein en de liefhebbers kunnen 
zich inschrijven voor ’n yogales. Dat kan bij Yogaschool 
Tula, om de hoek van ’t Westerpark. Namasté. Zijn beide niet 
iemands ding en/of sport ‘n Tony echt liever alleen dan kan 
‘ie hier onder werktijd wekelijks ’n ander uur voor pakken 
(we vragn wel dit een beetje tactisch te plannen). Op en rond 
het Westergasterrein zijn ’n boel opties zoals hardlopen, 
verschillende sportscholen en ’n heus outdoor fitnesspark. 
In je Tony’s sportshirt natuurlijk! Enneh; om daarna op te 
frissen hebben we douches op kantoor.

gezonde lunch en 
snacks in overvloed
Met al die chocolade op kantoor helpen we je graag een 
handje om fit te blijven, dat doen we zo: tijdens de lunch 
is de keuze reuze. Onze ‘energieleverancier’ Titia verzorgd 
dagelijks een uitgebreide gezonde lunch, van speltbrood tot 
soepen en salades. Altijd met groenten in de hoofdrol. Ook de 
keukenkastjes zijn goed gevuld. Mocht je toch nog iets missen, 
dan hangt er een boodschappenlijst op de koelkast. Fruit is er 
altijd genoeg en overal. Neem vooral veel fruit, da’s gezond en 
lekker! Dit jaar hadden we een inspirerende Ontbijtsessie (zie 
hoofdstuk ‘inspireren’) van Google Food Services waarna we 
dat nog meer hebben doorgevoerd: de gezonde dingen liggen 
voor ’t grijpen en de snacks niet in het zicht. 
Tja, op de chocolade en de verjaardagstaart na dan..

kiek ze gaan

Titia wat ga 
je voor ons 

maken? 
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balans
Ondanks al het bovengenoemde vinden we het bij Tony’s, 
eerlijk is eerlijk, geregeld nog best lastig om balans te vinden 
en te behouden. We hebben als organisatie enorme ambities 
en een giga betrokken team. Daarbij is het soms niet direct 
zichtbaar als er bij ’n Tony te veel op zijn of haar bordje 
ligt. We realiseren ons goed dat de ervaring van werkdruk 
(of werkstress) in de samenhang van een tal verschillende 
factoren zit. Daarover communiceren we regelmatig naar het 
team, waarbij uitnodigen om ‘n 1-op-1 gesprek aan te gaan als 
de balans om wat voor reden even zoek is. Zodat we samen 
kunnen kijken wat we daarin kunnen betekenen. Want druk, 
dat blijft het in een ambitieuze en snelgroeiende organisatie, 
maar het moet wel leuk blijven en daar valt gelukkig een 
hoop aan te doen. Het model dat we gebruiken om werkdruk 
bespreekbaar te maken. Daarnaast besteden we aandacht aan 
initiatieven als de ‘week van de werkstress’, waarbij we dit 
jaar het team hebben uitgenodigd via checkjewerkstress.nl 
om hun eigen werkstress te checken en daar ’t gesprek over 
aan te gaan. We hopen dat ’n sterkere uitspreek cultuur zoals 
onder ‘spreken’ omschreven, helpt om de dialoog hierover 
open te houden, ondanks dat de eerste stap hiertoe zetten 
soms best spannend kan zijn. Daarnaast gaan we dit jaar in 
de Chocademy onder andere met (persoonlijke) efficiëntie 
en effectiviteit aan de slag. Enneh, dit jaar hebben we zoals 
eerder gezegd het verlagen van de werkdruk ervaring een KPI 
in ons jaarplan gemaakt. Want we vinden ’t, hoewel soms wat 
moeilijk, enorm belangrijk.

Om te stimuleren om de chocolade consumptie van team 
Tony’s binnen redelijke perken te houden, hebben we een 
jaarlijkse bonus om op gewicht te blijven. Als het ‘n Tony 
lukt om structureel op gewicht te blijven (of er wat af te 
krijgen, als dat z’n/ haar wens is), krijgt ‘ie een symbolische 
bonus van € 50 per jaar. Geen zorgen, we zetten niemand 
op de weegschaal, ’t gaat op basis van goed vertrouwen. 
Niet-rokers leven gezonder, langer en beter. En ze hebben 
een betere smaak dan rokers. Dus als ’n Tony helemaal 
niet rookt, ook niet die casual sigaret af en toe, dan krijg 
‘ie € 50 per jaar bonus. En voor wie wel rookt, hebben we 
een eenmalig potje van maximaal € 250 om te begeleiden 
met het stoppen. Daarvoor vragen we wel een hele harde 
inspanningsverplichting van de Tony. Deze twee bonussen en 
de babybonus zoals onder ‘ondersteunen’ genoemd werden 
recent online kritisch ter discussie gesteld. We schreven er 
een blog over om ze verder toe te lichten.

BartOlie, wa’s da?
Elke maand komt Bart (ofwel 
BartOlie) op kantoor langs. 
Hij geeft elke Tony die dat 
wil een stoelmassage om de 
maand relaxed af te sluiten of 
te beginnen, zodat iedereen fit 
op z’n werkplek zit. Ook is er 
de mogelijkheid voor ‘n extra 
massage in de maand, waarbij 
de Tony zelf betaalt via zijn/haar 
salaris, de zogeheten Double 
Whammy. Hiervoor mailt Bart 
rond zodat Tony’s zich hiervoor 
in kunnen schrijven.

da’s onze enige 
echte Bart

https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie/nieuws/werkmassages-en-n-puppy-verlof
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Tiny Tony’s
Als ‘n Tony een kleine Tony verwacht, willen we dat graag 
vieren. Hoe meer kleine Tony’s, hoe beter, wat ons betreft! 
Maar.. ouder worden en de zorg voor een pasgeboren baby 
combineren met werk vraagt nogal wat. Zowel verse papa’s 
en mama’s krijgen daarom bij Tony’s een maand betaald 
ouderschapsverlof. Dat in overleg, in 1 (of ’n paar) keer of 
per x aantal uur per week, kan worden ingezet voordat het 
wettelijke onbetaalde ouderschapsverlof in gaat. En als je op 
de dag van bevalling in dienst bent bij Tony’s, dan krijg je 
een babybonus van € 1000 netto, gestort op de rekening van 
de kleine Tony. Om ’t af te toppen sturen we na de geboorte 
’n Tiny Tony-rompertje en een persoonlijke geboortereep met 
roze of blauwe muisjes. Voor jou, niet voor de baby.
En nee, niet iedereen wil of kan een Tiny krijgen. Dat is 
soms heel verdrietig en kunnen we niet oplossen. Wel zoeken 
we altijd naar wat we toch voor de Tony in kwestie kunnen 
betekenen – zo hebben we laatst ’n puppyverlof goedgekeurd. 

8b. zorgen - ondersteunen
We vinden het belangrijk de mooie gebeurtenissen in ’t 
leven te vieren en ondersteuning te bieden in de moeilijkere 
momenten. Dit doen we bij Tony’s met veel persoonlijke 
aandacht. Zo gaat er altijd een door ’t hele team getekende 
kaart de deur uit wanneer er iets leuks, of minder leuks, 
bij een Tony speelt, hebben we een I-O-U regeling waarmee 
het mogelijk is om tijdelijk geld te lenen voor bijvoorbeeld 
’n verhuizing of verbouwing en bieden we Tony’s oprecht 
de ruimte in moeilijke tijden. En hangt de liefde in de lucht 
en klinken de huwelijksbellen dan helpen we je graag om je 
bruidstaart te financieren (met max. € 250). En die hoeft echt 
niet van chocolade te zijn. Verder regelen we voor je gasten 
graag kleine gepersonaliseerde reepjes als give-away. Het 
afgelopen jaar hebben we een Duty of Care beleid opgesteld 
om te zorgen dat Tony’s veilig op reis gaan en we snel te hulp 
kunnen schieten in geval van nood in het buitenland. En 
merkten we dat Tony’s elkaar onderling ook graag te hulp 
schieten. Zo legden onze Henk en Wasken in ’n weekend met 
liefde een vloertje bij Tony Diara. Nice, jongens!

tadaaaa

die kan op de
post!
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Let’s get Critical Tewatha: “Toen ik net bij Tony’s was, 
was mijn vader net overleden. Mijn toenmalige manager 
begreep mijn verdriet en rouw. Hij luisterde naar me en 
hielp me waar nodig. Ook toen ik een jaar later vrij vroeg 
op zijn sterfdag was het geen probleem. Toen ik trouwde, 
kreeg ik de bruidstaart en repen van Tony’s. En toen ik kort 
daarna aankondigde zwanger te zijn, werd ik beloond met 
een toekomstige bonus! Als kers op die taart kon ik mijn 
verlof flexibel opnemen. Tony’s is een bedrijf dat blij voor je 
is als jij blij bent, dat feest met je mee viert als jij feestviert en 
verdrietig voor je is als je verdriet hebt. Geen enkele emotie 
wordt uit de weg gegaan. Men is er voor je in good, bad and 
ugly times, net als familie.”

Partnership Manager Henk: “Tony’s is een fijne 
werkgever als je vader wordt. Afgelopen augustus hebben 
mijn vrouw en ik een tweede kindje gekregen – onze zoon Abe. 
Binnen 2 dagen kregen we een lieve persoonlijke kaart met 
gelukwensen van mijn collega’s en een gepersonaliseerde reep 
met ‘Abe in de House’ – met blauwe muisjes natuurlijk. Zelf 
kreeg ik een maand extra betaald verlof. Dat is heel prettig 
met nachtelijke voedingen en een gezinsuitbreiding van 3 
naar 4. Ook nu wordt er goed rekening gehouden met het 
ouderschap. Heel fijn!” 

team Tony’s vertelt:

Choconator Frits: “Op 10 december 2014, toen ik nog 
geen 5 maanden in dienst was bij Tony’s, overleed mijn 
vader plotseling. Ik ben toen ruim een week niet op kantoor 
geweest. Tijdens deze periode werd me voortdurend duidelijk 
gemaakt dat ik me geen enkele zorgen hoefde te maken en 
dat mijn collega’s mijn werk zouden waar nemen. Toen ik na 
ruim een week terugkwam werd me ook nog meegedeeld dat 
alle vrije dagen die ik had gehad voor rekening van Tony’s 
kwamen. Echt te gek.”

Strategic Accelerator Marijn: “Ik heb 2 Tiny Tony’s 
gekregen sinds ik bij Tony’s werk. Toen ik hier een paar 
maanden werkte, was ik al zwanger. Ik voelde me een beetje 
bezwaard omdat ik pas net meedraaide en we nog maar met 
een klein clubje waren, maar het werd zonder enige twijfel 
vol enthousiasme ontvangen. Tegen de tijd dat het zover 
was, werd er veel aandacht aan gegeven: afscheidsborrel op 
laatste dag voor verlof, een handgemaakte reep met muisjes 
en gepersonaliseerde wikkel en een Tiny Tony-rompertje, 
leidinggevende die op kraamvisite kwam, de babybonus, om 
je te financieel op weg helpen met alle aankopen die je moet 
doen en een leuke welcome back op je eerste dag terug. Sinds 
een jaar krijgt elke vader ook een maand ouderschapsverlof 
en de kersverse moeder een maandje extra. Zo’n kleine erbij 
is namelijk niet niks. Inmiddels is het team enorm gegroeid 
en worden er dus ook steeds meer Tiny’s geboren, maar de 
aandacht voor ieders nieuwe levensgeluk wordt er niet minder 
om!”
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9 vieren
Successen vieren vinden we enorm belangrijk, net zoals het 
hebben van plezier en het ontstaan van vriendschappen op de 
werkvloer. Één van onze kernwaarden is niet voor niets ‘om 
blij van te worden’! Het draagt er allemaal aan bij dat we als 
één team met één missie sterk staan. We geven hierop flink 
wat manieren vorm aan. Daarom in de vorm van een lijstje:

- Tijdens Tony’s FAIR bedanken we niet alleen iedereen met 
wie we samenwerken (zoals je in het hoofdstuk ‘bedanken’ 
hebt kunnen lezen) ook zien we het als een moment om te 
vieren wat we het afgelopen jaar allemaal bereikt hebben. 
Heb je de aftermovie al gezien? 

- Ergens tussen Sinterklaas en Kerst vieren we met Team 
Tony’s SinterKerst. We starten de middag altijd door samen 
vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld door een Bingo te 
organiseren in een bejaardenhuis, voedselpakketten inpakken 
bij de Voedselbank of vogelhuisjes bouwen. Vervolgens 
dineren we met elkaar en ook trekken we lootjes voor het 
schrijven van een persoonlijk gedichtje en kopen we een klein 
cadeautje. En dan de Tony’s pubquiz, niet te vergeten, zo leren 
we ook weer wat gekke feitjes van elkaar! 

de eerste foute 
kersttrui
gespot!
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- In de week voor Sinterklaas, vieren we voor de Tiny Tony’s 
van onze big Tony’s, Sinterklaas bij ons op kantoor. Sinterklaas 
(eh.. onze Ynzo) komt met z’n pieten langs en over elke Tiny 
Tony staat een stukje in het grote boek van Sinterklaas. Iedereen 
komt aan de beurt en iedereen krijgt 
een cadeautje. 

- Elk jaar staat Team Tony’s op de ski’s – “Tony op de ski” – en 
gaan we met elkaar een halve week skiën in Oostenrijk. Als je 
dat wilt, je hoeft je vooral niet verplicht te voelen. Tijdens deze 
skitrip zijn we samen, nemen we de tijd voor elkaar en kunnen 
we even lekker lol trappen. Er zijn vaste elementen zoals de 
bonte avond en de speech van Henk Jan. Dit doen we niet 
zomaar, maar om als team hechter te worden. Want zoals onze 
Henk Jan zegt ‘je leert elkaar pas echt snel goed kennen met 
een biertje achter de kiezen’. Voor Team US is het natuurlijk 
een beetje lastig om helemaal naar Oostenrijk te komen, daarom 
gaan zij elk jaar op Surftrip in San Diego. En wat Team UK gaat 
doen? Daar mogen ze zelf iets voor bedenken!

- Ben je jarig? Wij houden ervan als er liefde en zorg in een 
cadeau gestopt wordt. Daarom is je cadeau een, door een collega 
gemaakte, verjaardagstaart. Degene die vóór jou jarig is geweest 
duikt voor je de keuken in en maakt een zelfgebakken taart, 
zodat we deze samen op je verjaardag kunnen opsmikkelen. En 
je gelooft ’t of niet, er worden hier de meest heerlijke baksels 
gemaakt. Zonde om daar niets mee te doen, behalve op te eten 
dan, dus vragen we je om je recept te delen én een foto te maken 
van de making of en het eindresultaat.
Ook houden we ervan om een geintje te maken op iemands 
verjaardag. Zo gingen we op de verjaardag van Henk Jan met 
z’n allen verkleed zoals hem! Witte gympen, spijkerbroek en 
zwarte blouse. Stijlvast is ‘ie, onze Henkie. 

jammie
apfelstrudel

iedereen goed 
ingesmeerd?
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en nog 

meer taart

lekker bezig
melas haha

is die lekker
Paul?
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- Ook wanneer iemand zijn (deeltijd) studie heeft gehaald of 
   bijvoorbeeld een 8 voor d’r scriptie heeft gehaald (go -toen
    nog stagiaire- Marleen!) laten we dat niet onopgemerkt 
   voorbijgaan met een bosje bloemen en een woordje van je 
   manager/stagebegeleider.

- En dan is er natuurlijk aandacht voor successen tijdens onze
   MMM (mét confetti) en Q-meeting en vind je ook geregeld 
   een positieve noot in Slack. Kijk maar naar dit screenshot: 
   Anne-Wil is trots op het team dat het jaarFAIRslag dit jaar in
   maar liefst 3 talen voor elkaar heeft weten te boksen!

- In ‘spreken’ lees je over onze Buro Bingo. We willen graag
   dat ons team elkaar goed kent en deze werkplek shuffle 
   draagt daaraan bij. Maar daar blijft het niet bij. Bepaalde 
   bureaublokken ontwikkelen serieuze vriendschappen met
   eigen spelletjes, grapjes en zelfs afscheidsborrels wanneer 
   de volgende bingo er weer aankomt, awh..

- Andere spelletjes die graag gespeeld worden op kantoor zijn:
   airhockey, tafelvoetbal, twister en pingpong (bijvoorbeeld een
   pingpong competitie op initiatief van onze Wasken, he’s
   pretty serious about it..). En niet te vergeten de Jenga-torens
   (van Tony’s reepjes, jawel.) op elk kantoor. 

- Omdat we ervan houden om samen op pad te gaan, en omdat
   Henk Jan eeeerg van de kleur rood houdt, moedigen we af
   en toe ons cluppie in Amsterdam aan. We hebben maar liefst
   8 stoelen in de Johan Cruijf ArenA. En om het nog mooier te
   maken: ook kan elke Tony zich inschrijven voor een concert 
   in de Ziggo Dome, maar niet zonder een selfie te maken met
   de Tony’s Chocomaat die daar staat. 

- Op 1 oktober vieren wij ‘Happy New Bookyear’ alsof het Oud 
   en Nieuw is. We laten de champagne knallen onder het genot 
   van Abba en eten oliebollen alsof ons leven ervan af hangt. 
   ‘Huh, 1 oktober?’ denk je misschien. Dat komt doordat ons 
   boekjaar (en dus eigenlijk gewoon ons jaar, want alles intern 
   is hierop afgestemd) van oktober t/m september loopt i.p.v. als
    een kalenderjaar. Dit is omdat ’t chocoladeseizoen dan voorin 
   ons financiële jaar valt, en niet pas helemaal aan ’t einde. Da’s 
   fijner sturen, gedurende ‘t jaar.

- We hebben introduceren regelmatig nieuwe producten. 
   Omdat we niet willen dat we dit als een normaal iets gaan
   beschouwen, vinden we het belangrijk om dit te vieren en om
   iedereen onderdeel te maken van het harde werk wat erin is
   gestopt. We doen dit iedere keer op een andere manier. Een
   nieuwe estafettereep doen we middels een estafetterondje, 
   in de kleuren van de reep, op het Westergasterrein.

- De Grote Cadeaushow – zoals beschreven in het hoofdstuk
   ‘bedanken’ – was om het team te bedanken voor ’t harde
    werken, maar natuurlijk ook om te vieren hoe goed we bezig
   waren door halverwege ’t jaar ons budget forecast al behaald 
   te hebben!

- Wanneer een Tony 5- of 10 jaar in dienst is moeten we dat 
   natuurlijk wel vieren! In het hoofdstuk ‘bedanken’ lees je 
   hier  meer over.

- In ‘zorgen’ lees je meer over wat we doen wanneer d’r een 
  Tiny Tony geboren wordt en als er iemand gaat trouwen.
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- En last maar zeker niet least: we hebben een heuse 
   Chocolonely Gentleman Society, de mannen van Tony’s 
   organiseren 2x per jaar een avond op kantoor waar ze goede
   cult films kijken en mannendingen eten. Broodje bal, ofzo.
   De ladies kunnen hier natuurlijk niet bij achter blijven,
   ook zij organiseren tweejaarlijks een uitje. En geheimpje: 
   ze hebben een #ladiesonly-kanaal in Slack waar de mannen
   niet bij kunnen.. 

- Teamuitjes met een serieus gedeelte en heel veel fun zijn
   er genoeg, lees daarover meer in ‘spreken’. En ook wordt de 
   Choco Cruise van Plastic Whale af en toe ingezet om met ’t 
   team een potje te gaan plastic vissen, wanneer het mooi weer 
   in bijvoorbeeld. Of wanneer de grachten in Amsterdam flink 
   bezoek hebben gehad, na Koningsdag of de Gay Pride. Vissen 
   maar!

- Dit jaar hielden we voor ’t eerst een Formal Friday. Je raadt
   ’t al.. we zagen er best goed uit in pak, omdat ’t kan! Maar man 
   oh man.. wat lekker dat we alle andere dagen gewoon kunnen
   dragen waar wij ons op ons best in voelen.

- Tony’s vriendschapsboekje (meer in ‘verwelkomen’) zegt ’t
   natuurlijk al een beetje: hier staat niet alleen Tony’s cultuur 
   in vastgelegd, het bevordert ook de vriendschappen in Team 
   Tony’s!

- We doen graag leuke dingen met elkaar. Zo hebben we een
   speciaal #leukedingendoen kanaal in Slack en zijn we niet 
   vies van een biertje en een oesterzambitterbal (heeerlijk) op 
   de vrijmibo. Ook staan we nu al trouw 3 jaar achter elkaar in
   regenboogkleuren én met onze Gaybar op ’n boot tijdens de
   Amsterdam Canal Pride. 

- Er is een potje chocoladegeld beschikbaar gesteld voor wanneer
   een groepje van meer dan 10 Tony’s iets leuks wil doen met 
   elkaar. Zo hebben heel wat Tony’s vorig jaar in de modder
   geploeterd tijdens MudMasters. En wat leuk is: collega’s 
   doen ook regelmatig leuke dingen met elkaar buiten werk om,
   bijvoorbeeld naar ’t strand, een concert of ’n festival.
 

en go!
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We gaan regelmatig na of ‘t functiehuis en de inschalingen 
nog wel kloppen met de realiteit. Zo kan ‘n Tony zijn 
rol ontgroeien maar kan ‘t ook zijn dan een rol ‘n Tony 
ontgroeid. Die match tussen ‘stoel’ en ‘smoel’ vormt dus een 
belangrijke rol in ons performance management. Enneh, 
dat beloningsbeleid bestaat uit ‘n hoop meer dan salaris.
De spelregels die omtrent belonen en groei in salaris gelden, 
zijn voor elke Tony gelijk. Hierop lopen we wel eens goede 
kandidaten mis, bijvoorbeeld omdat we nou eenmaal niet de 
hoofdprijs betalen of ’n kandidaat om een uitzondering vraagt 
die we niet kunnen bieden. Maar ‘t bevordert erg ’t gevoel 
van gelijkheid binnen de organisatie en dat is ons veel waard. 
Alleen wanneer we een rol echt niet weten te vullen kijken we 
naar een oplossing buiten het huis om.
 

gedeelde bonus 
Omdat we geloven dat individuele bonussen niet ten guste van 
saamhorigheid noch samenwerking gaan en we vinden dat 
ieders bijdrage van belang is voor ’t resultaat, doen we daar 
niet aan. Wel keren we een winstdeling in de vorm van een 
13e maand tantième uit wanneer we als gehele organisatie 
een netto winst van ten minste 4% realiseren (naar rato van 
’t aantal uren dat je werkt en wanneer in ’t jaar je in dienst 
bent gekomen). De enige andere bonussen de we hebben zijn 
symbolisch, daar lees je meer over onder ‘zorgen’.

We vinden ’t belangrijk ’n goede pensioenregeling aan te 
bieden voor ons team. Vooral met ’n redelijk jonge club, die 

10 delen

10a. delen - belonen
Bij Tony’s Chocolonely staan, zoals eerdergenoemd, 
transparantie, eerlijkheid en openheid hoog in ’t vaandel. 
Daarom proberen we met alles dat we doen het gevoel van 
gelijkwaardigheid te bevorderen. Individuele bonussen 
vinden we bijvoorbeeld niet bij Tony’s passen, we zijn 
namelijk één team en iedereen draagt op zijn eigen wijze een 
steentje bij aan onze missie. Daarover lees je hieronder meer. 
Natuurlijk heeft iedereen een ander bruto maandsalaris, 
passend bij de zwaarte van zijn/haar functie, en zijn er soms 
ook andere verschillen. Gelijkwaardigheid is nou eenmaal 
niet altijd hetzelfde als gelijk.

transparant belonen
We werken sinds jaar en dag met een transparant 
salarishuis, waarin iedereen elkaars salaris kan zien. Omdat 
het salarishuis dat we tot kort hanteerde wel erg compact 
was (zeg, ’n studentenkamer) en niet meer helemaal paste 
bij de huidige fase van ons bedrijf, voerden we dit jaar 
een nieuwe in (zeg ’n vrijstaand huis). Daarmee konden 
we de salarissen meteen benchmarken, ’n verzoek vanuit 
het team dat uit de werkpretenquête kwam. Sinds april 
werken we met een professioneel functiehuis, waarin alle 
rollen binnen Tony’s Chocolonely volgens de Hay-methode 
staan ingeschaald. En een nieuw salarishuis, waarin meer 
groeimogelijkheden zitten en deze beter inzichtelijk zijn. Het 
salarishuis is gebaseerd op benchmarkgegevens en het door 
Tony’s gekozen beloningsbeleid.
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10b. delen - bijdragen
Een impactbedrijf dat chocolade maakt
Bij Tony’s vinden we dat we als organisatie een 
verantwoordelijkheid hebben om een positieve bijdrage te 
leveren aan de maatschappij. We zijn een impactbedrijf dat 
chocolade maakt, geen chocoladebedrijf die impact wil maken. 
Dit doen we door vooruitgang te boeken op het behalen van 
onze missie, maar ook als het op duurzaamheid aankomt. 
Zo hebben we ’t afgelopen jaar 78% van onze CO2 uitstoot 
gecompenseerd en gaan we dit jaar onze CO2 uitstoot 100% 
compenseren. Ook werken we aan duurzamere vormen van 
transport zoals met onze samenwerking met GoodShipping 
(klik er maar eens op) en willen we ’t eerste chocoladebedrijf 
worden dat een volledig CO2 neutrale reep op de markt 
brengt. Best ‘n uitdaging, kunnen we zeggen. Over de 
voortgang op onze missie en deze en andere initiatieven lees je 
meer in ons JaarFAIRslag.

Chocolonely Foundation
Sinds de oprichting in 2008 werken we actief samen met 
de Chocolonely Foundation. Een organisatie met een eigen 
bestuur dat zelfstandig beslissingen neemt. De missie van de 
Chocolonely Foundation is een 100% slaafvrije cacaoketen 
en daarmee is die gelijk aan die van Tony’s. Het doel van de 
Foundation is om de missie van Tony’s te versterken door 
zich te richten op activiteiten die buiten de cacaoketen vallen. 
Zo ondersteunen ze projecten en initiatieven die bijdragen 
aan sterkere cacaogemeenschappen, bewustwording en die 
inspireren tot actie. Het bestuur komt zes keer per jaar 
samen om aanvragen te beoordelen en toe te zien op de 
langetermijnstrategie. De financiering komt grotendeels van 
Tony’s Chocolonely die jaarlijks 1% van haar netto omzet 
reserveert voor projecten van de Foundation. Lees meer op de 
splinternieuwe Foundation website. 

voor later
We vinden ’t belangrijk ’n goede pensioenregeling aan te 
bieden voor ons team. Vooral met ’n redelijk jonge club, die 
er wellicht zelf nog niet zo mee bezig is. Dat doen we met onze 
collectieve pensioenregeling bij Brand New Day (dat enkel 
met groene beleggingsfondsen werkt). 75% van ‘t premie 
maandbedrag is daarbij voor rekening van Tony’s Chocolonely 
en 25% voor rekening van de Tony zelf. Naast de pensioenpot 
die Tony’s voor zichzelf opbouwen, bouwen ze ook pensioen 
voor hun eventuele partner op. Mocht ’n Tony onverhoopt 
komen te overlijden vóór de pensioendatum dan wordt zijn/ 
haar persoonlijk opgebouwde pensioenpot omgezet in een 
extra partnerpensioen. Ook als ‘n Tony niet meer in dienst 
is bij Tony’s Chocolonely geldt dat het pensioenkapitaal dat 
ten tijde van ‘t contract bij Tony’s Chocolonely is opgebouwd 
in dat geval wordt uitgekeerd en omgezet in een levenslang 
partnerpensioen. Kort gezegd: het opgebouwde pensioen komt 
hoe dan ook bij de partner terecht. Wel zo eerlijk.

Tony’s Gouden Wikkel 
of wel de STAK
Om Tony’s, naast gevoelsmatig, ook letterlijk ‘ons bedrijfje’ 
te maken hebben we sinds 2013 een medewerkers 
participatieplan; Tony’s Gouden Wikkel. Tony’s met een vaste 
aanstelling kunnen in ’t plan deelnemen op basis van hun 
eindejaarbeoordeling. Hier zijn we super trots op! Intussen 
hebben er 34 Tony’s Gouden Wikkels. 

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/tonys-chocolonely-en-goodshipping-realiseren-co2-neutraal-zeetransport/
https://chocolonelyfoundation.org/nl/
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duurzaamheid en team Tony’s
Voor sommige Tony’s is duurzaamheid ‘n onlosmakelijk 
onderdeel van hun werk. Zoals bij onze Head of Impact Paul 
S en Impact Promotor Femke. Of onze Sourcer Joost, die voor 
elk ingrediënt en materiaal de op dat moment best haalbare 
(en dus duurzame) optie probeert te sourcen. En daar zijn 
we best innovatief in! Want als iets nog niet bestaat zoals 
we ’t willen, zorgen we dat het er komt. Merengue van vrije 
uitloopkippen bijvoorbeeld of gevriesdroogde stoofpeertjes 
uit Nederland. Ook onze Office Champion’s Kisha en Paul K 
bedenken duurzame oplossingen voor op kantoor (’n Fritz-
kola anyone? Door ‘n herbruikbaar, bio afbreekbaar- & 
eetbaar rietje). Maar ook Tony’s waarbij dit niet het geval is, 
komen geregeld met te gekke ideeën, wat voorbeelden van de 
afgelopen tijd: 

- Grijpstokken om zwerfafval mee te verzamelen als je na  
   de lunch ‘n rondje door het Westerpark loopt 
   (ideetje van Melissa)
- ‘n Groene bak in ons Thuishonk 
   (ideetje van Super Star Cornee) 
- Meatless monday (frisse blik ideetje van stagiaire Kayleigh) 
- ‘n Feestelijke ruil fuif (ideetje van Sophie en Amber)
- De Slack kanalen ‘heb jij voor mij?’ en ‘duurzaamheid’
   (ideetjes van Tewatha en Chloé)
- ‘n Bierproeverij om een duurzamer biertje te kiezen, 
   ons huisbier op de Vrijmibo is nu... Gulpener! 
   (ook ‘n ideetje van Melissa)
- En oesterzwambitterballen van ons eigen koffiedik. 
   (die Melissa, weer zo’n goed idee!)

de ruilfuif!

Celine gaat er vandoor
op ’t hobbelpaard 

yihaaa

Paul da’s je koffie
van gister!
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We hebben een groen printbeleid en printen als we ’t wel 
doen op gerecycled papier. Op kantoor geven we de voorkeur 
aan duurzame producten, zo staan er op onze toiletten 
handzeepjes van Method, Salt of the Earth-deodorant en 
tampons van Yoni en gebruiken we gerecycled toiletpapier.

Op onze Ontbijtsessies (meer daarover lees je onder 
‘inspireren’) nodigen we vaak inspirerende collega Social 
Enterprises of ondernemers uit en geregeld besluiten we hen 
‘n helpende hand te bieden of ‘n samenwerking aan te gaan. 
Zo gingen we een te gekke samenwerking aan met Plastic 
Whale waarbij we een heuse Tony’s boot om plastic uit de 
Amsterdamse grachten mee te vissen sponsorde (gemaakt van 
opgevist plastic en eh, cacaobonen), droegen we een financieel 
steuntje bij aan Kromkommer, staken we team Tony’s in 
Mud jeans en ontwierp ByBorre een te gekke Tony’s sjaal die 
iedereen in ons team die hem wilde cadeau kreeg. Om wat 
voorbeelden te noemen. Ook werkten we de afgelopen jaren 
onder andere samen met JINC en de Raad van Kinderen (zie 
pagina 93 van ons jaarFAIRslag) en sluiten we met team 
Tony’s het jaar af met ons SinterKerst feest, waarop ’t vaste 
prik is dat we overdag samen vrijwilligerswerk doen. Meer 
daarover lees je onder ‘vieren’. Reuze belangrijk en reuzeleuk.

Onze focus op duurzaamheid werkt aanstekelijk, People 
Champion Sophie: “Sinds ik bij Tony’s gestart ben, heb ik 
onder andere door de Ontbijtsessies een hoop geleerd over 
duurzaamheid dat ik ook thuis ben gaan toepassen. Zo ben ik 
mijn afval gaan scheiden en ben ik bewuster bij het kopen van 
kleding.” Kijk, daar worden we blij van!

en nu tijd 
voor koffie


