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Leen Schrevens eerste vrouw aan de kop van Vlaamse Groene Kring

‘Ik sta mijn mannetje wel’

Na een korte carrière binnen Groene Kring neemt de 22-jarige
Leen Schrevens de taak van nationaal voorzitter op zich. Een beeld

Naam
Leeftijd:
Woonplaats:
Opleiding:

van de eerste vrouwelijke bestuurder van de belangenbehartiger

Beroep:

voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

Hobby:

Leen Schrevens
22
Glabbeek
master in biowetenschappen,
optie landbouw
nationaal voorzitter
Groene Kring
helpen op melkveebedrijf van
haar vriend

tekst Annelies Debergh

Z

e mag dan inmiddels nationaal voorzitter zijn, Leen Schrevens schuift
haar stoel op de ruiterschool in OudHeverlee nog steeds onder het bureaublok waarachter de vijf provinciaal verantwoordelijken van Groene Kring hun
werk verrichten. Nee, wezenlijk is er
nog niet veel veranderd voor de jonge
gedreven ‘Groene Kringer’. Straks verruilt Schrevens haar vaste stek voor het
kantoor van de nationaal voorzitter.
De carrière van de 22-jarige Leen Schrevens bij Groene Kring nam nog maar
pas een aanvang. Ze studeerde afgelopen zomer af aan de Katholieke Hogeschool in Geel en behaalde daar een
master in de biowetenschappen, optie
landbouw. Half juli ging Schrevens van
start als provinciaal verantwoordelijke
Vlaams-Brabant. ‘Deze regio is de kleinste provincie. Daarom telde mijn taken-

mee dat haar vriend Geert het melkveebedrijf overnam van een andere veehouder. ‘Ik heb elke stap van nabij gevolgd.
Ik heb ook met de overdragers en de
bank gesproken, ook met de boekhouder en andere specialisten samengezeten. Zo leer je heel snel waar moeilijkheden opduiken, waar knelpunten precies zitten.’
De bedoeling is dat het overnamedossier straks ook aandacht besteedt aan
de wettelijke, fiscale, sociale en andere
knelpunten. ‘Er zijn nog zoveel onduidelijkheden in de vereenvoudiging van
bedrijfsopvolging en daar moeten we
van af ’, klinkt het resoluut. Schrevens
spreekt onder meer over vormen van
alternatieve kapitaalinbreng in bedrijven. Zo wijst ze op de overnames van
kapitaalintensieve gronden. ‘In Nederland zijn bijvoorbeeld meer mogelijkhe-

’Uitdaging om andere sectoren dan
melkvee te leren kennen’
pakket ook een aantal nationale taken.
Zo was ik secretaris van de werkgroep
melkvee en van het nationaal bestuur
van Groene Kring.’

Overnamedossiers als actiepunt
In haar prille carrière kreeg Schrevens
meteen de opdracht om met een nieuw
dossier rond bedrijfsovername aan de
slag te gaan. ‘Bij de overname van landbouwbedrijven zien we nog heel wat
knelpunten’, zegt ze. ‘Die hebben we
proberen te inventariseren. Alleen al de
financiële kant resulteerde in een dossier van twintig pagina’s met actiepunten.’ Een van die strijdpunten is het verhogen van de vestigingssteun door het
Vlaams Investeringsfonds van de huidige 55.000 euro naar het Europese grensbedrag van 70.000 euro. ‘De financiële
knelpunten willen we op korte termijn
onder de aandacht brengen.’
Leen Schrevens spreekt ondanks haar
jeugdige leeftijd met zelfvertrouwen
over het dossier. Van dichtbij maakte ze
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den op dat punt. Maar de filosofie is ook
anders. In Vlaanderen ligt het streven
nog vaak in vermogensvorming, in Nederland spreekt men van inkomensvorming, een wezenlijk verschil.’
Voor Leen Schrevens is de melkveehouderij geen onbekend terrein. ‘Ik ben
opgegroeid op een melkveebedrijf ’,
verduidelijkt ze. Een jaar voor ze afstudeerde in Geel nam haar vriend een
melkvee- en akkerbouwbedrijf in Glabbeek over, waar ze nu samenwonen.
‘Van jongs af aan wilde ik de twee kanten gezien hebben. Op termijn zie ik
mezelf in de landbouw stappen, maar
niet voordat ik enkele jaren buitenshuis
heb gewerkt.’
Schrevens noemt Groene Kring als belangenbehartiger van jonge land- en
tuinbouwers een ideale werkgever. ‘Ik
werk met en voor jongeren die in hetzelfde schuitje zitten als mijn vriend.’
Toch houdt ze het bedrijf thuis en haar
werk voor Groene Kring strikt gescheiden. ‘Mijn werk probeer ik volledig van

de zaak thuis te scheiden. In de week
ben ik nationaal voorzitter, in het
weekend spring ik bij op het melkveebedrijf.’
Door haar nationaal voorzitterschap
krijgt Schrevens straks met meerdere
sectoren te maken. ‘En daar kijk ik wel
naar uit’, klinkt het. ‘Het is een hele uitdaging om ook de andere sectoren te leren kennen. Het wordt een heel pakket
om te beheersen. De komende tijd ga ik
me concentreren op diverse dossiers in
de verschillende sectoren. Ik hoop tegen
het begin van volgend werkjaar goed in
de materie ingeburgerd te zijn.’

Belangenbehartigers
Naast het overnamedossier behoort het
opzetten van een goede belangenverdediging in de tuinbouwsectoren tot het
onmiddellijke actieterrein. ‘In de melkveewereld vinden we meestal vlot jongeren die hun sector willen verdedigen.
Belangenbehartigers in de vleesveesector zijn moeilijker te vinden en dat geldt
ook voor een aantal andere sectoren.
Daar willen we meer en beter aan werken.’ Groene Kring telt vierduizend leden verspreid over een totaal van 44
gewesten.
De dialoogdagen vleesvee van Vlaams
minister-president Kris Peeters, tevens
minister van Landbouw, noemt Schrevens alvast een opsteker voor de vleesveeleden van Groene Kring. ‘De dialoogdagen doen de vleesveesector goed. Het
feit dat de aandacht nu gericht naar die
sector uitgaat, doet de werkgroep vleesvee bij Groene Kring herleven. Dat is
een positieve impuls.’
Leen Schrevens heeft het in haar gesprekken consequent over zowel mannen als vrouwen, en dat doet ze bewust.
‘Ook in verslagen en dossiers spreek ik
consequent over hij en zij. Het moet bijvoorbeeld toch ook kunnen dat vrouwen een bedrijf overnemen?’
Zelf is Leen Schrevens de eerste vrouw
die het roer van nationaal voorzitter in
handen neemt. ‘De vrouwelijke leden
van Groene Kring reageren alvast heel
positief.’ Ze besluit vastberaden: ‘Ik sta
in elk geval mijn mannetje wel.’ l
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