Copyright foto

‘Ondernemerschap
is te ontwikkelen’
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Gerlof Bergmans vindt zichzelf
wel ondernemend. ,,Dat wil
niet zeggen dat ik ondernemer
moet worden.”

Ondernemerschap is niet te leren. Wel kan
iemand zijn eigenschappen ontwikkelen
die bijdragen aan een ondernemende manier van werken. Maar belangrijk is dat
ondernemers bewust kiezen voor datgene
wat bij ze past, vindt Frans Verwer, ondernemerscoach van ZLTO Advies.
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De meeste ondernemingen groeien, maar dat
is niet altijd een teken van goed ondernemerschap. „Het gebeurt niet altijd vanuit een goed
plan, vanuit een bewuste keuze”, zegt Verwer.
„Het gebeurt vanuit de gedachte dat het land
van de buurman maar één keer te koop is. Dan
wordt de stap gezet en daarna komt het plan
wat ze ermee gaan doen. Mensen doen dingen
die op hun pad komen. Of ze hebben een idee,
gaan daarmee vol enthousiasme aan de slag
en daarna pas komt het moment dat ze gaan
nadenken of het voor hen een goed idee was.
Wij helpen ondernemers om bewuste keuzes
te maken. Door te kijken naar hoe ze ondernemen en hoe hun onderneming in elkaar zit.
De volgende stap is dan om te kijken hoe hun
strategie in elkaar steekt. Waar ze naartoe willen en hoe ze dat willen invullen.”
De coachende rol van Verwer draait vooral om
bewustwording van de akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. „Ondernemen is bewuste
keuzes maken”, zegt hij. „Leer als grondstoffenproducent bijvoorbeeld te produceren wat
de markt vraagt.” Daarbij moet een ondernemer datgene waarin hij goed is, uitbuiten. „En
waar je niet goed in bent, dat kun je uitbesteden.”

Meer wegen
Belangrijk is echter dat er niet één manier om
te ondernemen. Er zijn verschillende typen
boeren en voor elk type zijn er mogelijkheden.
Vanuit de marktbenadering gezien bijvoorbeeld zijn er akkerbouwers die zeer betrokken
zijn bij de handel. Ze organiseren hun werk op
het bedrijf op zo’n manier dat anderen dat uitvoeren, zodat ze zelf veel met de handel bezig
kunnen zijn. „Die mensen doen het over het algemeen goed”, zegt Verwer. „Maar als je stress
krijgt van de handel, van het continu volgen
van de markt, moet je andere keuzes maken.
Want je koper voelt dat aan. Dus krijg je niet
de beste prijs.”
Aan het andere kant van het spectrum zitten

de loyalisten, die de handel graag aan anderen
overlaten en dat zijn dan steeds dezelfde inkopers. „Die mensen maken nooit een klapper”,
zegt Verwer. „Ze lenen al dertig jaar bij dezelfde bank, hebben nog steeds dezelfde accountant, leveren sinds twintig jaar hun aardappelen bij dezelfde verwerkende industrie. Dat is
ook een manier van boeren. Het past de keten
prima, want die zoekt zekerheid. Alleen, als je
een aardappelcontract hebt van 9 cent, wordt
het nooit meer 10 cent. En de voorwaarden van
de industrie zijn zo opgesteld dat als er te veel
aanbod in de markt is, dat dan de kans groot is
dat je product wordt afgekeurd.”
Maar: het is niet een verkeerde manier van
boeren, als dat bij de ondernemer past. „Je kunt
overwegen om met meer handelaren zaken te
doen. Want dan bepaal je meer zelf. Maar de
hamvraag is of je als ondernemer bewust de
keuzes maakt. En of je beseft dat je niet alles
kunt. Alle kennis kun je inkopen, maar de keuzes moet je zelf maken. Bij de teelt, bij het management, bij de keuze in hoeverre je je met
de handel inlaat en of je in windmolens gaat
investeren.”

Finalist Beste Boer

‘Ondernemen is
bewuste
keuzes
maken’

Gerlof Bergmans in Wijnaldum is een ondernemend type. Hij was vorig jaar ﬁnalist in de
managementgame De Beste Boer. Een vriend
wees hem op het spel. Hij ging er serieus mee
aan de slag. „Het leuke van het spel is dat het
een hoog realiteitsniveau heeft. Als je een beetje normaal deed, kwam je goed uit.” Bergmans
zit in het laatste jaar van zijn studie technische
bedrijfskunde aan de Technische Universiteit
Twente. Hij werkt aan zijn afstudeerscriptie,
maar is ondertussen ook geregeld tussen de
aardappelen en uien te vinden. Op het ouderlijk akkerbouwbedrijf is namelijk een tweede
bedrijf gevestigd, Koelhuis Bergmans. Hier
worden aardappelen en uien van derden opgeslagen, verwerkt en verpakt.
Ondernemerschap kun je ontwikkelen, zegt
Bergmans. Tijdens zijn studie heeft hij ook een
minor ondernemerschap gevolgd. „Een ondernemer berekent de zaken voordat hij keuzes
maakt. Hij is daarnaast ook iemand die kansen durft te pakken en daar niet wakker van
ligt. „Je moet creatief zijn en openstaan voor
nieuwe dingen. Om dat goed te doen, dat is
te leren. Kennis is een factor die bepaalt hoe
ondernemend iemand kan zijn. Voor ﬁnanciële
zaken heb je kennis nodig om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook is kennis nodig
voor bijvoorbeeld risicomanagement, een hot
item op dit moment.” Het moet echter ook in
het karakter zitten. „Als je uit een ondernemersfamilie komt, leer je al op een bepaalde
manier denken. Je moet een brede interesse
hebben. Als ondernemer moet je keuzes durven maken voor de lange termijn en vervolgens ook uitvoeren.”

Ondernemend
Of hij zelf ondernemer is? Bergmans vindt
zichzelf wel ondernemend, omdat hij vooruitstrevend is, kan aanpakken en kansen wil pakken. „Maar dat wil niet zeggen dat ik ondernemer moet worden.” Tot nu toe houdt hij alle
opties open. „Als ik wil, kan ik thuis het bedrijf

overnemen. Ik weet goed wat ik hier kan verwachten. Zelfs als ik het bedrijf na overname
zou veranderen, blijft het gezien de locatie een
bedrijf dat gerelateerd is aan de landbouw. Het
is mooi dat je met een eigen bedrijf het resultaat voelt van je eigen handelen. Maar ook buiten het bedrijf heb ik veel mogelijkheden.”
Tijdens zijn studie technische bedrijfskunde
heeft Bergmans zijn afstudeerstage gedaan bij
ABN Amro in Amsterdam, waarbij hij aan een
nieuw ﬁnancieel product voor de intensieve
veehouderij werkte. „Daar werkte ik aan een
eigen project en dat geeft ook veel vrijheid.
Er komen veel nieuwe dingen voorbij. Maar
toch krijg je niet het ﬁnanciële resultaat van je
werk. En je bent de hele dag speciﬁek met één
ding bezig. Het mooie van het ouderlijk bedrijf
is dat ik de ene dag de ﬁnanciën op orde breng
en de andere dag de schuur moet aanvegen.
Die afwisseling, dat je ook even lichamelijk
bezig kunt zijn, dat mis je als je bij zo’n bedrijf
gaat werken.”
Vooralsnog is het plan om na het afstuderen
eerst vijf jaar bij een ﬁnancieel bedrijf aan de
slag te gaan. „Daarna kan ik nog de beslissing
nemen of ik thuis het bedrijf wil overnemen of
niet”, zegt Bergmans. „Het heeft wel potentie.”
Daarbij kijkt hij vooral naar het koelbedrijf.
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft zijn vader daarin geïnvesteerd.
„Toen hadden nog niet alle akkerbouwers een
eigen opslag of de mogelijkheid om gesorteerd
product zelf op te slaan.” Die situatie is nu veranderd. De bedrijven die er nog zijn, hebben
grotendeels eigen opslag. Reden voor Koelhuis Bergmans om over te stappen op de verwerking van uien. Het bedrijf verwerkt zo’n
vierduizend ton uien voor een handelaar in de
regio; alle werkzaamheden van drogen tot verpakken in eenheden van tien kilo tot bigbags.
„De omslag vergt nieuwe investeringen, maar
dat moet je durven en er niet van wakker liggen. Het heeft goed uitgepakt.”

Taaie grond
In het akkerbouwbedrijf van zo’n 100 hectare
ziet Bergmans minder uitdaging. „We zitten
hier in Noordwest-Friesland op de scheiding
van akkerbouw- en melkveegebied. Taaie
grond, waardoor de opbrengsten vaak niet
kunnen meekomen met andere kleigebieden.”
Op het akkerbouwbedrijf is kostenbesparing
een belangrijke factor bij de keuzes die worden gemaakt. Bergmans heeft voor zijn vader
doorgerekend of hij voor het aardappelareaal
van 40 hectare zelf een aardappelrooier moest
aanschaffen of dat hij de loonwerker moest inschakelen. Aan de hand van de berekeningen
viel de keuze op het laatste alternatief. „Ik kon
niet rondrekenen dat we op ons areaal een eigen rooier, kosten meer dan een ton, kunnen
aanschaffen. Voor het tarief van de loonwerker
kunnen we niet zelf investeren. Daarbij komt
dat de loonwerker een machine heeft waarmee
hij lang kan doorwerken. Daarmee beperken
we het risico van het feit dat de loonwerker
niet altijd op afroep beschikbaar is. En kiezen
voor de loonwerker betekent dat we op ons
bedrijf maar twee trekkers nodig hebben, dus
daarop besparen we ook. Als je zelf rooit, heb
je een extra trekker nodig en een medewerker
op die trekker.”
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