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Elke ondernemer wil zijn bedrijf graag rendabel uitbouwen. bedrijfsleiders moeten
zich dan ook ontwikkelen tot competente managers. Het Innovatiesteunpunt
ondersteunt land- en tuinbouwers in dit groeiproces met individuele begeleidingen,
maar ook met een ruim aanbod aan managementopleidingen. ook het NCbL biedt
een managementcursus voor bedrijfsleiders aan. – Stijn Smet, Innovatiesteunpunt; Geert Mertens,
NCBL & Jan Van Bavel
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an marketing mij helpen meer te
verkopen? Hoe motiveer ik mijn
personeel het best? Is thuisverkoop
iets voor mij? Hoe ga ik om met mijn
bankzaken, bedrijfsplanning en investeringen? Het zijn maar enkele vragen die
bedrijfsleiders zich stellen bij het runnen
van hun bedrijf. De bekende uitspraak
‘land- en tuinbouwers zijn ondernemers
in het kwadraat’ van minister-president
Kris Peeters is meer dan ooit van toepassing. Boeren en tuinders worden steeds
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meer individueel verantwoordelijk gesteld
en moeten rekening houden met de markt
en de effecten van hun bedrijfsvoering op
mens, milieu en natuur. Hiervoor moeten
ze innovatief en duurzaam kunnen
ondernemen.
Innoveren is een wezenlijk deel van
ondernemerschap. Heel belangrijk is het
doorbreken van de grenzen van het eigen
bedrijf en de eigen sector. Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond begeleidt al
meer dan 10 jaar bedrijven die stappen

zetten op het vlak van innovatie. In dit
artikel gaan we na welke managementopleidingen voor bedrijfsleiders het
Innovatiesteunpunt en het nCBl vzw
(nationaal Centrum voor Beroepsvorming
in de landbouw) organiseren.

Agrocoach
Deze intensieve cursus helpt ambitieuze
bedrijfsleiders uit verschillende sectoren
in een achttal sessies nadenken over
verschillende aspecten in hun bedrijfs-
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Marketing Academie

consument’. Boeren en tuinders worden er
geïnspireerd in de vermarkting van hun
producten en diensten. zo sprak reclamegoeroe Guillaume Van der Stighelen
(medeoprichter van reclamebureau Duval
Guillaume) over het creëren van een
topmerk voor een topproduct en hield zijn
collega Marc Michils (CEO van reclamebureau Saatchi & Saatchi België) een pleidooi
voor eerlijke en open communicatie bij
reclame. Daarnaast ondersteunen enkele

Tabel 1 Managementopleidingen van Innovatiesteunpunt en nCBL - Bron: ISP en NCBL

nd

Om je bedrijf, je diensten en producten nog
beter te vermarkten, is het belangrijk om
je promotiekanalen goed te managen.
Deze Marketing Academie is een vijfdelige
workshopreeks om je kennis bij te schaven
over thema’s als prijszetting, retailtrends,
business-to-business marketing, maar
ook over de effectiviteit van de verschillende communicatiekanalen in de direct
marketing. Met deze thema’s mikt het

bo

voering. Het Innovatiesteunpunt helpt
helderheid te scheppen in het kiezen van
een juiste visie en strategie, maar ook bij
het herstructureren van productieprocessen en bedrijfsstructuur. De ondernemers
wisselen ook ideeën en informatie uit over
thema’s zoals bedrijfscultuur, leiderschap
en personeelsmanagement. ze krijgen
een uiteenzetting over elk thema, discussiëren onderling over elkaars aanpak,
werken ter plekke aan verbeteringen en

Data

Locaties

Inschrijvingen via

Agrocoach

Vanaf oktober 2012

Op bedrijven in
west- en Oost-Vlaanderen

www.innovatiesteunpunt.be

Stijn Smet , tel. 016 28 61 36 of
stijn.smet@innovatiesteunpunt.be

Marketing Aacademie

3, 13, 20, 27 november en
4 december 2012

Op bedrijven in
Antwerpen en limburg

www.innovatiesteunpunt.be

Stijn Smet, tel. 016 28 61 36 of
stijn.smet@innovatiesteunpunt.be

HrM-cursussen

nog te bepalen

nog te bepalen

Provinciale Boerenbondkantoren

wanda Verdonck, tel. 016 28 61 32 of
wanda.verdonck@innovatiesteunpunt.be.

Kostprijsberekening voor
zuivelverwerkers

14 november 2012

Boerenbondkantoor lochristi

Via Steunpunt Hoeveproducten

Veerle Serpieters, tel. 016 28 61 31 of
veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be

15 november 2012

Hooibeekhoeve, Geel

28 november 2012

Inagro, rumbeke

29 november 2012

Fruit Vanhellemont,
Meensel-Kiezegem

Inzicht in de consument

Februari 2013

Agrarisch ondernemen

er

Veerle Serpieters, tel. 016 28 61 31 of
veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be

Via Steunpunt Hoeveproducten

Veerle Serpieters, tel. 016 28 61 31 of
veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be

Via Steunpunt Hoeveproducten

Veerle Serpieters, tel. 016 28 61 31 of
veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be

nog te bepalen

www.innovatiesteunpunt.be

Stijn Smet , tel. 016 28 61 36 of
stijn.smet@innovatiesteunpunt.be

Vanaf 29 oktober 2012

leuven

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 31 oktober 2012

Hasselt

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 6 november 2012

Geel

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 8 november 2012

Deinze

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 8 januari 2013

lochristi

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 10 januari 2013

Asse

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 23 januari 2013

Roeselare

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor

Vanaf 13 maart 2013

Roeselare

www.boerenbond.be/vorming

Provinciaal Boerenbondkantoor
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Kostprijsberekening voor
groente- en fruitverwerkers

op

Professionele bedrijfsleiders
vinden kwalitatieve vorming
bij het Innovatiesteunpunt
en het nCBl.

C

Info bij

en

Cursus

krijgen huiswerk mee. luisteren, denken
én doen dus! Bedrijfsleiders die deze
cursus volgden, ontdekten vele nieuwe
invalshoeken om hun bedrijf richting te
geven en hun personeel aan te sturen in
een innovatieve arbeidsorganisatie. Dit
najaar wordt voor de zevende keer een
Agrocoachreeks opgestart. De plaatsen
zijn beperkt, wees er dus snel bij. Meer
info vind je in tabel 1.

Innovatiesteunpunt niet enkel op thuisverkopers, maar op iedereen die zijn marketingstrategie verder wil uitbouwen. je leert
onder meer om met een beperkt budget
zo veel mogelijk impact te realiseren, een
juiste prijs voor je product te bepalen,
maar ook hoe je je echt kan onderscheiden van anderen, zelfs als je bijvoorbeeld
aan vaste leveranciers of veilingen levert.
Voor beginners wordt een introductie tot
marketing georganiseerd, waarna ze
kunnen aansluiten bij alle andere sessies.
Tijdens en na de workshops kan je bedrijf
verder op individuele basis begeleid
worden om een solide marketing- en
communicatieplan te ontwikkelen.

Inzicht in de consument
Het Innovatiesteunpunt organiseert al
enkele jaren de infoavond ‘Inzicht in de
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getuigenissen uit de land- en tuinbouwsector altijd het hoofdverhaal. Deze
laagdrempelige activiteit verzamelt jaar na
jaar meer dan 100 land- en tuinbouwers
en is een perfecte gelegenheid om andere
ondernemers te ontmoeten en nieuwe
partnerschappen te smeden tijdens een
gezellige receptie.

HRM-cursussen
Vorig jaar konden Antwerpse bedrijfsleiders met personeel genieten van een
vierdelige cursus rond personeelsmanagement. Samen met topsprekers
maakten enkele innovatieconsulenten de
aanwezigen wegwijs in thema’s als
‘omgaan met diversiteit’, ‘van sollicitatie
tot ontslag’ en ‘motiveren’. In west-Vlaanderen waren ze al toe aan een vervolgcursus, na het succes van het jaar
dossier ••19
19

Achter de schermen

naast bedrijfsleiders
kunnen ook hun echtgenotes
de cursus 'Agrarisch
ondernemen' volgen.
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allerhande. Toch blijft de finale beslissing
én de verantwoordelijkheid bij de manager,
de land- of tuinbouwer.
Boekhouding, fiscaliteit, bankzaken,
bedrijfsplanning, investeringen … Het zijn
niet de geliefde thema’s waarmee je als
bedrijfsleider bezig bent. Bovendien
gebruikt men vaak een specifiek jargon
dat meer vraagtekens oproept dan dat het
je duidelijkheid brengt. Toch gaat het over
jouw bedrijf én over jouw toekomst! In
deze cursus leer je de basisbegrippen, wat
ze betekenen en hoe ze tot stand komen.
Er wordt ook gerekend in deze cursus, met
voorbeelden uit de praktijk.

C

Hoe leer je dat?

Aandachtige toehoorders luisteren naar spreker Marc Michils tijdens de sessie ‘Inzicht in de
consument’ bij sierteeltgroep Floreac in Lochristi.
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Dit najaar wordt samen met Steunpunt
Hoeveproducten een nieuwe formule
gelanceerd voor zuivel- en fruitverwerkers
rond het correct berekenen van kostprijzen.
De deelnemers worden er gecoacht om
zelfstandig alle kostenposten in rekening te
leren brengen voor verschillende verwerkte
producten. Hiervoor ontwikkelde het
Innovatiesteunpunt speciaal aangepaste
rekentabellen op maat van de verwerkers.
De richtwaarden en kengetallen in deze
tabellen werden verkregen door interviews
met bedrijfsleiders uit de 2 sectoren. Het
bepalen van een juiste verkoopprijs staat
los van de kostprijs, maar moet natuurlijk
wel deze prijs volledig dekken. Meten is
weten en gissen is missen! In deze cursus
neem je je eigen verwerkte producten
onder de loep.

ht

naar goede traditie selecteert het
Innovatiesteunpunt jaarlijks een achttal
bedrijven buiten de sector, waar we een
kijkje achter de schermen nemen. naast
een bedrijfsbezoek praten we met de
bedrijfsleiding over relevante thema’s
zoals ‘marketing met kleine budgetten’,

Kostprijsberekening

Ook het nCBl organiseert een managementcursus ‘Agrarisch ondernemen kan je
leren’ voor bedrijfsleiders uit alle sectoren,
gespreid over 7 namiddagen en/of
avonden op een locatie in je provincie. niet
alleen wordt er steeds meer verwacht van
een bedrijfsleider van een hedendaags
land- of tuinbouwbedrijf, ook zijn of haar
partner is vaak nauw betrokken bij de
bedrijfsvoering. Vandaar dat naast
bedrijfsleiders ook hun echtgenotes deze
cursus kunnen volgen. Belangrijke
beslissingen nemen voor je bedrijf gebeurt
beter niet enkel op gevoel, maar ook
gebaseerd op cijfers die het bedrijfsresultaat weergeven, inschattingen voor de
toekomst en adviezen van specialisten

en

Ervoor kiezen om over te schakelen naar
biologisch produceren, schept veel
onzekerheden bij bedrijfsleiders en vraagt
om een nieuwe bedrijfsaanpak. Voor
sommige bedrijven is het echter een
strategisch juiste keuze op een rendabele
toekomst. Om ondernemers ten volle voor
te bereiden op deze overstap, organiseert
het Innovatiesteunpunt regelmatig
sectorspecifieke infoavonden die inzoomen
op alle praktische obstakels. Door de grote
belangstelling liggen deze thema’s ook dit
najaar opnieuw op de plank.

© SOFIE HOSTE

Omschakelen naar bioteelt

Agrarisch ondernemen kan je leren

'Hoe overleven in een markt met overaanbod?’ of ‘Ooe op gepaste manier de leiding
overdragen aan een nieuwe generatie?’.
De inzichten en struikelblokken uit andere
sectoren zijn namelijk dikwijls erg
herkenbaar en leveren stof tot nadenken
voor de aanwezigen, die steevast verrijkt
huiswaarts keren.

er

voordien. Deze winter worden in alle
Vlaamse provincies opnieuw HrM-cursussen georganiseerd, waarbij bedrijfsleiders
worden klaargestoomd om bewuster met
hun personeel om te gaan.

Bo
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Verschillende specialisten leggen je uit,
elk voor hun vakgebied, wat je zeker moet
weten en kennen. In de eerste les, ‘De
boer als bedrijfsleider en het opmaken van
een bedrijfsplan’, leer je het belang van
het ontwikkelen van een toekomstvisie. je
krijgt er antwoorden op vragen als: ‘Hoe
stel je realistische doelstellingen' en 'Hoe
maak je een langetermijnplanning op?’,
‘wat is hier het nut van?’, ‘wat hoort er
allemaal thuis in een moderne bedrijfsadministratie’ en ‘Hoe organiseer je dit op
een moderne manier?’ les 2 zoomt in op
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confrontatie aan met verkopers, die
getrainde en gehaaide praters zijn? Hoe
voer je een onderhandeling op een
commerciële manier, zodat dat jij er het
meeste profijt uithaalt, ook op lange
termijn? In de laatste les brengen we via
een businessgame al het geleerde in de
praktijk. je simuleert er een loopbaan en
moet beslissingen nemen als een
volleerde manager.

Innovatieconsulent Stijn Smet in dialoog met de deelnemers aan een Agrocoachsessie.

en
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je kan deze cursus op diverse locaties in
alle Vlaamse provincies volgen: Geel,
leuven, Asse, Hasselt, Deinze, lochristi
en roeselare. De exacte data vind je in
tabel 1, maar ook in de provinciale
vormingsfiches in de middenkatern van
deze Management&Techniek en op de
Bewegingspagina’s in Boer&Tuinder. Al
deze opleidingen worden georganiseerd in
samenwerking met de Vlaamse overheid
en Europa. n

Bo
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basisbegrippen uit de economie en
is (zijn) voor jouw situatie … Met die
financiële algebra. je leert er de betekenis theorie op zak ga je daarna aan de slag in
kennen van termen als toegevoegde
enkele oefeningen. In de zesde les leer je
waarde, cashflow, payback-periode,
onderhandelen, overtuigen en beïnvloekostensoorten, rOI (return on
den. Hoe ga je op een zakelijke manier de
investment) … die van levensbelang
zijn voor de boekhouding en de
bedrijfsvoering van je onderneming.
In deze les word je hiermee vertrouwd gemaakt én leer je ermee
rekenen. De derde les handelt over
Wil je je bedrijf goed ma
nagen en je
investeringscalculatie. Eén foute
maximaal 140 tekens.
product(en) nog beter
je kan er
vermarkten, dan
investeringsbeslissing kan de
bijvoorbeeld links naar
heb je er als land- of tui
je website,
nb
ou
wer alle
gezondheid van je onderneming
foto’s en video’s in kwijt.
belang bij om goede ne
je kan er
twe
rke
n
uit te
flink schaden. In een steeds
ook een account
bouwen. Daarbij gebru
ik
ma
ken
van
het
kapitaalsintensievere sector moet
mee opzetten en
internet (websites, pla
tforms …) en
elke investering goed worden
me
nsen volgen
social media (Facebook
, Twitter,
overdacht. Is het een goed moment
die je interesLinkedin …) is in onze
razendsnel
om te investeren, of wacht je beter
sant vindt;
evoluerende maatscha
ppij haast niet
nog even? En met welke middelen
anderen kunnen
meer weg te denken. Voo
r een land- en
financier je die investering best?
jou dan weer
tuinbouwer zijn social
me
dia net zo inteEen landbouwadviseur met kennis
vol
gen. Linkedin
ressant als voor elke an
dere ondernevan bankzaken focust in de vierde
is
een
platform
mer. Heel wat boeren
boekten al succes
les op de financiële benadering en
dat gebruikt
door hun product via soc
ial media
risico-analyse van een project. je
wordt in de
rechtstreeks onder de
aandacht van de
krijgt er antwoord op vragen als:
zakelijke sfeer. je kan
consument te brengen
er delen wie je
en zo een (vaak
‘Hoe bekijkt een bank je kredietbent, welk werk je doet,
ongekend) grote doelg
vragen om
roe
p te bereiken.
aanvraag?’, ‘waarom is een
aanbevelingen van relati
Interactie en dialoog zijn
es
en kennis
hie
rbij
businessplan nodig?’, ‘welke
delen en vergaren die
essentieel. Facebook is
nu
ttig
is voor het
zek
er
de
vormen van risico zijn er?’. Hoe
werk.
bekendste vorm van soc
ial
me
dia
. je
kan je die inschatten en je
Social media gebruike
kan er tekst, foto’s en
n kost uiteraard
video’s delen met
ertegen wapenen en/of verzeketijd
, maar als je het serieu
familie, vrienden en ken
s aanpakt, zal
nissen. op
ren? Een fiscaal adviseur van
je de laagdrempelighe
speciale bedrijfspagina
id
erv
an snel
’s kan je laten
SBB borduurt hierop voort en
leren waarderen en zal
zien wat je bedrijf doet
he
t
je
bedrijf
en hoe dat
vertelt je in les 5 meer over
verder helpen ontwikke
gebeurt. Via de microblo
len
.
Ho
e
gdienst Twitter
fiscaliteit: de voor- en nadelen
bedrevener je ermee wo
kan je berichten verspr
rdt
,
ho
e minder
eid
en
van
van een btw-boekhouding
tijd het je zal kosten.
versus forfait, de
uitbatingsvorm(en) die geschikt
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Sinds 2006 organiseert het NCbL op regelmatige basis de managementopleidingen
‘Agrarisch ondernemen kan je leren‘. Met een beperkte investering – 75 euro
inschrijvingsgeld en 7 namiddagen – krijg je een grote return. zelfstandig lesgever
johan Struyvelt stond mee aan de wieg van deze cursus. – Geert Mertens, NCBL
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n deze opleiding leer je niets over
varkenshouderij, rundveehouderij of
fruit- of groenteteelt, maar wel over
het managen van een bedrijf. Deelnemers
zeggen vaak: "Bij ons is dat anders". En
dat klopt ook. Toch is de ruggengraat van
elke onderneming dezelfde. Deze
vorming is sectoroverschrijdend en
specifiek gericht op managementvaardigheden. Het programma is blikverruimend.
je leert nadenken over zaken die je in je
bedrijfsvoering nog niet had opgemerkt.
En als je ze al wel had opgemerkt, had je
er misschien nog te weinig vragen bij
gesteld. In het programma worden
uiteraard wel voorbeelden uit de verschillende sectoren gebruikt.

22
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Een bank spreekt tegen elke land- en
tuinbouwer dezelfde taal, net als een
boekhouder. Ook het boekhoudpakket is
voor iedereen gelijk. In deze cursus leer je
wat de cijfers betekenen en hoe je ze moet
interpreteren. Maar er is een groot stuk
gemeenschappelijke kennis vereist: de
basisvaardigheden voor hedendaags

Tijdens de cursus houd ik
oogcontact met de
deelnemers. Ogen zijn de
spiegel van de ziel.

management. Precies die vaardigheden
worden in deze cursus aangescherpt. je
wordt meer manager dan doener.

De meester begint weer
Sterkhouder van deze cursus is de
69-jarige johan Struyvelt. johan woont in
Duisburg, bij Tervuren, en was in het
verleden actief in vorming en opleiding bij
Aveve, SBB Personeelsmanagement en
Elsevier Training. Sinds 1999 heeft hij
samen met 2 partners een eigen opleidingsbedrijf, dat zijn diensten op het vlak
van advies, coaching en opleiding aan het
bedrijfsleven aanbiedt. Hij geeft ook
vorming in de A- en B-cursussen van
Groene Kring. Als zelfstandig lesgever is
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Sinds 2006 steken de vor
mingsverantwoordelijke
van NCbL en een
vijftal consulenten, ge
kozen over de provincie
s en sectoren heen,
een aantal keer per jaa
r de koppen bij elkaar
om na te denken over
de vorming binnen bo
erenbond. Naast het vor
men en up-to-date ho
een overzichts- of ‘heliko
uden van
ptervisie’ werken ze ook
concrete projecten uit
zoals de ledenbevraging
rond vorming, de evalua
tiemethode en de nieuw
stijl van het provinciaal
e
vormingsaanbod. De gev
olgen van de structuurhervorming binnen bo
erenbond werden ingesc
hat en in een nota gev
at.

zouden moeten kennen. Maar dat is niet
altijd het geval. Het gebeurt dan ook wel
eens dat je iemand tijdens een les de rol
ziet lossen. De ogen zijn de spiegel van de
ziel. Als de ogen dof worden, is dat een
teken dat de cursist niet meer volgt. Ik
moet er dan voor zorgen dat iedereen
weer bij de les is. Mijn jarenlange ervaring
als lesgever speelt hier uiteraard een
belangrijke rol. Deze cursus volgen, vraagt
een inspanning. Elke groep wordt beperkt
tot gemiddeld 15 personen om voldoende
interactie mogelijk te maken. Het afsluitende businessgame is een groepswerk.
Daarin komt er vanzelf communicatie
tussen de deelnemers op gang: tussen
sectorgenoten, maar ook sectoroverschrijdend. In feite is dit een netwerkmoment,
dat absoluut een meerwaarde voor de
cursus vormt.”

er

de cursisten vooral ‘verder willen gaan’
met hun bedrijf of hun bedrijfsvoering naar
een hoger niveau willen tillen. De redenen
om de cursus te volgen gaan van ‘Ik wil
iets bijleren’ tot specifieke vragen of een
bepaald onderdeel in het programma dat
de deelnemers aanspreekt. De cursus
heeft in elk geval te maken met geld:
fiscaliteit, investeringen … en dat spreekt
hen allemaal aan.”

Ogen zijn de spiegel van de ziel

Het programma omvat een reeks van
7 lessen. “Omdat er een rode draad loopt
door het verhaal, kunnen die niet afzonderlijk worden gevolgd. zo worden in het
begin van de cursus de basisbegrippen
van de economie uitgelegd. Hier komen
termen aan bod die alle gebruikers van
een bedrijfseconomische boekhouding

C

Kon-dra-wie?
© GEErT MErTEnS
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Alle leden van de Boerenbond, ongeacht
hun opleidingsniveau, zijn welkom in deze
cursus. Dat zorgt uiteraard voor een zeer
divers publiek, uit alle sectoren. “Opmerkelijk is dat bijna 30% van de deelnemers
echtgenotes van leden zijn”, aldus johan
Struyvelt. “De gemiddelde leeftijd van de
deelnemers bedraagt 40 à 45 jaar. Toch is
de grootste gezamenlijke eigenschap dat

DEnKTAnK VORMInG
BInnEn BOEREnBOn
D

Bo

hij enkel nog actief voor het nCBl vzw.
Toen deze nieuwe formule van managementopleidingen in 2006 ontwikkeld werd,
stond hij mee aan de wieg. “Intussen werd
het programma bijgeschaafd en verfijnd,
onder andere op basis van de reacties van
de deelnemers”, vertelt johan. “zo krijgt
elke deelnemer bij de start van de cursus
een formulier waarop hij of zij na elke les
feedback kan geven over zowel de inhoud
als over de lesgever. Ook het algemeen
kader van de opleiding komt hier aan
bod.” Uit de evaluaties, waarmee men ten
volle rekening houdt, blijkt dat de cursus
zeer gesmaakt wordt. Voor de les rond
fiscaliteit wordt een beroep gedaan op
een belastingsdeskundige van SBB uit
de streek waar de cursus plaatsvindt.
Een KBC-landbouwadviseur licht het luik
rond investeringen en risicoanalyse toe.
Een aanrader in de reeks is zeker de les
‘Onderhandelen, beïnvloeden en overtuigen’. Hierin wordt ingegaan op het
relationele aspect en legt lesgever ronny
Van Baelen via rollenspelen uit hoe je in je
relatie met leveranciers een win-winsituatie kan creëren.

“je krijgt geen huiswerk mee, maar in de
les worden er wel oefeningen gemaakt,
zodat je echt concreet aan de slag gaat
met wat je leert. De rekenmachine
gebruiken we veelvuldig, zeker tijdens de
laatste les. Voor elke deelnemer voorzien
we een cursusmap. Die bevat niet alle
getoonde slides, waardoor we de lessen
boeiend kunnen houden. zo blijft iedereen
alert. En om alle theorie met voorbeelden
uit de praktijk te staven, citeer ik regelmatig bekende personen uit boeken en
artikels, die iets over management gezegd
hebben. Een uitspraak van Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche ligt voor de
hand, maar heb je ook al gehoord van
Kondratieff? n

Lesgever Johan Struyvelt stond in 2006 mee aan de wieg van de NCBL-opleiding ‘Agrarisch
ondernemen kan je leren’.
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MANAgEN IS DURVEN
UIT HANDEN gEVEN

V

ig

ht

De familie Vleugels heeft in Meerhout een modern gerobotiseerd melkveebedrijf
met 300 koeien. bedrijfsleider en vader Leo volgde eind vorig jaar een cursus
‘Agrarisch ondernemen’ in geel. Het bedrijf is een toonbeeld van gestage groei.
Midden september toonde de familie haar nieuwe melkvee- en jongveestal aan het
publiek tijdens een open dag. – Jan Van Bavel
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ia ruilverkaveling startte leo’s vader
in 1978 een bedrijf met 60 koeien en
600 vleesvarkens. leo werkte toen
op het provinciaal land- en tuinbouwbedrijf
in Geel als verzorger van vleesvarkens,
maar hielp ook mee op het ouderlijk
bedrijf. In 1991 nam hij het bedrijf van zijn
vader over. leo verdubbelde het aantal
koeien in de stal van 60 naar 120. Maar de
‘grote sprong’ maakte hij toen zijn oudste
zoon jens (24) zijn diploma op de landbouwschool (Sint-jozefinstituut) in Geel
had behaald en ook begon te boeren. “jens
heeft de gave om dingen goed te onthouden, hij weet echt alles af van de koeien:
welke stier hen heeft bevrucht, van welk
kalfje ze de moeder zijn …”, vertelt leo.
Geleidelijk breidde leo zijn melkquotum
van 500.000 l/jaar uit. In april 2012 stapte
jongste zoon Tom (22), die een opleiding

24
24•• dossier

Door de cursus te volgen,
durfde ik de stap zetten om
ons bedrijf uit te breiden.

landbouwmechanisatie volgde aan het
Hoger Instituut der Kempen (HIK), mee in
het bedrijf en werd het vader-zoonbedrijf
omgevormd tot een landbouwvennootschap. Vleugels lV heeft nu een jaarlijks
quotum van 2.100.000 l. De melk wordt om
de 3 dagen opgehaald door Danone.

nieuwe melkvee- en jongveestal
De stierenkalfjes worden op het bedrijf
afgemest en meestal voor het Offerfeest
geslacht. Begin 2011 maakte de familie

Vleugels plannen om een nieuwe melkvee- en jongveestal te bouwen, omdat het
werken op 3 verschillende locaties niet
praktisch was. Vlakbij de oudere stallen
kocht ze een bos canadapopulieren van
0,5 ha aan, dat werd ontgonnen om de
nieuwe stallen te bouwen. De nieuwe
zesrijige melkveestal van 39 m x 89 m
biedt plaats aan 300 koeien. leo wilde
aanvankelijk voor een melkcarrousel gaan,
maar Tom overtuigde hem om voor
melkrobots te kiezen. De koeien worden
nu gemolken door 5 lely Astronaut
A4-melkrobots, voorzien van separatieruimtes en automatische optrekhekken
met afstandsbediening voor de wachtruimtes. De diepstrooiselboxen met
mestscheiding vormen een van de grote
troeven van de hypermoderne stal. Tom
had dit systeem gezien in de Verenigde
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Leo tussen zijn zonen Jens (links) en Tom.
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nemen we dan ook gezamenlijk. Iedereen
heeft een min of meer vast takenpakket.
Mijn echtgenote Chris volgt de administratie en betalingen op, Tom zorgt voor het
machineonderhoud en coördineerde de
bouw van de nieuwe stallen, en jens staat
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De bank als partner

en

Gezamenlijke beslissingen
leo gaf de laatste jaren al een deel van het
management op het familiebedrijf over
aan zijn zonen. “ze moeten voldoende
vrijheid hebben om belangrijke beslissingen te nemen”, zegt leo. “Tenslotte is het
de bedoeling dat ze het bedrijf op termijn
overnemen, dus moet ik een stuk verantwoordelijkheid uit handen durven geven.
nu al vraag ik hen ’s morgens soms wat er
die dag op het programma staat. Vaak
knap ik werkjes op die zij niet zo leuk
vinden. Als bedrijfsmanager mag je niet de
fout maken om pas op het einde van je
actieve carrière de eindverantwoordelijkheid over te geven. Dat lukt dan niet meer.
Management is ook durven iets uit handen

in voor het vee: pootverzorging, voeder
samenstellen … Ik loop daar dan tussen
als ‘bindende factor’ en spring bij waar
nodig”, lacht leo.

nd

te geven. jens en Tom hebben soms
andere ideeën; het generatieverschil
speelt ons daarbij wel eens parten. Ik vind
dat wat we zelf doen goedkoop is, maar zij
besteden iets meer werk uit. Dat is
misschien niet slechter, we proberen daar
gewoon de gulden middenweg in te
vinden. De belangrijkste beslissingen

bo

Staten en was meteen overtuigd. Het grote
voordeel is het verhoogde comfort voor de
koeien; het vraagt misschien wel iets meer
werk. Verder beschikt de stal onder meer
ook over een lely Discovery 90Sw-stalreiniger met watersproei-installatie (mestrobot) en een Muellermelkkoeltank van
30.000 l. De verlichting gebeurt computergestuurd. naast de melkveestal werd een
jongveestal gebouwd, die voorzien werd
van een lely calmkalverdrinkautomaat,
strohokken, ligboxen en een mestrobot.
Het jongvee van 14 dagen tot 1 jaar krijgt
hier voldoende ruimte en comfort. Het
oudere jongvee wordt in de oude melkveestal gehuisvest.

Meerhout
ANTWERPEN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

WEST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT

WAALS-BRABANT
LUIK
HENEGOUWEN

NAMEN

lEO VlEUGElS
leeftijd: 52 jaar
Gemeente: Meerhout
Specialiteit: melkvee (300 Holsteinkoeien)

Leo breidde zijn melkquotum geleidelijk uit
van 500.000 naar 2.100.000 l.
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andere managementcursus zat er nadien
niet meer in. Tot het nieuwbouwproject
zich aandiende en Chris hem vorig jaar
overtuigde om in Geel een cursus
‘Agrarisch ondernemen’ te volgen. “Ik
realiseerde me dat de uitbreiding tot een
groot melkveebedrijf inhoudt dat ik meer
up-to-date moest zijn met managementtechnieken. De cursisten bestonden uit
een gemengd publiek: siertelers, glastuinders, veehouders, akkerbouwers … De les
over bankzaken vond ik het interessantst:
hoe bekijkt de bank je kredietaanvraag?
Hoe denkt ze over investeringen in de
landbouw en de landbouwers zelf?
Thema’s als de economische situatie op de
landbouwmarkten en boekhouden konden
me iets minder bekoren. we kregen een
cursusmap mee en die heb ik nadien toch
nog eens ter hand genomen. In zo’n
cursus leer je niet hoe je jouw bedrijf moet
managen: elk bedrijf is anders, de
bedrijfsleider is anders en iedereen denkt
misschien ook anders. je moet zelf de
weg uitstippelen die je met je bedrijf wilt
bewandelen. Door de cursus te volgen,
werd het makkelijker om de grote stap te
durven zetten om ons bedrijf uit te
breiden. Ik heb heel wat dingen uit de
cursus opgestoken, maar of ik ons bedrijf
goed kan managen, zal blijken in de loop
van de volgende jaren …” n
dossier ••25
25
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LEREND NETWERK VooR
bEDRIjFSLEIDERS
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structuur
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systemen
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resultaat

visie

“In een intakegesprek met elke deelnemer
stellen we de werkvorm van het netwerk
voor en luisteren we naar zijn (of haar)
verhaal, vragen en problemen. Daarna
sporen we hem aan om zelf een concrete
vraag te formuleren, wat de leerspanning
en het rendement verhoogt. In een
kick-offsessie besteden we uitgebreid
aandacht aan de voorstelling van de
deelnemers en het vormen van de groep.
Deelnemers moeten elkaar leren vertrouwen en vooral het unieke in elkaar leren
ontdekken. ze moeten nieuwsgierig
worden naar wat ze van elkaar kunnen
leren. we leggen ook het gehanteerde
model uit. De deelnemers krijgen een
grote affiche, die ze gebruiken om hun
eigen leerproces te documenteren. Dan
volgen een zevental sessies van 4 uur,
waarin we telkens een thema (visie en

26
26•• dossier

processen

strategie

persoonlijkheid

Aanpak in fases

passen op het eigen bedrijf. Deelnemers
kunnen altijd bij ons terecht met vragen.
De meeste bedrijfsleiders zijn heel
enthousiast over de cursus. land- en
tuinbouwers zijn enorm leergierig en
actiegericht. Meestal houden ze van een

en

land- en tuinbouwers zijn
enorm leergierig en
actiegericht.

Bo

T

ijdens Agrocoach denkt een kleine
groep bedrijfsleiders intensief na
over de ontwikkeling van hun bedrijf
en de problemen die ze daarbij ervaren.
“we hanteren vaak de naam ‘lerend
netwerk’, omdat dat goed weergeeft hoe
we werken”, aldus ronnie. “Dit netwerk
beoogt 3 zaken: inzicht, oriëntatie en
actie. we willen de deelnemer inzicht
geven in de (vaak niet eens dure) mogelijkheden die hij heeft om zijn bedrijf
slagkrachtiger te maken en tegelijk de
betrokkenheid van zijn werknemers te
verhogen. In de oriëntatiefase denkt hij
na over de eigen keuzes die hij wil maken
en die passen bij zijn bedrijf. Die keuzes
moet hij consequent op elkaar afstemmen. Tot slot moet elke deelnemer tot
actie overgaan, stappen zetten in de
gekozen richting. Ons netwerk is pas
geslaagd als er ook concreet iets
gerealiseerd wordt.”

bo

Adviesbureau InProfiel geeft bedrijven en organisaties in de private sector en de
overheid raad over personeel en organisatie. Consultant Ronnie Leeters van
InProfiel geeft al 2 jaar de cursus Agrocoach. Hoe pakt hij die aan? – Jan Van Bavel

Figuur 1. Model waarrond het lerend netwerk is opgebouwd. – Bron: InProfiel

strategie, bedrijfsprocessen, …) onder de
loep nemen. De slotsessie is onze ‘oogst’.
Elke deelnemer stelt dan zijn eigen
leerervaringen voor aan de groep en legt
uit wat hij concreet gaat ondernemen. we
spelen daarbij actief in op de noden en
vragen vanuit de groep. zo wijzigen we het
parcours inhoudelijk als we merken dat de
deelnemers gemeenschappelijke vragen
hebben. De sessies vinden zoveel mogelijk
plaats op de bedrijven van de deelnemers,
dat verhoogt de groepsvorming.”

Enthousiasme troef
“Het huiswerk dat we meegeven, is vaak
een vraag om wat in de sessie werd
besproken, concreet uit te werken of toe te

no-nonsenseaanpak; dat is ook de stijl
waarin we het liefst werken. Het moeilijkste bij het begeleiden van bedrijfsleiders in het herstructureren van hun
bedrijfsstructuur en productieprocessen is
het vinden van het kantelpunt. Dat is het
ogenblik waarop ze vanuit eigen inzicht de
kracht en zin vinden om iets te veranderen. zodra we die klik hebben gemaakt,
zijn ze meestal niet meer te stoppen. we
nemen een coachende houding aan: we
willen de deelnemers sterker maken om
zelf hun oplossingen en veranderingen te
bedenken en te realiseren. Die werken
vaak het best in hun eigen bedrijf.” n
lees dit dossier verder op p. 27.
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FRUIT HIP TE MAKEN
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Karel Vaes baat in borgloon het
middelgroot fruitbedrijf Hellingenfort
uit. om het een nieuwe wending te
geven, met aandacht voor
verbredingsactiviteiten, volgde hij
vorig jaar een cursus Agrocoach.
Ambitieus als hij is, zoekt Karel naar
uitdagingen om zijn producten te
vermarkten. – Jan Van Bavel

Karel is al 7 jaar een geëngageerd lid van de raad van
bestuur van Veiling Haspengouw. Hij heeft een duidelijke visie
over de fruitteelt en gelooft sterk in de kracht van het
coöperatief ondernemen. Samen met zijn echtgenote Veerle,
die maatschappelijk werkster is, heeft hij 3 kinderen: Gitte
(17), Flore (17) en Kobe (15). Toen zijn vader met pensioen
ging, had diens fruitbedrijf nood aan wat sturing. Karel nam
het in 1991 over en moderniseerde. Als jonge teler raakte hij
gepassioneerd door het planten en snel vruchtbaar maken
van jonge perenbomen, met het bijbehorende snoei- en
opkweekwerk. Met een areaal van een tiental hectaren
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NAMEN

KArEl VAES

LUXEMBURG

leeftijd: 46 jaar
Gemeente: Borgloon (Hoepertingen)
Specialiteit: peren (Conference), kersen (regina)
en appelen (Kanzi)
website: www.hellingenfort.be

Differentiatie in de perenteelt gebeurt via
de rassen Durondeau en Beurré
Alexander lucas.
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Een fruitteler moet
verstandige teeltkeuzes maken
Vaste helper
en groeien naarmate hij het
“Het accent van Agrocoach lag vorig jaar
op innovatieve arbeidsorganisatie. Twee
aankan.

In de zomer zijn er tot 40 seizoenarbeiders actief op Hellingenfort. Karels echtgenote Veerle Smits
(vierde van rechts) helpt een handje mee.

land gebeurde. Daarna was de uitdaging
die laagstamkersenbomen zo vlug
mogelijk rendabel te maken. Ik koos voor
Regina wegens zijn goede resistentie
tegen regen.” Karel kreeg van iedereen
(boomkwekers, adviseurs, veilingen …) de
raad om zijn kersenareaal te spreiden over
meerdere korven. “Op zich is dat verstandig, maar nog interessanter vind ik het dat
ik zeker kan zijn dat ik mijn kersen kan
plukken. Sinds dit jaar hebben we een

deden we veel ervaring op in het ontvangen van groepen op ons bedrijf. Onze
interactieve rondleidingen leidden 3 jaar
geleden tot het ontwikkelen van teambuildingactiviteiten voor bedrijven. Daarin heb
ik veel meer geleerd over ondernemen
dan in de fruitteelt. Procentueel betekent
het maar een heel klein deel van onze
totale omzet, maar toch geeft het veel
voldoening en energie. Ik ging meer als
ondernemer denken. Door de moeilijke
omstandigheden in de appelteelt, en
omdat de perenteelt ook niet kan blijven
groeien, kon ik enkele jaren mijn energie
kwijt in deze toeristische activiteiten. Een
strategie voor je bedrijf ontwikkelen, kan
pas als je een goede bedrijfsvisie hebt. Dit
jaar zou ik graag het kleinschalige concept
Vikingfruit voor appelen en peren willen
lanceren. Bij de realisatie van zulke
innovatieve plannen is de kennis die ik heb
opgedaan in de cursus van groot belang.”

bo

Geleidelijk verschoof de interessesfeer van
Karel van de pure teelt naar verbredingsactiviteiten. Op aanraden van lieven
Vandeputte, toenmalig hoofd van het
Innovatiesteunpunt, schreef Karel zich in
voor de Agrocoachcursus. Hij wilde weten
hoe hij zichzelf en zijn bedrijf kon ontplooien. De 8 sessies van de cursus verliepen
heel informeel. “Meteen bleek hoe

ht

Karels bedrijf kende een organische groei.
“De context bepaalt hoe groot een
fruitbedrijf kan zijn en de coöperaties
spelen daar een rol in. Toen ik enkele jaren
geen appelen meer in mijn teeltplan had,
zocht ik een tweede poot om aan risicospreiding te doen”, legt Karel uit. “Dat
werd de kersenteelt. In de regio was ik een
van de eersten die durfde doorplanten in
de zwakke onderstammen Giselle 5.
Daarvoor ging ik kijken hoe dat in Duits-

Agrocoach werkt inspirerend
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Risicospreiding

eigen kistenkaart voor kersen, omdat ik
weet dat we een constante kwaliteit
kunnen leveren en ik graag van dichtbij
betrokken blijf bij de afzet. En omdat fruit
zo kwetsbaar is, investeerden we in
hagelnettten boven de Kanzi’s en gaan we
de nieuwe percelen kersen overkappen.”

er

vormen peren de hoofdtak op het bedrijf.
naast Conference probeert Karel zich met
het telen van de al wat oudere (maar
daarom niet minder veelbelovende)
variëteiten Durondeau (2 ha) en Beurré
Alexander lucas (1,5 ha) te onderscheiden
van de pure Conferenceteler. Verder legt
hij zich toe op het telen van het kersenras
regina en het appelras Kanzi.
Karel heeft weinig geduld met crisissen.
Als een teelt voor hem niet rendabel is, zet
hij die stop. Dat was het geval met
vijfjarige Elstarbomen, die werden gerooid
en vervangen door perenbomen.
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inspirerend het was om met mensen uit
andere sectoren aan tafel te zitten.
Opvallend was dat haast alle deelnemers
al een traject hadden afgelegd en ook
bezig waren met de vermarkting van hun
eigen producten.” De cursus leerde Karel
ook bewust te zijn van de keuzes die je op
een bedrijf maakt. “Beslissingen moet je
onderbouwen en ze vervolgens in een plan
gieten om ze uit te werken. Mede dankzij
het succes van de Eén-serie Katarakt

jaar geleden wierf ik de Kosovaar Shaip
Ademi als bedrijfsleider aan. Shaip had
eerder als seizoenarbeider op ons bedrijf
gewerkt. Ik had behoefte aan een partner
om het bedrijf vooruit te helpen. Hij houdt
zich bezig met de werkplanning, registratie van de prestaties van de seizoenarbeiders en de teelttechnische leiding – weliswaar onder mijn coaching. In de winter
coördineert hij de snoei van de bomen. Dat
ruime engagement gaf me in eerste
instantie meer tijd voor mijn verbredingsactiviteiten, maar nu ook om een nieuwe
stap te zetten in uitbreiding. Omdat ik
Shaip de mogelijkheid geef om zelfstandig
te werken, neemt hij ook verantwoordelijkheid op, waardoor ik ruimte en tijd krijg
om te ondernemen.”

Betrokkenheid
“Betrokkenheid en uitdaging zijn heel
belangrijke elementen om medewerkers
te motiveren. In de cursus heb ik geleerd
hoe ik mijn medewerkers optimaal kan
coachen én hoe ik mijn ideeën efficiënt
kan omzetten in realisaties. Ik hoop dat we
samen met de verantwoordelijken een
fijne context kunnen uitbouwen voor de
fruitteelt van de toekomst. Met Hellingenfort wil ik alvast een innovatieve koers
varen, zodat ik voor mezelf genoeg
uitdagingen creëer. n
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