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EXTRA FIT IN JE HOOFD

ONDERNEMINGS- O
OF
F
N
ONDERNEMERSSCAN

Riccy Focke, Boeren op een Kruispunt
De man en/of vrouw achter het bedrijf
Ondernemers zijn in eerste plaats
mensen van vlees en bloed =ij nemen
altijd een risico om middelen, tijd en
energie van zicKzelI en van KXn gezin
te investeren in een activiteit die ze
rendabel Zillen maNen 0ocKt dit
geen risico zijn, dan startte Zel iedere
burger met een onderneming om
zelIstandig zonder zorgen veel Zinst
te paNNen
Iedere ondernemer moet zijn risico’s
in kaart brengen en proberen in te
dekken: in grote bedrijven laat de goe-
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Een goede ondernemingsscan start en eindigt met de ondernemer.
nemer. Zonder die man of vrouw is er
geen onderneming. De onderneming zorgt voor de welvaart, die zorgt voor het welzijn van het
gezin, dat zorgt voor de onderneming. De vzw Boeren op een Kruispunt
uispunt leerde de
d voorbije 7 jaar
heel wat continuïteitsbedreigende elementen in de bedrijfsvoering kennen.
ennen. Een aantal
aan
bedenkingen hierbij.

de ondernemer zicK omringen door
goede managers die elk een deel van
de opdracKten juist en precies uitvoeren 9aak nemen deze managers zelI
geen risico en kiezen ze voor een veilig
Zerknemersbestaan Ook boeren en
tuinders zijn ondernemers die risico
nemen met de passie en liefde voor
de activiteit en geloof en vertrouZen
in zicKzelf en Kun omgeving om Ket
risico te durven te nemen 'e managementtaken die ze zelf niet kunnen
uitvoeren, besteden ze meestal uit aan
deskundigen
Een ondernemer gelooft principieel

in Ket succes en Kaalt uit dit geloof de
kracKt om zelfstandig te blijven ondernemen en risico’s te nemen 

De kans op winst doet mensen risico’s nemen
'e kans op Zinst moet groot genoeg
zijn om risico’s te nemen, Kiervoor
verzekeringen af te sluiten of scKade
te kunnen opvangen In verscKillende sectoren ervaren veel klassieke
bedrijven dat deze marge al lange tijd
te laag is om een buffer op te bouZen
%ij de start van een laagconjunctuur
Keeft iedere ondernemer best een
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Een gezond bedrijf heeft een gezonde
ondernemer nodig
Stress en zorgen zijn ZellicKt ieders
lot Wanneer zorgen en stress te lang
op de ondernemer drukken, kan zelfs
de sterkste ondernemer in problemen
komen Wie onvoldoende verdient om
problemen op te lossen, kan persoonlijk last krijgen van slapeloze nacKten,
depressie, burn-out en geestelijke
problemen 0ensen die zonder rust
te Kard Zerken, lopen Ket risico op licKamelijke gezondKeidsklacKten Kart,
rug ɓ  Onrust, onzekerKeid en stress
Kebben bovendien een sterke invloed
op de gezinsrelatie van de ondernemer of op de relatie binnen de samenuitbating met broerzus of ouders 
&onʗicten met buren, leveranciers of
afnemers zijn een zZare belasting op
de
d ondernemer en zijn bedrijf
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dikke reserve op de rekening staan om
te overleven =ij voelen zicK ecKt onbegrepen Zanneer de media rondbazuint
dat de prijs Zeer opveert, Zant Koe
lang moeten ze Zerken om de verliezen van de vorige laagconjunctuur
terug te verdienen"
:ie koos voor scKaalvergroting ziet
ondertussen dat er bij groei nog
steeds een regel is van afnemende
meeropbrengsten door stijgende
arbeids-, ʖnancierings- en milieukosgro geeft
ten Iedere procent e[tra groei
rge de Zinst
ins van de
minder e[tra marge
eg
dr
groei kan zelfs negatief
uitdraaien

“Een ondernemersscan
onder
brengt de talenten van de
ondernemer,
en
ernemer, zijn gezin
g
opvolgers
lgers in kaartɎ
kaart

Geld hebben lost niet alles
alle op
Wie voldoende middelen
len Keeft om zicK
icK
te laten ondersteunen door deseskundigen, leeft gemakkelijker
ker 9oor
Voor
ieder probleem in Vlaanderen is een
en
oplossing Wie de oplossing zelf niet
iet
vindt, kan die inkopen Wie geen geld
verdient, kan in eerste instantie geen
oplossingen inkopen, kan de verbeteringen niet uitvoeren, krijgt nog meer
problemen en moet tenslotte een
andere Kaalbare oplossing vinden om
verder te kunnen

Wat is menselijk haalbaar?
Een ondernemingsscan in de bedrijfsZereld focust veelal op de bedrijfsmissie, visie en koude bedrijfsparameters
de toekomst  Een ondernemersscan
daarentegen brengt ook de talenten
van de ondernemer, zijn gezin en de
opvolgers in kaart de Kuidige realiteit 
VzZ %oeren op een .ruispunt startte
 jaar geleden 7oen leefde de illusie
dat bijna alle persoonlijke problemen
zicK automatiscK zouden oplossen
Zanneer Ket bedrijf terug op de
rails gezet Zas 1a 1500 gezinnen te
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‘Goed genoeg’ als optimum
Als ondernemer moet je soms kiezen
tussen buigen en kraken Wie de
signalen van stress niet tijdig onderkent en opvangt, kan opeens gekraakt
Zorden door een onKerstelbaar
persoonlijk probleem Wie tijdig praat
over zijn problemen, krijgt van familie,
vrienden en collega’s Kaalbare oplossingen aangereikt die misscKien niet
beantZoorden aan de grote droom van
20 jaar geleden, maar goed genoeg
zijn om land- of tuinbouZer te blijven
Eventueel kan dit in combinatie met
een meer rendabele activiteit naast of
op Ket bedrijf
“Oe ist’?” - “goed”
7oen Ze praktijkproblemen onderKandelingstalent, Zerkdruk, stress,
ervaren onrecKt probeerden uit te
leggen
op een ZetenscKappelijk
eg
forum, Zerd dit verKaal als caf«praat
for
ZeggescKoven =olang de sector
Z
blijft
ijft liegen op de vraag Ɋ+oe is Ket"’
zal men
n Ket vverKaal van bedrijven
in moeilijkKeden
moeilijkKede blijven negeren
'aarom
aaro vragen Ze alle ondernemers
om zo veell mogelijk z«lf
z« Kun verKaal
te doen
vrienden en
en aan familie, vrie
collega’s 'e sector
ctor en jjijzelf kunnen
alleen geKolpen
door zelf jouZ
olpe Zorden
Zor
persoonlijk verKaal
erKaal met zijn menselijke problemen en beperkingen
te brengen Je directe toeKoorders
zullen je beter geloven en mee zoeken
naar Kaalbare oplossingen binnen
de beperkingen In Ket andere geval
zien deze mensen Kopelijk ook in dat
ondernemen geen pure kZestie is van
koude cijfertjes, maar een dagelijkse
uitdaging is voor beresterke mensen,
met passie en liefde, geloof en
vertrouZen in een succesvolle toekomst Q
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erwachte gebeurtegebeu
Gevolgen van onverwachte
nissen
utie van de
“Wie geloofde in de evolutie
ogen uit
voorbij veertig jaar, komt bedrogen
'e Zereld evolueert pijlsnel in on
onverdernemer
ZacKte ricKtingen en de ondernemer
moet volgenɎ
'e e[portgericKte sectoren voelen
de gevolgen van de politiekgevoelige
globalisering )acebookbericKten van
meerdere fruittelers die recent Ket
persoonlijk advies vroegen aan de
voorzitter of ze Kun mooie teelt zouden oogsten of vernietigen, zijn daar
getuigen van
%uitenteelten voelen steeds meer de
impact van de klimaatZijziging +oe
beKoud je als ondernemer de moed en
Ket vertrouZen als je bedrijf of teelt
voor de zoveelste keer Zerd vernietigd"
+et maatscKappelijke kader verandert
naar de Zensen van Ket grote publiek:
bijkomende e[ploitatievoorZaarden
die in Ket buitenland niet gelden
kunnen nu nog opgevangen Zorden
'oor de I+'-regels komen ecKter verscKillende boeren en tuinders in een
moeilijke situatie en moeten ze Kun
dromen aanpassen aan een realiteit
die ze nooit Kadden kunnen vermoeden
Geld verdien je niet alleen door Kard
te Zerken aan een eerlijk product
Je moet ook de juiste inkoop- en
verkoopvoorZaarden kunnen 
onderKandelen 'e juiste prijs van
grondstoffen en van Ket eindproduct
bepalen in grote mate Ket resultaat
van de onderneming Wie ontdekt dat
Kij of zij jarenlang te veel betaalde of
te Zeinig ontving, ziet zijn noodzakelijke vertrouZen in zijn onderneming
smelten als sneeuZ voor de zon

Kebben bezocKt en geKoord, moeten
Ze ook Ket tegenovergestelde constateren: Zanneer de ondernemer
persoonlijke problemen krijgt verlies
van geloof en vertrouZen, passie en
liefde , komt Ket bedrijf op termijn
ook in problemen Sommige demobedrijven komen in de knel omdat de
recentste groei niet aangepast Zas
aan de f\sieke, intellectuele, emotionele en sociale mogelijkKeden van de
ondernemer en zijn gezin
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Wanneer er gesproken wordt
dt over wie allema
allemaal advies vraagt aan vzw Boeren op een Kruispunt,
denken velen blijkbaar vooral
ral aan bedrijven met
m ʖnancile problemen. Dit is begrijpelijk de
malaise in verschillende sectoren brengt versc
verschillende bedrijven in onevenwicht. Snel oplopende
schulden bij bank en leveranciers zijn op sommige bedrijven
een bedreiging voor de toekomst.
be
Vzw Boeren op een Kruispunt werkt echter
verschillende domeinen en buigt zich over de
chter over vers
vragen van iedere adviesvrager en denkt
kt bij alle mogelijke oplossingen na of ze haalbaar zijn op
technisch, ʖnancieel, bedrijfseconomisch en menselijk vlak.
vla
Boeren op een Kruispunt

Een aantal vragen komen Kierbij spontaan aan de oppervlakte:
• Is de contactarmoede net geen
oorzaak geZeest van de bedrijfspro-
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blemen"
• +ebben de mensen in Ket bedrijf nog
no
tijd voor rust en ontspanning"
• +eeft die man vrouZ geen minderZaardigKeidscomple[, zodat Kijzij
niet meer durft te ondernemen"
• Hoeveel problemen zijn er initieel
ontstaan door ondermaats onderKoud van licKaam en geest van onze
boeren en tuinders"

VertrouZen
Ver
Kebben in jezelf is Ket
resultaat van een lang leerproces
re
%epaalde
aalde ervaringen kunnen er ecKter
voor zorgen dat Ket vertrouZen in jezelf vermindert
ermindert met negatieve gedacKten
n en een tekort
ko aan zelfvertrouZen
als
ls mogelijk gevolg 0aar Zat je Kebt
aangeleerd,
geleerd, kan
n je ook aʗeren en dit
door op een
manier te leren
n andere man
kijken naarr jezelf, naar de anderen en
naar de Zereld
eld
Een voorbeeld Je kan jezelf lelijk
vinden, maar tocK merken dat je een
compliment krijgt over Koe goed je er
vandaag Zel uitziet 1u zijn er tZee
mogelijkKeden: ofZel blijf je bij je
overtuiging dat je lelijk bent, “Het is
puur toeval dat ik een compliment
krijg Zant Kijzij meent Ket tocK nietɎ
ofZel stel je je zelfbeeld bij “Gezien ik
een compliment krijg, zal Ket dus Zel
zo slecKt nog niet zijn met mijɎ  Op
basis van de reacties van anderen kan
je je zelfbeeld bijstellen /eer jezelf
dus zo goed mogelijk kennen en sta
open voor veranderingen!
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Wat veel mensen niet Zeten, is dat
%oeren op een .ruispunt tegelijk aftoetst Zelke oplossingen puur menselijk, sociaal, intellectueel en licKamelijk Kaalbaar zijn voor de betrokkenen
Kan je een oplossing als groei of
specialisatie aan, als je licKamelijk
of geestelijk al op je limieten zit" We
ontdekten zelfs meer 7oen Ze ons
afvroegen Zaarom sommige bedrijven onvoldoende buffer Kadden voor
een conjuncturele dip en anderen
Zel , ontdekten Ze dat de balans in
Ket leven van de bedrijfsleider en zijn
gezin, minstens even belangrijk is dan
de ʖnancile balans van zijn bedrijf
Een bedrijfsanal\se is interessant als
startpunt van begeleiding, maar zijn
betere tecKniscKe resultaten, Karder
Zerken en nog meer bedrijfsdoelen
nalopen Zel de kern van de oplossing"

Waarom jezelf oké vinden?
Jezelf aanvaarden is belangrijk Wie
zicKzelf niet aanvaardt, voelt zicK minderZaardig en kan zicK daardoor niet
gelukkig voelen Veel mensen zijn ongelukkig omdat ze Zillen voldoen aan
onrealistiscKe verZacKtingen /aat
je niet leiden door een samenleving
die van ons verZacKt dat Ze allemaal
mooi, slim, se[\, gezond, gelukkig en
rijk zijn 'at is niet mogelijk Er zijn
tocK altijd mensen die beter, mooier,
slimmer of rijker zijn dan jij 'oe er
dus niet alles aan om beter te Zorden
dan een ander, maar aanvaard jezelf

Sierteelt&Groenvoorziening 20 • 1 december 2014
Sierteelt&Groenvoorziening 20 • 1 december 2014

Iedereen verandert in zijn leven Jij
bepaalt ecKter in Zelke ricKting je
verandert Als je vooral ontKoudt Koe
anderen negatief op je reageren, dan
Zord je ongelukkig OntKou je vooral
de positieve zaken, dan ligt de Zeg
naar geluk open Q

HULP NODIG?
?

ZELFTEST VOOR WIE HET MOEILIJK HEEFT, ALS STARTPUNT
tilatie, piekeren, ps\cKosomatiscKe
klacKten, slaapproblemen, stress,
zelfdodingsgedacKten, ɓ
Alle links gaan terug naar de Zebsite
Ɋ)it in je Koofd’, een portaalsite over
geestelijke gezondKeidszorg in opdracKt van de Vlaamse OverKeid

VzZ %oeren op een Kruispunt is een
Kulporganisatie voor land- en tuinbouZers die Ket moeilijk Kebben en
die elders geen aansluiting vinden 'e
vzZ-medeZerkers kennen de problematiek en zitten op dezelfde golʗengte =e Kelpen gratis de boer en tuinder
zoeken naar mogelijkKeden binnen
de
d beperkingen en naar de juiste

toegangspoort voor een oplossing =e
komen altijd ter plaatse en beloven je
alle geZenste discretie
0eer informatie op: ZZZboerenopeenkruispuntbe of gratis tel: 000
99 138
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Wie Ket moeilijk Keeft, kan zelf ook
Zel informatie opzoeken Je kan
zelf een test doen over je geestelijke draagkracKt Je kan informatie
opzoeken over veel voorkomende
problemen zoals angst, burn-out, depressie, een dipje, paniek, K\perven-

WERKEN AAN
N EIGE
EIGEN WELZIJN

Elke is een zelfstandige ps\cKologe, die naast Kaar eigen
priv«praktijk samen met Kaar man 7om een melkveebedrijf runt in Vrasene Voor %oeren op een Kruispunt gaat
ze langs bij land- of tuinbouZers “'at betekent niet altijd
dat er ʖnancile problemen zouden zijnɎ, vertelt Elke “Ik
kom vaak bij boeren die grote investeringen gedaan Kebben
en die Keel veel tijd in Kun bedrijf gestopt Kebben om dat
te verZezenlijken 'aarbij zijn ze zicKzelf en ook vaak Kun
relatie Zat uit Ket oog verloren 1a verloop van tijd merken
ze dat ze amper uit Kun bed geraken, zicK voort moeten
slepen of dat Ket niet meer zo goed gaat in Kun relatie Je
ziet dat ook in Ket geZone leven, bijvoorbeeld bij mensen
die Kun Kuis verbouZen en dat moeten combineren met
voltijds Zerken «n met Kun kinderen 7Zeede belangrijk
zijn de generatieconʗicten, Zanneer ouders en kinderen
samenZerken op een bedrijf Vaak is Ket Zat zoeken op
Zelke manier er samengeZerkt kan ZordenɎ
Wie zicK telefoniscK aanmeldt bij %oeren op een Kruispunt,
krijgt iemand aan de lijn die een aantal vragen stelt over
de situatie Op basis daarvan brengt die de noden in beeld
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k 3 'ieleman

Patrick Dieleman, Boerenbond
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Ieder jaar is er in oktober de Werelddag
g van de Geeste
Geestelijke Gezondheid. Deze dag wil de
geestelijke gezondheid onder de aandacht
het brede publiek en daarmee de
ht brengen van he
discussie openen over ps\chische problemen en over preventie
en behandeling. Dit leek ons een
prev
goede aanleiding voor een gesprek met Elke Van Bogaert,
een
og
n van de ps\chologen van Boeren op
een Kruispunt.
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en bekijkt of er beKoefte is aan een adviseur of veeleer aan
ps\cKologiscKe bijstand Soms stelt een adviseur tijdens
Ket contact vast dat er meer aan de Kand is dan tecKniscKe
of ʖnancile problemen, en vraagt die er een ps\cKoloog
bij 0aar ook Ket omgekeerde gebeurt
Vaak Kelpen een vijftal gesprekken om de mensen Zeer
op Ket goede spoor te krijgen Dat is gratis Wanneer de
problemen dan nog niet volledig opgelost zijn, zoekt %oeren
op een Kruispunt naar een priv«praktijk of een &entrum
voor Algemeen WelzijnsZerk &AW voor Ket vervolgtraject
“%oeren op een Kruispunt volgt Ket verdere verloop Zel op
We vroegen aan Elke of ze een aantal tips Kad die mensen
in Ket algemeen ɇ en
n land- en tuinbouZers in Ket bijzonder
ɇ kunnen Kelpen om zicK beter
bet in Kun vel te voelen

als een zZakte, maar ik ben ervan overtuigd dat niemand
Ket alleen aankan in de Kuidige maatscKappij Er Zorden
zodanig veel eisen gesteld, zoZel aan Zerkende gezinnen
als aan boeren, dat er Keel veel mensen afKaken 0ensen
die zeggen dat Ket tocK niet zal lukken en dat ze niemand
nodig Kebben, stellen zicK Kulpeloos op en dat is veel zZakker Vaak kan je verKaal ook de andere versterken Ook de
persoon die naar je verKaal luistert, Keeft Ket moeilijk op
een aantal vlakken Je geeft de andere ook ietsɎ
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Beweeg
Een andere tip is beZegen “Ik denk dat de basisconditie
van een boer vrij goed is, omdat Kij constant in beZeging
isɎ, reageert Elke “0aar je kunt dat niet vergelijken met
ʖtnessen of een Kalf uurtje lopen, omdat ze nooit tot tegen
Kun grens zitten Het is ook niet los van Ket Zerk Als je
enkele keren per Zeek Zat aan sport doet, dan laat je even
je Zerk los Het is dan vooral de bedoeling dat je je Koofd
leegmaakt en ook Zat conditie opbouZt die je niet krijgt
door Ket Zerk Je maakt je Koofd niet leeg Zanneer je
acKter een koe aanzit Dan erger je je, omdat ze zicK niet
laat vangen Af en toe je Koofd leeg maken zorgt voor beter
slapen, een betere concentratie  dat Keeft zijn kracKt al
beZezen 1a een Kele dag arbeid ziet een mens er soms
tegen op om nog te gaan lopen 0aar als je Ket zou proberen, in plaats van in je zetel te zitten, zal je merken dat je
er op lange termijn minder moe van Zordt en er net meer
energie
van krijgtɎ Q
en

Maatschappelijke
ke ccultuur
“Ook al is Ket beter
er dan vroeger, tocK Zordt nog niet goed
gt d
ij of
o zij zicK niet zo goed
aanvaard dat iemand zegt
dat Kij
oofdpijn of van
va pijn in de scKouder
voelt /ast Kebben van Koofdpijn
ampagn ‘)it
Zordt meer aanvaard De campagne
Ɋ)it in je Koofd’ Zil
teke op
p een b
vooral dat doorbrekenɎ Elke tekent
blad een golvende lijn om Kaar verKaal te onderstrepen
Daarbij vertelt ze
nderstrepen Da
dat Ket normaal is dat mensen zicK op sommige momenten ʖtter of minder ʖt voelen “Op dezelfde manier is Ket
et
ook normaal dat je momenten Kebt Zaarop je jezelf goed
goe
of minder goed voelt Wanneer er op dat moment
oment nog
no iets
tegenvalt, een mislukking in de teelt, ruzie tKuis
is of een ziek
kind, kom je soms dieper te zitten dan normaal Het is dan
n
ook moeilijker om eruit te geraken Van Zie last Keeft in zijn
scKouder aanvaardt men goed dat Kij Ket Zat rustiger
tiger aan
moet doen 0aar een poosje rust nemen omdat Ket geestete
lijk minder goed gaat, dat doe je niet zo vanzelfsprekend

KlacKten zoals aanKoudend piekeren of last Kebben om op
te staan, kunnen dan verergeren Hoe langer Ket blijft duren, Koe zZaarder zoiets Zordt, net zoals een licKamelijke
blessure verergert Zanneer je ze negeertɎ
Elke illustreert dat met de campagne ‘Oe ist’ in West-Vlaanderen, die daar een reactie op is “Wanneer mensen vragen
Koe Ket met je gaat, verZacKten ze ‘Goed’ als antZoord,
maar Ket is niet altijd goed Die campagne is een uitnodiging om oprecKt te vragen Koe Ket met de ander gaat, maar
ook om oprecKt te antZoorden Een luisterend oor ontmoeten voor je probleem kan deugd doenɎ
Durf hulp vragen
Elke ondervindt dat mensen denken dat Kulp vragen zZak
is, omdat ze dan toegeven dat ze Ket niet aankunnen “In de
ps\cKologie bekijken Ze Ket juist als een essentile sociale
vaardigKeid Hulp durven vragen is een kracKtig instrument Iemand die kan vertellen dat Ket Zat minder goed
gaat en dat Kij nood Keeft aan iemand die Kem een Kart
onder de riem steekt, komt er kracKtiger uit, Zanneer die
andere daaraan kan voldoen De maatscKappij bekijkt dat
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TIEN
EN STAPP
STAPPEN
N NAAR EEN
GELUKKIGER
EN GEZONDER LEVEN
KIG R E
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“Hulp durven vragen is een essentile sociale
vaardigKeid en een kracKtig instrumentɎ

Op de Zebsite
ite ZZZʖtinjeKoofdbe
ZZʖtinjeKoofd
vind je tien stappen
spireren om te komen
ko
die je kunnen inspireren
tot een gezonder
ven OngetZijfeld
etZijfeld spreekt
s
en gelukkiger leven
de ene stap je
meer aan dan de andere
re 'ie
Die zal je dan ZellicKt ook een
eind verder op Zeg Kelpen
lpen
 Vind jezelf ok«
 Praat erover
 %eZeeg

 Probeer iets nieuZs
 Reken op vrienden
 Durf nee zeggen
 Ga ervoor
 Durf Kulp vragen
 Gun jezelf rust
 Je Koofd boven Zater
Op de site vind je bij elk van die stappen meer uitleg en
verKalen van mensen die dat succesvol uitprobeerden
Daarnaast zijn er opdracKten die je Kelpen om «cKt aan
de slag te gaan

Sierteelt&Groenvoorziening 20 • 1 december 2014
Sierteelt&Groenvoorziening 20 • 1 december 2014

