‘GROEIEN OP EEN NATUURLIJKE MANIER’
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Lucas en Karel vormen de nieuwe jonge generatie bij Boomkwekerij De Nolf in Waregem. De
boomkwekerijsector en het bedrijf waarin ze zijn opgegroeid, mogen dan voor hen heel vertrouwd zijn, toch
gingen ze eerst elders hun sporen verdienen. Vandaag is hun betrokkenheid bij het familiaal bedrijf, dat
ongeveer 30 ha groot is en verdeeld over twee locaties, heel groot en zijn Lucas en Karel heel vastberaden
en gepassioneerd om het levenswerk van hun ouders verder te zetten. Ondernemen is voor hen niet
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niet altijd het beste’ geloven beide broers.
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Lucas en Karel hebben beiden een
masterdiploma Rechten. Bij hun studiekeuze wees nog niets in de richting van
het ouderlijk bedrijf. Ze gingen dan ook
eerst elders aan de slag en deden
buitenshuis ervaring op die later heel
nuttig bleek bij de overstap naar het
familiebedrijf. Lucas haalde zijn inspiratie
bij Eni. Hij leerde er hoe een groot
commercieel bedrijf werkt en hoe anders
het eraan toegaat dan in een familiebedrijf. Karel verdiende zijn eerste strepen
bij Ernst & Young. Als jurist kan je vele
kanten uit. Dankzij hun opleiding leerden
Lucas en Karel problemen te analyseren
en concrete oplossingen te bedenken;
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weten beide broers, ‘want er zijn zoveel
externe factoren die spelen, maar je kan
wel anticiperen. De jonge generatie houdt
er dan ook een duidelijke toekomstvisie
en een sterk geloof in de toekomst op na.
‘We zetten onze kaarten in op meerdere
spelers en spreiden op die manier het
risico. We hebben een groot assortiment
met zo’n 1.700 variëteiten, veel voorraad,
verschillende soorten klanten, doen
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Ondernemen in familieverband is heel
mooi, maar kan met twee generaties
onder één dak ook intens zijn, want ook
de jonge lichting heeft persoonlijke
ambities en andere visies.
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product. Omwille van het product werk je
steeds met gepassioneerde mensen. Dat
geeft voldoening. Op de gesprekken met
onder andere klanten kan je verder
bouwen. Mooie inspirerende verhalen uit
de sector vormen ook vaak een inspiratiebron om zelf verder te innoveren. Ook
hun ouders Willy en Katrien zijn een
inspiratiebron en, niet echt uitgesproken,
lees ik tussen de lijnen door toch hoe
trots beider jongens zijn op wat hun
ouders hier de voorbije 30 jaar gerealiseerd hebben.
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Karel staat in voor de verkoop. Sterk punt
is onder andere zijn talenknobbel met
Russisch als extraatje. Vooral de grote
variatie binnen zijn job en binnen het
bedrijf drijven hem, maar echt geïnspireerd wordt hij grotendeels door zijn
product. ‘Je verkoopt zoveel meer dan
een product. Je werkt met een levend
decoratieproduct. Diegene die het koopt,
ziet er potentieel in. Hij of zij gaat het
planten, geeft het cadeau,…, geeft er
invulling aan, net zoals wij via het bedrijf
invulling geven aan onze ondernemersgeest. Dat motiveert je.’
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Het bedrijf is sterk online en heel
klantgericht. De continu geactualiseerde
B2B-website met webshop is inderdaad
een heel belangrijk instrument en een
handige werktool naar de klanten toe. Er
is een constante interactie tussen de
website en het intern administratieprogramma waardoor de aangeboden
voorraad telkens correct is. Lucas is
sterk in IT en marketing en ontwikkelt
nieuwe ideeën, zoals het vorig jaar
gelanceerde concept Noble Selection®.
Als amateurfotograaf, steeds op zoek
naar de beste lichtinval, compositie en
invalshoek, zorgt hij ook voor het visuele
aspect van de site, ontwerpt plantenetiketten en beheert de afbeeldingen op
professionele manier. Hij ziet de website
de komende jaren nog evolueren met
extra informatie naar particuliere klanten
toe. Niet dat ze bij boomkwekerij De Nolf
aan particuliere verkoop doen, maar
zowel Lucas als Karel vinden het hun
plicht om de consument te informeren
over hun product. In de toekomst zal ook

nog extra worden ingezet op sociale
media.
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van dit jonge ondernemersd
verhaal. ‘Je had een maand later moeten
komen, dan is er veel meer kleur en is
alles hier zo schoon’, zegt Lucas heel
onbevangen. Q
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zaken in heel wat Europese landen en in
verschillende valuta. Het bedrijf is heel
toegankelijk via het cash & carry systeem. We zetten alle mogelijke kanalen
open. En we hebben een kwaliteitsvol
product, dat we via onze website heel
goed presenteren.’

Familie-Academie

De beslissing is genomen, een (of meerdere) van de kinderen
heeft beslist dat hĳ/zĳ het ouderlĳke land- of tuinbouwbedrĳ
wil
uinbouwbedrĳf w
overnemen. Maar wat nu? Tĳdens deze middagsessie
agsessie gaat het
om jullie als bedrĳfsfamilie en om de uitdagingen
jullie voor
gen waar jull
komen te staan.

De generatiewissel heeft een grote
Nodig
te invloed op de hele familie.
fam
dus het volledige gezin hiervoor uit!

THEMA’S:
• Kom te weten hoe een familiale overdracht vverloopt
en welke
ke elementen er meespelen
• Leer hoe
kunnen worden voorkomen en/of opgelost
oe conﬂicten kunn
• Krĳg inzicht
rollen in een familiebedrĳf en
nzicht in de verschillende
versch
de invloed
rolonduidelĳkheid & rolvermenging
ed van rolonduid
• Train in hett communiceren
tussen familieleden en het beter
communic
betrekken van de andere familieleden in het traject
• Vorm een beeld van de uitdagingen en vragen die bĳ
de andere familieleden spelen

Zondag 10 juli van 11 tot 15u30
PAAL 26, Paalsesteenweg 240, 3583 Paal
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Info & inschrijvingen: 016/28 61 02
www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/opleidingen

IEMANDS
PASSIE
OVERNEMEN
DOE JE NIET
ZOMAAR …

EEN GOED MOMENT
VOOR EEN LEUKE FAMILIEBIJEENKOMST
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Het Kenniscentrum Bedrĳfsopvolging is een initiatief van
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