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‘Je bent jong en je wilt wat’. Het was
ongetwijfeld de lijfspreuk van de jonge
Kristof. 19 jaar oud, met een jongensdroom, heel veel zin om te ondernemen
en een tuinbouwopleiding op zak ging hij
op zoek naar land en ruimte in de buurt
van zijn ouderlijk huis. Zijn verhaal leest
een beetje als dat van de tiener die heel
kleinschalig achterin de tuin van zijn
ouders plantjes kweekte om op termijn
uit te komen bij de realisatie van zijn
ondernemersdroom. Achter het
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‘Wat drijft jonge ondernemers?’ Dat is altijd het uitgangspunt geweest van deze reeks. Met Kristof
en Mindy vind ik twee jonge dertigers die niet uit een zelfstandig milieu komen, maar tien jaar
geleden toch zelf hun eigen boomkwekerij opzetten. Van nul beginnen heeft voor- en nadelen. Bij
de start liggen alle opties nog open, maar je bent als nieuweling ook sterker op jezelf
aangewezen. Er is geen exacte gebruiksaanwijzing wat ondernemen betreft. Kristof en Mindy
moesten dan ook zelf op zoek naar alle puzzelstukken, legden ze samen en mogen
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gemaakt over de zelfstandige activiteit
van hun kinderen. Maar vandaag zitten
hier twee jonge ondernemers die
bewezen hebben dat je met heel veel
doorzettingsvermogen en passie heel
wat kan bereiken. En ook al is de drang
om vooruit te willen heel sterk, toch
kiezen ze bewust om niet te snel te
groeien, zodat ze elke tak binnen het
bedrijf zelf onder controle houden en
het met hun beiden kunnen blijven
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Zowel Kristof als Mindy zijn ervan
overtuigd dat een overname van een
familiaal bedrijf anders ligt, omwille van
de ervaring van de oudere generatie, de
voorhanden zijnde infrastructuur, de
bestaande contacten met kopers en
verkopers, …., waarmee ze geenszins
afbreuk doen aan de toewijding,
geestdrift en inzet van deze opvolgers.
Integendeel, vaak hebben zij op het
ouderlijk bedrijf ook nog de zogenaamde economische gouden tijden meegemaakt en kwam de crisis misschien
harder aan. Kristof en Mindy zien veel
voordelen in van nul beginnen. Zij
konden zelf alle keuzes maken, naar

In 2009 werden een nieuwe loods en
serre gebouwd voor de optimale kweek
van de stekken. Ze hebben er ook altijd
over gewaakt nooit teveel te investeren,
zodat enige buffer gevrijwaard bleef.
Aangezien ze met een nicheproduct
zitten, zijn ze er ook altijd in geslaagd
hun product goed af te zetten. Dat
gebeurt in een straal van 10 tot 15 km
rond het bedrijf. Ze proberen orders zo
snel mogelijk uit te leveren. De handel
loopt relatief goed, hoewel Kristof van
zichzelf vindt dat hij nog wat mag
groeien in onderhandelen. Kristof en
Mindy proberen zo efʖcint mogelijk te
werken. Ze moeten als klein bedrijf ook
vaak zelf op zoek naar creatieve
oplossingen.

vonden dat ondernemen niet alleen over
technische bekwaamheid en cijfers
gaat, maar een hele ingesteldheid is.
Het is ook geen exacte wetenschap, er
is geen handleiding. Er spelen heel veel
factoren, als het weer, hoe de verkoop
zal lopen …. Maar ze zetten door, zijn
besluitvaardig en enorm enthousiast. Ze
zien zichzelf nog enorm groeien,
daarom niet naar schaalgrootte toe,
maar ook in hoe ze ondernemen.
Er zijn natuurlijk de lange werkdagen en
de twee kleine meisjes Louise en Emma
die ook de nodige aandacht vragen.
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Kristof en Mindy
gemeenzaam, omdat
dy ge
zij de nodige
e tijd nemen
neme om er altijd te
ne
zijn voor de
e kleinkinderen.
kleinkindere
Het motto ‘Je bent jong e
en je wilt wat’
zall binnen 25 jaar misschien
al wat
missc
verbleekt zijn, maar het enthousiasme
van Kristof en M
Mindy zal er wellicht niet
Min
minder om zijn.
zijn Dan doen we de
evaluatie
valuatie nog
no eens over en bekijken we
waar ze 2
25 jaar later staan, hoe het
bedrijf
edrij er zal uitzien, wat er zal geworden
d zijn van de job buitenshuis en wat
Louise
en Emma uit dit zelfstandig
L
verhaal van hun ouders zullen opgepikt
hebben. Q

BS

Ze zien erop toe dat ze een kwaliteitsproduct aʗeveren en zoeken daarbij ook
professionele begeleiding. Kristof is
heel leergierig en ook al kan hij niet
rekenen op de expertise van zijn ouders
die zelf niet in de sector zitten, wat in de
vorige verhalen toch vaak een pluspunt
bleek, hij gaat vooral te rade bij collega’s, doet een beroep op extern teeltadvies en zijn boekhouder.

product toe, aanpak, grootte …. Ze zijn
ook beiden blij dat ze niet in de jaren ’90
gestart zijn en terugval gekend hebben
na de crisis. Zij hebben uit de crisis net
opportuniteiten gehaald door te
investeren toen leningen vrij goedkoop
waren en weten ook wat ze met hun
bedrijf precies aankunnen.
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bolwerken, want beiden hebben nog een
deeltijdse job buitenshuis in de plantenwereld; Kristof bij ILVO, Mindy bij
vaste-plantenkweker Guido Van de
Steen.
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Rhodos BVBA

TOP QUALITY RHODO

Groenrijk Van Damme Rhodos bvba is gespecialiseerd
in het telen van Rhododendron in grote maten.
Wij zijn op zoek naar een leidinggevende voor
de boomkwekerij.
FUNC TIE
U bent ﬂexibel i.v.m. werkuren.
U staat in voor het uitvoeren
van de teelttechnische taken op het bedrijf.
U begeleidt een bestaand team seizoenarbeiders.
U bent verantwoordelijk voor een correcte
uitvoering van bestellingen.

PROFIEL

125055M97020

TSO of Bachelor land-tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring.
U heeft minimum 2 jaar ervaring met de dagelijkse werking van een
boomkwekerij/bloemisterij.
U heeft ervaring met leiding geven.
Talenkennis: minimum vlotte kennis van het Engels is vereist.
Rijbewijs BE

TWEEDEHANDS ELEKTRISCHE
HEFTRUCKS-STAPELAARS-TRANSPALLETTEN
Ambachtenlaan 10 (kmo-zone Lozen Boer)
9080 LOCHRISTI - Tel. 09.356.39.69

WWW.GOOSSENSHEFTRUCKS.BE
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WIJ BIEDEN
Een vaste, gevarieerde job bij een betrouwbare werkgever.
Een loon afhankelijk van de geboden competenties en prestaties.
Een aangename werksfeer binnen een groeiend
en competitief bedrijf.
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