WAT HEBBEN HET ONDERWIJS EN
DE SECTOR ELKAAR TE BIEDEN?
Er gebeurt veel interessant onderzoek door studenten en dat gaat veelal verloren en/of bereikt de
telers niet. Zulke verspilling moeten we trachten te vermijden. Daarnaast is de sector ook altijd
vragende partij naar sectorgericht onderzoek. Het PCS doet uiteraard fantastisch werk, maar voor
kleine projecten en probleemstellingen kunnen we ons zeker beroepen op Hogescholen. Met de
studiedag boomkwekerij in het vooruitzicht zag het Verbond Boomtelers haar kans schoon om een
overleg met de Hogescholen te organiseren.
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Wat gebeurt er al en wat kan er meer en beter?
Er zijn al heel wat kwekers die contact onderhouden met
scholen door o.a. studenten te ontvangen via bedrijfsbezoeken
of door stages aan te bieden. Op bedrijfsbezoeken worden
echter veelal teelttechnische aspecten toegelicht en krijgen
studenten zelden te maken met andere boeiende aspecten
van de sector. Uit het overleg bleek dat onze bedrijfsvoering en
dynamische familiale werksfeer een belangrijk punt is en daar
moeten we meer mee uitpakken.
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Wie, wat en waarom?
Op initiatief van de Voorzitter van het Verbond Boomtelers,
Lucien Verschoren, werden afgevaardigden van verschillende
Vlaamse Hogescholen uitgenodigd. Hogeschool PXL Hasselt,
Hogeschool VIVES Kortrijk, HoGent, en Odisee Sint-Niklaas
waren op de uitnodiging ingegaan. Men was het er snel over
eens dat de interesse van studenten voor de richting boomkwekerij en plantmanagement de laatste jaren sterk is afgenomen en dat daar iets aan gedaan moet worden. De sector
is op zijn beurt van mening nog te weinig gekend te zijn bij de
studenten.
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Maar met bedrijfsbezoeken alleen komen we er niet. Scholen
houden vaak infodagen om potentiële studenten te overtuigen.
Waarom kunnen boomtelers zelf de studenten niet overtuigen
of een aantal lessen geven? Dat is allemaal mogelijk volgens
de aanwezigen en we moeten hier sneller werk van maken.

Te tackelen problemen
Eén van de belangrijkste redenen waarom studenten maar
weinig interesse tonen in de sector, is omdat het tegenwoordig
heel moeilijk is geworden om nog een bedrijf op te starten van
nul. Dat klopt, maar de aanwezige producenten willen voor
eens en altijd duidelijk stellen dat een gedreven persoon met
de nodige kerncapaciteiten, zoals communicatief, proactief,
ondernemend en als initiatief nemend altijd een plaats zal
kunnen vinden en op termijn kan doorgroeien naar een mooie
functie in het bedrijf. Daartegenover moeten de bedrijven ook
bereid zijn om meer te betalen voor personen die iets hoger
geschoold zijn en moet dat gezien worden als een investering.
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Daarnaast moet op grotere schaal campagne gevoerd worden
om de sector onder positieve aandacht te brengen. Toch
mogen we daarvan geen mirakels verwachten aangezien dit
vaak op lange termijn rendeert. Een goed voorbeeld van een
jongerencampagne is bijvoorbeeld Floor.
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Nood aan kennisuitwisseling op verschillende niveaus
Er zijn reeds goede contacten tussen de sector en het onderwijs en er is reeds informatie-uitwisseling in beide richtingen,
doch kan dit altijd beter.

s Contacten op het bedrijf tussen studenten en de boomkwekerijen kan
de interesse voor jongeren aanwakkeren.
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Er gebeurt heel wat interessant werk door studenten en
docenten, maar dit komt niet altijd terecht bij de sector. Het
AVBS biedt haar vakblad en website aan om meer informatiedoorstroming te krijgen. Interessante verslagen zijn altijd
welkom. We kwamen ook te weten dat de hogescholen reeds
heel wat onderzoekverslagen en eindwerken delen met elkaar
op Doks. Door gewoon op Google ‘Eindwerkenportaal DOKS’
in te geven en vervolgens te zoeken op de gewenste school en
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richting en vind je al heel wat interessante zaken terug.

Er was zeker nood aan dit initiatief en het werd goed ontvangen. Wanneer u als kweker interesse heeft om in contact te
komen met de Hogescholen, kan u hierbij de contactgegevens
terugvinden:

Het onderwijs langs haar kant, staat steeds open voor
onderzoeksvragen vanuit de sector. Op die manier kan een
praktijkprobleem aangepakt worden en komen de studenten
direct in contact met het bedrijfsleven. Daarnaast is men sterk
vragende partij naar correcte teeltinformatie en wie kan dat
beter geven dan de kwekers zelf?

•
•
•
•

Hogeschool PXL Hasselt: Bea Toppet (Bea.Toppet@PXL.be)
HoGent: Joachim Moens (Joachim.Moens@hogent.be)
Hogeschool VIVES Kortrijk: Dieter Anseeuw
Hogeschool Odisee Sint-Niklaas: Betty Heremans n

JAARFEEST SINT-FIACRE IN TEKEN VAN
SUCCESVOL ONDERNEMEN

AV

BS

Op 4 maart hield de K.H. Sint-Fiacre haar 65ste jaarfeest. Naast diverse vertegenwoordigers van
zustermaatschappijen was Peter Caset als eregast aanwezig. Voorzitter Karl Vancauwenberghe
gaf een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten uit de voorbije jaarwerking. Hij, samen met
het bestuur, is zeer tevreden met de voorbije werking en de opkomst van de leden. Gemiddeld is
er iedere maand een activiteit omtrent sierteelt of groenvoorziening/tuinaanleg. Eregast Peter
Caset had het over hedendaags ondernemen.
Dirk Vandromme, secretaris K.H. Sint-Fiacre
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ondernemingen maar evenzeer voor
kleinere firma’s, zoals de meeste van
onze Vlaamse bedrijven voor tuinaanleg,
bloemisterij of boomkwekerij.
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Gedrevenheid
Engagement en de sterke wil om te
ondernemen is meestal een aangeboren kenmerk dat echter niet iedereen
in zich heeft. Niet alleen de drang naar
zelfstandigheid en vrijheid is hierbij van
belang maar vooral de rotsvaste wil om
een zaak op te starten en uit te bouwen
moet aanwezig zijn.

s Voorzitter Karl Vancauwenberghe kijkt met
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voldoening terug op het voorbije werkjaar en de
ledenopkomst.

Hedendaags ondernemen
Als gedelegeerd bestuurder van Matexpo en als CEO van het bouwbedrijf
Soetaert-Soiltech, geassocieerd met
het internationaal bedrijf Jan De Nul
Group, heeft Peter Caset jarenlange en
praktische ervaring met ondernemen
binnen de aannemerssector en als
West-Vlaamse boerenzoon heeft hij zijn
roots in de land- en tuinbouwsector.
Zijn filosofieën zijn niet gestoeld op
luchtkastelen maar op de realiteit en
de ervaringen van elke dag. Zo zijn er
volgens Peter Caset een aantal basislijnen die een succesvol ondernemer voor
ogen moet houden. Deze krachtlijnen
zijn niet enkel van belang voor grote

Bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur
Ook de structuur en cultuur van een
bedrijf zijn van groot belang, zeker
als het bedrijf wat groter wordt en er
bijkomend personeel aangeworven
wordt. Denk niet als bedrijfsleider dat
je alles zelf moet weten en kunnen.
Engageer personeel dat bepaalde zaken
misschien beter kan dan jijzelf en vorm
zo een hecht team waar de expertise
gebundeld en aangewend wordt als een
meerwaarde van het bedrijf. Personeelsbeleid werkt in twee richtingen.
Het betekent wederzijds vertrouwen
geven en taken kunnen delegeren. Zo
wordt de gedrevenheid van de ondernemer overgeënt op zijn personeel dat
een bepaalde armslag krijgt om binnen
afgesproken krijtlijnen de taken met
inzet en creativiteit te volbrengen. Dit
betekent evenwel ook een zoektocht

naar passend personeel en desnoods
bijkomende interne opleidingen.
Permanent vooruitzien
Om als ondernemer te overleven
moet men permanent vooruitzien. Op
financieel-economisch vlak moeten we
constant de voorbije en lopende projecten evalueren. Een ondernemer moet
tijdig uitkijken naar nieuwe opdrachten.
Nacalculatie bij ieder project of teelt
is een basisvereiste om te zien waar
de winsten of verliezen liggen. Maar
vooruitzien betekent ook permanent
bijscholen en bijleren. We moeten open
staan voor bedrijfseconomische en
bedrijfstechnische evoluties. Dit kan op
velerlei manieren. Men moet constant
kennis vergaren over de nieuwe trends
binnen de sector. Lidmaatschap van
beroepsverenigingen en netwerking,
bijscholing van nieuwe technieken en
machines, inspelen op markteconomische wijzigingen, ook het volgen van
demonstraties, bezoek aan vakbeurzen
enzovoort zijn noodzakelijke elementen
bij het succesvol ondernemen.
Uit het betoog van Peter Caset blijkt de
duidelijke opdracht van een beroepsvereniging in dit verhaal. Het ruime
jaarprogramma van Sint-Fiacre en
AVBS bevat een gevarieerd aanbod aan
activiteiten en is dan ook geïnspireerd
op het hedendaags, duurzaam en succesvol ondernemerschap. n
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