EEN KOMPAS VOOR SLEUTELMOMENTEN
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Innovatieconsulenten Veerle Serpieters en Ellen Vos: “We richten ons met dit project op alle land- en
tuinbouwers die voor een sleutelmoment staan maar niet goed weten wat en hoe.”
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Onder de naam ‘Uitzicht door Inzicht’
hebben jullie de afgelopen jaren meer
dan honderd ondernemersscans gedaan
op land- en tuinbouwbedrijven. Nu komt
er een nieuw traject. Is daar nood aan?
Veerle: “Ik denk het wel. Het is zeker een
onderwerp dat leeft bij land- en tuinbouwers. Als je ziet hoeveel succes de infoavonden ondernemerschap hadden die
we in het kader van het vorige project
‘Uitzicht door Inzicht’ organiseerden, en
als je de vele vragen naar ondernemersscans telt, dan mag ik toch wel zeggen
dat er een ruime interesse is voor het
thema.”
Ellen: “Wie ‘Uitzicht door Inzicht I’ ook
goed leek te smaken, was de overheid.
We hebben zonder veel hindernissen een
vervolgtraject kunnen uitwerken. Dat
noemen we dan ‘Uitzicht door Inzicht II –
Kompas voor sleutelmomenten’. In het
eerste project kregen we fondsen van het
voormalig Agentschap Ondernemen. Voor
dit nieuwe project kunnen we een beroep
doen op steun van het departement
Landbouw en Visserij. In de praktijk
maakt dat voor ons minder uit. Het is
vooral belangrijk dat we kunnen verder
gaan waar we in het eerste project ge-
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et Innovatiesteunpunt begeleidt al
jarenlang bedrijfsleiders in de
land- en tuinbouw bij het maken
van de juiste keuzes voor hun bedrijf.
Veerle Serpieters en Ellen Vos de gingen
de afgelopen jaren de boer op met een
ondernemersscan. Als consulenten bij
het Innovatiesteunpunt houden zij zich
onder andere bezig met thema’s als
financieel inzicht, ondernemersvaardigheden, bedrijfsmanagement en strategie.
Veel bedrijven meldden zich aan voor een
ondernemersscan en gingen met de
aangereikte info aan de slag. Ook vandaag is de vraag naar begeleiding op het
vlak van bedrijfsontwikkeling groot. Met
‘Uitzicht door Inzicht II’ stappen Ellen en
Veerle verder op de lijn die voorloper
‘Uitzicht door Inzicht’ de voorbije jaren al
uittekende.

Ook vandaag is de vraag naar
begeleiding op het vlak van
bedrijfsontwikkeling groot.
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Ook vandaag blijkt er nog nood te zijn aan begeleiding op het vlak van bedrijfsontwikkeling. Het project ‘Uitzicht door Inzicht’ kreeg een vervolg met een versie II. We spraken
met innovatieconsulenten Veerle Serpieters en Ellen Vos. – Bart Vleeschouwers

stopt waren. Wij richten ons met dit
project op alle land- en tuinbouwers die
voor een sleutelmoment staan maar niet
goed weten wat en hoe. In het eerste
project focusten we vooral op het versterken van ondernemersvaardigheden. In dit
vervolgproject zullen we meer inzetten op
het begeleiden van de ondernemers bij
het maken van hun beslissingen. Want
als een bedrijf het vandaag moeilijk heeft,
heeft dit vaak te maken met het feit dat er
in het verleden onvoldoende werd stilgestaan bij te nemen beslissingen.”
Dit lijkt een ambitieus plan. Hoe willen
jullie zoiets aanpakken?
Veerle: “In ons project hebben we drie
grote werkpakketten voorzien: een

kompas voor sleutelmomenten, een
pakket rond diverse aspecten van arbeidsorganisatie en een pakket gericht op
de financiële gevolgen van belangrijke
bedrijfsbeslissingen. Concreet gebeurt
dat als volgt. In het eerste werkpakket
hebben we een brochure uitgewerkt die
de ondernemer ter hand kan nemen
tijdens de verschillende fasen van een
beslissingsproces. De brochure bestaat
uit vier delen: hoe breng je de huidige
situatie op je bedrijf in kaart, hoe spot je
kansen en ga je op zoek naar ideeën, wat
zijn mogelijke gevolgen van je idee en hoe
kom je tot een concreet stappenplan?
Deze brochure lanceren we tijdens twee
infoavonden. We organiseren deze avonden op 13 november in Aalter, waar ook
Vlaams minister van Landbouw Joke
Schauvliege aanwezig zal zijn, en op 28
november in Tessenderlo. De infoavonden
zijn gratis, maar we vragen wel om vooraf
in te schrijven.
De infoavonden zijn een goede manier om
dit project kenbaar te maken, maar het
zwaartepunt in het eerste pakket ligt bij
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IDEE IN VOLLE BLOEI
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de begeleidingen. Waar bij ‘Uitzicht
door Inzicht’ de klemtoon lag op een
weliswaar veelomvattend begeleidingsmoment, mikt dit vervolgproject op
vijftig begeleidingstrajecten. Procesbegeleiding dus, waarbij we ondernemers
in de land- en tuinbouw op weg helpen
doorheen het hele proces van idee tot
beslissing.
Een tweede pakket bouwt verder op de
ervaringen van het eerste project
‘Uitzicht door Inzicht’. We stelden vast
dat er twee aspecten vaak als oorzaak
naar boven kwamen wanneer het
ergens mis ging: het verkeerd inschatten van de financiële gevolgen en een
foutieve inschatting van de organisatorische gevolgen. Ondernemers beseffen niet altijd goed welke impact bijvoorbeeld een nieuwe activiteit zal
hebben op het financiële plaatje, en op
het arbeidsvraagstuk. Dat laatste
willen we tackelen met een brochure
waarin diverse aspecten rond arbeidsorganisatie aan bod komen, zoals
timemanagement, arbeidsplanning en
Lean. In elke provincie zullen we een
voorstellingsmoment voor die brochure
organiseren. Dat wordt iets voor 2018.”
Ellen: “Zeker ook interessant om te
vermelden, is dat we in dit kader voor
een vijftiental bedrijven een individuele
begeleiding zullen voorzien bij een
specifieke vraag die zij hebben over
arbeidsorganisatie op hun bedrijf.”

© SHUTTERSTOCK

DOSSIER Uitzicht door Inzicht II
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Komen de financiële gevolgen dan aan
bod in het derde pakket?
Ellen: “Het derde werkpakket van het
project richt zich inderdaad op de
financiële gevolgen van bedrijfsbeslissingen. In de eerste plaats zal ik laagdrempelige vormingsmomenten organiseren rond financieel inzicht. We
willen ook een online tool ontwikkelen
voor kasmanagement en investeringsanalyse, een soort cashflowvoorspeller.
Daarmee kan een land- of tuinbouwer
zelf nagaan hoe een bepaalde investering de geldstromen op het bedrijf zal
beïnvloeden. Met die tool zullen we
opnieuw de boer op gaan en vijf vormingen organiseren, één in elke provincie. De timing hiervan leggen we pas
later vast. Het volledige project zal
aflopen in 2019.” n

Op zoek naar de richting die je met je bedrijf uit kan,
maar je weet niet goed waar en hoe eraan te beginnen?
Of heb je wel een idee maar vind je het moeilijk om de
consequenties en de haalbaarheid ervan in te schatten? Dan neemt de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ je bij de hand om beslissingen te nemen
die je bedrijf hopelijk een boost geven.
– Ellen Vos, innovatieconsulent Innovatiesteunpunt

A

ls land- of tuinbouwer moet je
geregeld belangrijke bedrijfsbeslissingen nemen en word je
uitgedaagd om op zoek te gaan naar
andere mogelijkheden voor je bedrijf.
Deze momenten noemen we sleutelmomenten. De beslissingen die je op
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zo’n moment neemt, hebben vaak een
grote impact op het verdere verloop
van de onderneming en/of jouw leven.
Goed nadenken over de mogelijkheden
die er zijn en alle opties en consequenties bekijken, is dus een noodzaak.
Maar hoe begin je nu aan al die stap-

De procesbegeleiders van het
Innovatiesteunpunt staan
gratis tot je beschikking.

Er moet iets gebeuren op
ons bedrijf. We staan voor
een sleutelmoment. Hoe
begin ik eraan?

Ik wil iets doen, maar
weet nog niet goed wat.
Waar kan ik aan denken?
Wat kan inspiratie geven?

nd

bo
Ik heb al een idee en heb
er al over nagedacht, maar
ben ik niets vergeten?

Mijn idee is al concreet en
ik heb al uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen,
maar hoe maak ik het nu
werkelijkheid?

1

2

3

4

BRENG JE
BEDRIJF
IN KAART

SPOT KANSEN
EN DOE
INSPIRATIE OP

BEPAAL DE
MOGELIJKE
GEVOLGEN
VAN JE IDEE

AAN DE SLAG!
Betrek
anderen in
elke fase.
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je bedrijf even in kaart. In deel 2 geven we
je wat tips over het spotten van kansen en
mogelijkheden om inspiratie op te doen.
Vervolgens kan je met het derde deel
gaan nadenken over de mogelijke gevolgen van een bepaalde keuze. Tot slot kan
je in deel 4 van de brochure een plan van
aanpak uitwerken.
Belangrijk is om doorheen het gehele
proces zeker anderen te betrekken. Stel
vragen, ga kijken bij anderen, en vraag
raad.

len vanuit het departement Landbouw en
Visserij staan consulenten van het Innovatiesteunpunt voor jou ter beschikking.
Je kan gratis op een beroep op hen doen
om je bij te staan. Op die manier hoef je
jouw ontdekkingsreis niet in je eentje af
te leggen.
Wat mag je verwachten van zo’n procesbegeleiding? Ze denken samen met jou
na, stellen veel vragen die je kritisch
laten kijken naar je bedrijf en naar je
plannen, dagen je uit en volgen je plannen mee op. Maar hoe dan ook zit jij aan
het stuur en neem jij alle beslissingen. Ze
zullen je als procesbegeleiders nooit in
een bepaalde richting sturen. Jij bepaalt
wat het beste is voor jou en je bedrijf.
Je aanmelden is de eerste en eenvoudige
stap om de procesbegeleiding van start te
laten gaan. Hieronder schetsen we waaraan je je nadien kan verwachten (figuur 2).

en

De brochure, die wordt voorgesteld
tijdens de infoavonden ondernemerschap, bevat vier verschillende onderdelen. Elk deel omvat een stap in het beslissingsproces om te komen tot de finale
beslissing over een te realiseren idee of
plan. Figuur 1 geeft de verschillende
fases weer en toont hoe ze verbonden zijn
met de verschillende onderdelen van de
brochure.
Je kan de brochure in zijn geheel doornemen, maar net zo goed kan je starten bij
dat deel dat voor jou het meest relevant
is, afhankelijk van waar je je dus in dit
proces bevindt. Sta je echt nog aan het
begin van je zoektocht? Breng dan eerst

Het soort adviseur dat je kan raadplegen,
kan sterk afhangen van de fase waarin je
zit of van het thema dat je behandelt. Zo
kan je met een ideecoach van het Innovatiesteunpunt zeker van gedachten wisselen over vernieuwende businessmodellen. Je boekhouder kan je ongetwijfeld
helpen met nadenken over de juiste
structuur voor je bedrijf(splannen). Of
spreek zeker je bankier aan wanneer je
de financieringsmogelijkheden van je
ideeën wil bespreken. Wil je weten hoe
andere collega’s zaken aanpakken, dan
kan je misschien terecht bij een technisch adviseur die zijn ervaring van
andere bedrijven kan delen.
Het gamma aan dienstverleners is groot
– aan jou om de keuze te maken wie je
wanneer wil betrekken. Maar durf sowieso anderen te betrekken bij je ideeën

er

Wat vind je in de brochure?

Wie kan je helpen?

Bo

pen? De brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ is daarbij een bijzonder
handig instrument.

Hoe ga je ermee aan de slag?

C

Je kan ervoor kiezen om zelfstandig aan
de slag te gaan met de brochure: dat kan
alleen of samen met de andere bedrijfsleiders of gezinsleden. Dan neem je op
eigen houtje de brochure door en ga je
aan de hand van de geformuleerde
vragen en uitdagingen zelf aan de slag.
Anderzijds is het soms handig om begeleiding te hebben bij dit avontuur: iemand
die je van aan de zijlijn aanstuurt. Iemand
die kan inspireren of die je als klankbord
kunt gebruiken om af te toetsen of je
alles bekeken hebt en of je niets over het
hoofd zag.

Figuur 1 Stappenplan uit de brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ - Bron: Innovatiesteunpunt

en plannen. Zij kunnen je wijzen op
kansen en mogelijkheden, maar ook op
risico’s en bedreigingen. Het maakt het
plaatje compleet. Nadien is het aan jou
om al deze informatie te verwerken, er de
relevante informatie uit te filteren, en de
juiste keuze te maken.

Procesbegeleiding
Een grote meerwaarde voor jou als
land- of tuinbouwer is dat er ook mensen
ter beschikking staan om je door het hele
proces te loodsen. Dankzij projectmidde-

Stap 1. Jij neemt contact met ons op. Om
je op weg te helpen, is het natuurlijk
belangrijk dat je eerst bij de innovatieconsulenten terechtkomt. Dat kan via
verschillende wegen: meld je aan via het
inschrijvingsformulier op de website
www.uitzichtdoorinzicht.be; stuur een
mailtje naar info@uitzichtdoorinzicht.be
of bel ons op 016 28 61 02.
Stap 2. Telefonisch bespreken we je
vraag. Om een goed zicht te krijgen op
wat je concrete vragen zijn of in welke
fase je je bevindt, bellen we je op na je
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DOSSIER Uitzicht door Inzicht II
Jij neemt contact met ons op
www.uitzichtdoorinzicht.be
info@uitzichtdoorinzicht.be
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Telefonisch bespreken
we je vraag
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2

016 28 61 02

4 We komen langs op je bedrijf

er

5
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We zetten je aan het werk 3

We volgen je
vooruitgang
verder op

Bo

6
Je kunt steeds met vragen
bij ons terecht

Figuur 2 Het stappenplan voor de procesbegeleiding

om te horen welke stappen je hebt ondernomen en om te kijken hoever je al staat
met de eerste voorbereidingen. Je hoeft
evenwel nog geen antwoord gevonden te
hebben op alle vragen. We helpen je
tijdens een bezoek graag verder op weg.
Maar sta er vooraf wel al een keer bij stil,
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aanmelding. Op die manier kunnen we al
een eerste keer kennismaken. Tijdens het
telefonisch contact achterhalen we,
doorgronden we je vraag. Op die manier
kunnen we bepalen of wij je zelf kunnen
ondersteunen of bijvoorbeeld beter
doorverwijzen naar een andere dienstverlener.
Stap 3. We zetten je aan het werk. Wanneer we jou kunnen ondersteunen in je
traject, dan leggen we een afspraak vast
om langs te komen op je bedrijf. Maar
vooraleer je ons mag verwachten, zetten
we je zelf al aan het werk. We bezorgen je
via de post de brochure ‘Kompas voor
sleutelmomenten’ en geven aan met
welke voorbereidingen je kan starten en
welke pagina’s in de brochure je beter al
eens bekijkt.
Je gaat dus in de eerste plaats zelf al aan
de slag. Op die manier realiseren we de
meest optimale begeleiding en kan jij de
beste stappen vooruit zetten. Loop je bij
je eerste stappen toch ergens vast, dan
zijn we via telefoon en e-mail voor jou
beschikbaar.
Stap 4. We komen langs op je bedrijf. Een
week voor onze afspraak, stemmen we af

op die manier haal je het meest uit de
begeleiding.
Tijdens het bezoek gaan we dieper in op
jouw uitdagingen en bekijken we wat je
concreet kan realiseren. We helpen jou
om je idee te verfijnen en te verbeteren.
We bekijken samen welke vervolgstappen
je kan ondernemen en hoe je dit kan
aanpakken. We zetten je dus verder op
weg in het zoeken naar antwoorden op
jouw uitdagingen.
Stap 5. We volgen je vooruitgang verder
op. Om je alle hulp te bieden, stopt de
procesbegeleiding niet na ons bezoek.
Ook nadien hoor je nog van ons. Dit
realiseren we op verschillende manieren.
Ten eerste nemen we regelmatig contact
(telefonisch of via mail) met je op om te
horen hoe de plannen lopen, om te zien
hoe alles vordert, om te kijken of er nog
vragen of bedenkingen zijn … Dat geeft
ons de mogelijkheid om je raad te geven
en/of in contact te brengen met de juiste
mensen. Maar bovenal om je blijvend te
motiveren om stappen te zetten.
Vervolgens plannen we na bepaalde tijd
een vervolggesprek in. Zo komen we
enkele maanden na het eerste bezoek
opnieuw langs op je bedrijf. Het geeft je
de gelegenheid om je vooruitgang te
bespreken en te kijken waar je eventueel
vastloopt.
Stap 6. Je kan steeds met vragen bij ons
terecht. Ook na het vervolggesprek mag
je nog steeds contact met ons opnemen
en willen we je verder ondersteunen,
maar we laten dit initiatief graag aan jou
over. Maak er dus gebruik van! n
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www.uitzichtdoorinzicht.be

KOMPAS VOOR SLEUTELMOMENTEN

De brochure ‘Kompas voor sleutelmomenten’ wordt tijdens twee infoavonden
ondernemerschap voorgesteld en verspreid. De brochure is een handig en
gebruiksvriendelijk werkdocument.
Kom op 13 november naar Aalter of 28
november naar Tessenderlo en ontdek nog
veel meer. Bovendien krijg je ook nog de
nodige tips van Marc Herremans mee.

© SHUTTERSTOCK
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HEB JIJ ZICHT OP DE ARBEID OP JE BEDRIJF?
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Beslissingen op keuzemomenten hebben — naast een financiële — vaak ook een organisatorische impact. Misschien moet er meer gewerkt worden of zijn andere competenties
nodig bij de nieuwe weg die wordt genomen. Sta jij wel eens stil bij de vraag ‘Hoe krijg ik
het allemaal gebolwerkt?’. – Veerle Serpieters, innovatieconsulent Innovatiesteunpunt

E

ken over de processen op je bedrijf zullen
hierin zeker aan bod komen.
Om de brochure breed bekend te maken,
zal deze voorgesteld worden tijdens vijf
provinciale vormingsavonden in juni.
Tijdens de avonden zullen we dieper
ingaan op een aantal aspecten uit de
brochure en is er mogelijkheid om concrete voorbeelden te bespreken. Hou de
kalender van het Innovatiesteunpunt (www.
innovatiesteunpunt.be) zeker in het oog.
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en belangrijke doelstelling van het
‘Uitzicht door Inzicht’-project is
ondernemers te doen nadenken
over hun arbeidsvraag. Als je een beslissing neemt op een sleutelmoment, sta je
dan voldoende stil bij de impact op arbeid?
Je kunt jezelf alvast een hoop vragen
stellen. Kun je bijvoorbeeld alle activiteiten nog uitvoeren binnen een 'normale'
werkdag of zal je aan slaap inboeten?
Kan het werk met de huidige arbeidskrachten nog met voldoende kwaliteit
worden uitgevoerd? Kun je het hogere
tempo blijven bolwerken, of zegt je lijf op
een bepaald moment stop? Beschik je
over de nodige vaardigheden om met
personeel te gaan werken?

Een beetje lezen
Om ondernemers te laten stilstaan bij
deze vragen en suggesties te geven over
hoe ze hierover kunnen nadenken, zal in
de loop van 2018 een brochure worden
uitgewerkt met allerhande tips en tricks
in verband met de arbeidsvraag. Timemanagement, arbeidsplanning en naden-

Zaken anders aanpakken
is nodig als je tegen je
grenzen aanloopt.

Concrete vraag
Anders gaan kijken naar je manier van
werken, is geen simpele opdracht. Vaak
doen we zaken al jaren op een bepaalde
manier. Ze zijn in onze manier van wer-

ken ingesleten. Veranderen is dan niet zo
simpel. Toch is net zaken anders aanpakken nodig als je tegen je grenzen aanloopt. Je moet gaan kijken naar je processen en je manier van werken. Daarbij
moet je je de vraag stellen ‘Hoe kunnen
we het anders doen?’.
Elke bedrijfssituatie is anders. Elke
bedrijfsleider moet op zijn eigen bedrijf
en met zijn eigen situatie aan de slag.
Innovatiesteunpunt wil bedrijfsleiders
hierbij helpen. Daarom kan je binnen het
project een beroep doen op een-op-eenbegeleiding. Vooraf is niet bepaald hoe
deze begeleiding zal verlopen. Naargelang de vraag waarmee jij als ondernemer zit, wordt een traject op maat opgesteld en aangepakt. n
Heb je een concrete vraag over hoe je je
werk gedaan krijgt? Loop je op arbeidsvlak
tegen grenzen aan? Bekijk dan samen met
een innovatieconsulent naar de mogelijkheden om het anders aan te pakken. Neem
hiervoor contact op met Veerle Serpieters,
veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be.
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DOSSIER Uitzicht door Inzicht II
APPRECIATIE VAN MIJN KLANTEN
IS MIJN GROOTSTE VOLDOENING

en eindelijk uit de schulden, sta je niet te
springen om weer een hoop leningen af
te sluiten. Het moest dus iets anders zijn.
Maar wat?

er

landbouwbedrijf in het gedrang. Mark
besefte dat gedane zaken geen keer
nemen en hij begon een zoektocht naar
alternatieven. Mark zocht informatie op
alle mogelijke plaatsen, adviseurs allerhande kwamen langs om hem te informeren over mogelijke nieuwe activiteiten.
Omdat Mark wel wat zag in bio, dacht hij
eerst aan biokippen of biogeiten. Dat
vergde toch allemaal behoorlijk veel
investeringen en als je bijna vijftig bent

CSA bleek de ideale keuze

© BART VLEESCHOUWERS

Om te zoeken naar een nieuwe richting
voor zijn bedrijf, waren Mark en zijn
vrouw Ann ook bij een aantal vrienden te
rade gegaan. Goede vrienden durven hun
ongezouten mening geven en zullen al
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n 2001 nam Mark Vanlommel het
Schaliënhof over van zijn ouders nadat
hij eerst negen jaar bij Aveve werkte
als commercieel verantwoordelijke. In die
functie strekte zijn werkterrein zich uit
tot Oost-België, waar hij zijn boodschap
vaak met handen en voeten moest brengen want Duits is niet zijn sterkste kant.
Vader Vanlommel was er intussen van
uitgegaan dat er geen opvolging zou zijn
voor zijn melkveebedrijf, verkocht het
melkquotum en schakelde om naar
vleesvee. Zoals wel vaker gebeurt bij
boerenkinderen was de landbouwmicrobe
te sterk. Uiteindelijk besliste Mark toch
om thuis over te nemen. Alleen was het
probleem dat het inkomen dat je kunt
halen met 150 vleeskoeien eigenlijk te
laag is, zeker om er deftig van te leven
met een gezin met vier kinderen. En de
rundvleesprijzen van de voorbije jaren
maakten het er niet gemakkelijker op.
Mark Vanlommel begon daarom met het
houden van schapen die hij voor het
grootste deel verkocht aan moslims,
voornamelijk voor het Offerfeest. Dat hij
met zijn bedrijf aan de rand van de Antwerpse agglomeratie ligt, maakte dat
deze ontwikkeling een groot succes werd.
Hij organiseerde zelfs een eigen slachtvloer waar de rituele slachting kon gebeuren. Het ging elk jaar beter en deze
activiteit werd constant uitgebreid. Op
een gegeven moment zorgden deze
schapen voor meer dan 80% van zijn
bedrijfsinkomen. Met de discussie over
het onverdoofd slachten begon de achteruitgang. Het hele bedrijfsmodel van Mark
kwam onder druk te staan. Door de
maatschappelijke (en politieke) discussie
over het onverdoofd slachten kwam de
leefbaarheid van zijn goed draaiend
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Als je 45 wordt, geen opvolger hebt en de minister trekt plots een streep door je
belangrijkste inkomstenbron, dan zit je met een levensgroot probleem. Mark Vanlommel
uit Ranst werd in 2015 met deze situatie geconfronteerd. De problemen rond het onverdoofd slachten van offerdieren voor het Offerfeest, brachten zijn bedrijf in zwaar weer.
Na veel overwegingen schakelde Mark om naar een CSA-pluktuin voor biogroenten.
– Bart Vleeschouwers

Ranst

HET GROENTEGENOT
Leeftijd: Mark Vanlommel (48)
Gemeente: Ranst
Specialisatie: 2 ha groenten in CSA-tuin met zelfpluk

Recent initiatief, er is nog ruimte voor nieuwe leden
naast de 200 leden die al aangesloten zijn.

22 • Boerenbond • Management&Techniek 20 • 3 november 2017

er

en

bo

nd

© BART VLEESCHOUWERS

wel eens out of the box denken. Zo kom je
soms tot onverwachte resultaten. Deze
vrienden bleken op de wachtlijst te staan
bij een CSA-bedrijf, wat hen ertoe bracht
om Mark te suggereren om zelf met zo’n
bedrijf te starten (zie kader).
Voor Mark Vanlommel was dat toch wel
een wild idee. Van schapen en rundvee
naar groenten. Door rustig alle voor- en
nadelen op een rijtje te zetten, kwamen
hij en zijn vrouw tot het besluit dat dit
eigenlijk een ideale oplossing was. Ze
konden deze omschakeling maken zonder al te veel investeringen, ze hadden bij
de boerderij voldoende grond liggen die
goed geschikt is voor groenteteelt en ze
zitten vlak bij Antwerpen in een dichtbevolkt gebied. Potentiële klanten waren er
dus genoeg en omdat Mark een erg
sociaal iemand is, zou hij hiermee verschillende vliegen in één klap kunnen
slaan.

Op een groot bord staat aangegeven welke groenten er kunnen geoogst worden.

tegenaan te gaan. Als binnenkort de
laatste koeien de boerderij zullen verlaten, zal hij misschien wel met enige
nostalgie terugdenken aan zijn periode
als veehouder, maar spijt van zijn nieuwe
leven heeft hij zeker niet. Daarvoor is hij
te gelukkig in zijn nieuwe rol. n
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Mark en Ann hakten dan de knoop door
en beslisten om de grote switch te maken. Ze waren vooraf wel nog eens gaan
kijken bij een ander CSA-bedrijf. “Daaruit
bleek dat dit eigenlijk ‘in ’t groot den hof
doen’ was”, aldus Mark. Hij zag het wel
zitten. Een naam was vlug gevonden: ‘Het
Groentegenot’ en vrij snel hadden ze een
tweehonderdtal leden. Tussendoor deed
Mark stage bij enkele biobedrijven, waar
hij veel leerde door te stelen met zijn
ogen en oren. Op één bedrijf mocht hij
zelfs de boekhouding inzien waardoor hij
een beter zicht kreeg op de financiële
aspecten van zijn nieuwe bedrijfsrichting.
Daarnaast heeft hij ook heel wat hulp
gekregen van Sander Van Haver, bioconsulent van het Innovatiesteunpunt.
Uiteraard ging het hele proces niet
zonder slag of stoot maar al bij al, viel het
toch veel beter mee dan Mark eerste had
gevreesd.

altijd iets dat niet echt ‘boeren’ is. Sommige reacties waren zelfs ronduit vijandig, en dat deed Mark toch wel pijn.”
Maar voor de rest is Het Groentegenot
voor Mark en Ann een positief verhaal
over heel de lijn. Ze staan nu alle dagen
tussen de mensen die hun product afnemen. Mark krijgt nu ook veel meer waardering voor zijn werk en dat geeft hem
elke dag weer een pak energie om er

Bo

Voor Mark en Ann is Het
Groentegenot een positief
verhaal over de hele lijn.

Voldoening is de beste schouderklop
Wat bij Mark wel tegenviel, was de reactie
van een aantal collega’s die zijn omschakeling niet konden begrijpen. Blijkbaar is
biolandbouw bij sommige boeren nog

COMMUNITY SUPPORTED
AGRICULTURE

Een CSA-bedrijf is een land- of
tuinbouwbedrijf dat werkt met een
aantal vaste klanten, gezinnen die
samen met de bedrijfsleider de
werking van het bedrijf plannen en
die zich engageren om de productie
nadien ook af te nemen. Omdat
engagement te bezegelen, betalen ze
aan het begin van het jaar een
afgesproken bedrag waarvoor ze het
hele jaar groenten kunnen komen
halen. Bij ‘Het Groentegenot’ gaat
het zelfs over zelfpluk. De leden
oogsten daar zelf hun groenten. Het

grote voordeel van een dergelijk
concept is dat de boer aan het begin
van het jaar het geld ontvangt
waarmee hij kan beginnen werken.
Ook heeft hij de zekerheid over zijn
inkomen. Bijkomend voordeel is dat
de leden zeer intens betrokken zijn
bij het bedrijf, wat voor de boer veel
voldoening geeft. Een mogelijk
nadeel is dat je met een vooraf
bepaald vast inkomen werkt en dat
mogelijke hoge veilingprijzen aan jou
voorbijgaan.
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Bart Bostoen, 32 jaar oud en uitbater van een modern sierteeltbedrijf, heeft dit jaar een
punt gezet achter zijn bedrijf. Voor zijn omgeving was dit een donderslag bij heldere hemel, maar voor Bart was het de logische conclusie van een proces van evaluatie en inschatting van de toekomstmogelijkheden van zijn bedrijf. Alhoewel de beslissing een
emotionele roetsjbaan in gang heeft gezet, is hij intussen blij dat de knoop is doorgehakt
waardoor hij zijn leven opnieuw in handen kon nemen. We gingen hem opzoeken in zijn
nieuwe omgeving: tuincentrum Tropiflora in Adinkerke. – Bart Vleeschouwers
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art Bostoen is de derde generatie
die in het West-Vlaamse Staden
een sierteeltbedrijf uitbaatte. Zijn
grootvader aan moeders kant was indertijd een van de eerste glasgroentetelers
in die regio en stond zelfs mee aan de
wieg van REO Veiling. Later schakelde de
vader van Bart over naar de teelt van
pot- en perkplanten, wat tot voor kort nog
de hoofdactiviteit van de kwekerij was.
Het familiebedrijf was dus ongeveer 70
jaar oud. Er was in de loop van de jaren
voortdurend geïnvesteerd zodat het
bedrijf steeds up-to-date was, zelfs tot op
het laatst. Omdat Bart, als enig kind,
voorbestemd was om mee in het bedrijf
te stappen, ging hij na de middelbare
land- en tuinbouwschool niet meer
verder studeren en begon hij meteen mee
te werken in het ouderlijk bedrijf. Het
bedrijf draaide in het begin redelijk goed
en Bart had zelfs ruimte om actief te worden in de politiek. Dat laatste bracht hem

in contact met de ‘wijde wereld’ en leerde
hem verder te kijken dan de kleine wereld
van het eigen bedrijf. Die wereldwijsheid
heeft hem zeker geholpen om nadien de
beslissingen te nemen die nodig waren
om zijn situatie aan te pakken.
Maar de goede tijd ging voorbij. In 2008
sloeg de economische crisis in alle
hevigheid toe. Niet alleen gingen banken
eronderdoor of konden ze alleen met
staatssteun overleven, de hele maatschappij had het moeilijk. De sierteelt,
die in de ogen van de meeste mensen
gezien wordt als een luxesector, is van
dat soort situaties steeds één van de eerste slachtoffers. Ook bij de bloemenkwekerij van de familie Bostoen werd de
crisis sterk aangevoeld. Vanaf 2010
gingen de verkopen sterk achteruit en de
prijzen kwamen sterk onder druk te
staan. Aangezien het om een wereldwijde
crisis ging, was de Vlaamse sierteeltsector – die het voor een groot deel van
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export moet hebben – extra zwaar getroffen. Vooral de uitvoer naar Frankrijk
kreeg het zwaar te verduren. Volgens
Bart Bostoen was een van de bijkomende
factoren in deze crisis ook de enorme
toename in productiecapaciteit die zich
in heel de Europese Unie voordeed in de
periode 1990-2000. Hij wijst hierbij naar
de rol van de banken die in deze periode
gigantische leningen toestonden voor de
bouw van megabedrijven. Als de markt
dan instort, is een ramp niet meer te
vermijden. Zelfs nu nog, na een periode
van massale stopzettingen in de sector,
is er nog steeds een structurele overproductie en is de saneringsgolf nog niet
voorbij.
Voor Bart Bostoen was het niet evident
om conclusies te trekken uit de situatie.
Omdat hij zag dat hij aan het teren was op
de reserves van het bedrijf, begon hij zich
wel serieus zorgen te maken. Als enig
kind kon hij zich dat nog enigszins per-
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Lang beslissingsproces
Voor Bart begon dan een moeilijke periode. Zoals bij elke rechtgeaarde boer
belette zijn fierheid hem om op te geven.
‘Zere voortdoen’ is niet voor niets een
devies bij vele boeren. Gelukkig was hij
niet geïsoleerd op zijn bedrijf. Zijn contacten met politiek en collega’s uit andere
sectoren deden hem inzien dat hij zijn
paardenbril moest afzetten en rondkijken
in de wereld. Er is echt nog veel meer
mogelijk buiten wroeten op je bedrijf. En
toen dacht hij eraan om contact te zoeken
met Boeren op een Kruispunt, de organisatie die boeren helpt die moeilijkheden
ondervinden op hun bedrijf. En dat bleek
achteraf een beslissende stap te zijn
geweest. Na een eerste gesprek kreeg hij
zelfs begeleiding van een psycholoog van
de organisatie. Dat was vooral belangrijk
om de emotionele gevolgen van een
mogelijke afbouw of stopzetting van het
bedrijf te kunnen opvangen. Want het riep
veel emoties op. Het levenswerk van je
ouders en grootouders opgeven, dat vreet
aan je gemoed. Dat draag je best niet op
je eentje.
Uiteindelijk heeft het toch nog een tweetal jaar geduurd tussen het moment dat
Bart inzag dat het moest veranderen en
het ogenblik dat hij het besluit nam om
ermee te stoppen.
Een belangrijk element in het proces was
het feit dat de leningen zo goed als
afgelost waren. Daardoor kon hij met een
schone lei beginnen aan andere dingen,
hij was tenslotte nog maar een goeie 30
jaar oud. Hij kon nog alle kanten uit.
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Het levenswerk van je ouders
en grootouders opgeven, dat
vreet aan je gemoed.

Adinkerke, die hem zijn nieuwe richting
bezorgde. Bart is sinds 15 augustus
medezaakvoerder van dit mooie tuincentrum. Hij werkt er op zelfstandige basis
en houdt zich vooral bezig met de bloemen- en plantenafdeling. Dit is niet zo
onlogisch, gezien zijn kennis van de
markt en het assortiment. Op de vraag of
hij nog geen spijt heeft van zijn beslissing
kon hij maar één ding zeggen: “Ik heb er
nog geen seconde spijt van gehad. Ik had
dit zelfs eerder moeten doen maar ja, ik
ben als tuinder geboren en dan is een
faillissement een nederlaag. En eigenlijk
is het dat niet. Als de cijfers je dwingen,
kan je beter doorbijten en de verstandigste keuze maken. Ik wil er nog één zaak
aan toevoegen: als het moeilijker gaat op
het bedrijf, zoek hulp, laat je begeleiden
en durf te beslissen, zelfs tegen alle
commentaren en adviezen van je directe

bo

Het nieuws van zijn stopzetting sloeg in
de sector in als een bom. Als de provinciale voorzitter van het AVBS met zijn
hypermodern bedrijf al moest stoppen,
wat moest er dan met al de anderen
gebeuren? De stopzetting haalde de
internationale vakpers en ook de regionale bladzijden van de kranten.
Een sierteeltbedrijf stoppen doe je ook
niet van de ene dag op de andere. Uiteindelijk zijn de laatste plantjes die nog in
opkweek waren in mei 2017 uit het bedrijf
vertrokken.

© WILLY DE GEEST

mitteren, maar je kunt op je dertigste
toch niet blijven voortboeren met het
spaargeld van je ouders. En je hoopt dan
wel ‘dat het binnenkort wel zal kenteren’,
maar als dat niet gebeurt, wordt het wel
erg gevaarlijk. De druppel die de emmer
deed overlopen, was het feit dat de
grootste afnemer van het bedrijf, waarmee al jarenlang samengewerkt werd, de
duimschroeven begon aan te draaien en
steeds lagere prijzen begon te bedingen.
Dit was misschien te begrijpen omdat dat
bedrijf ook doodgeknepen werd door de
concurrentie van de megabedrijven en de
lageloonlanden, maar het deed toch pijn.
Een goede persoonlijke relatie ging hier
kapot voor enkele eurocentjes.
En dan was er nog de kilometerheffing.
Dat was werkelijk de overheidsmaatregel
te veel. Het moest en het zou anders
moeten. Maar hoe?

3

1 2 Een sierteeltbedrijf stoppen doe je niet van de ene dag op de andere. Uiteindelijk zijn de
laatste plantjes die nog in opkweek waren in mei 2017 uit het bedrijf vertrokken. 3 Bart Bostoen
stopte met zijn sierteeltbedrijf en is sinds half augustus medezaakvoerder van een tuincentrum.

En wat nu?
Bart Bostoen is onmiddellijk beginnen
zoeken naar een andere job, zo solliciteerde hij voor een job bij verschillende
landbouworganisaties, maar het was de
vraag van Christophe Develtere, zaakvoerder van het tuincentrum Tropiflora in

omgeving in. Trouwens, een boer of een
tuinder vindt altijd een alternatieve job. In
de bedrijfswereld ziet men mensen met
een goede instelling en met een massa
vaardigheden graag komen. Voor een
boer op de arbeidsmarkt zou men zelfs
vechten!” n
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Klaas Devreese en zijn vrouw Teja baten sinds 2012 een melkveebedrijf uit in Leffinge,
een deelgemeente van Middelkerke. Nochtans kon Klaas het varkensbedrijf van zijn ouders overnemen, maar hij was veel meer geïnteresseerd in koeien en ging daarom op
zoek naar een bedrijf dat hij kon overnemen. Het bedrijf waar hij nu boert, kwam ter beschikking omdat de vorige uitbaters er na een echtscheiding mee gestopt waren. Toen
melkerij FrieslandCampina in november 2015 de helft van zijn Vlaamse leveraars afstootte, moesten er zware beslissingen worden genomen op het bedrijf van Klaas en Teja. Het
werd uiteindelijk een omschakeling naar biomelk. Sinds 7 oktober hebben ze het officiële
biocertificaat. – Bart Vleeschouwers
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et stond zeker niet in de sterren
geschreven dat Klaas en Teja in
de melkveehouderij zouden
terechtkomen. Klaas, zoon van een
varkenshouder, en Teja die niet van
boerenafkomst is, hadden echter een
zwak voor koeien. Ze waren dan ook erg
blij dat ze een melkveebedrijf met 48 ha
grond vonden dat ze konden overnemen
in Leffinge. Uiteindelijk zijn ze gestart in
januari 2012 met 65 melkkoeien. Het
bedrijf had ruim voldoende grond en
melkquotum voor dit aantal dieren. In
2013 huurden ze buiten de bedrijfszetel
een stal bij voor het jongvee zodat de
jongveestal op het erf helemaal kon
gebruikt worden voor melkkoeien. Op die
manier konden ze uitbreiden tot 100
melkkoeien op een oppervlakte van
60 ha. Het grote probleem was wel dat de
melkprijzen in die periode relatief tot
zeer laag waren zodat er weinig financi-

ele ademruimte overbleef. Maar het was
doenbaar omdat Teja buitenhuis bleef
werken.
En dan was er de bom van FrieslandCampina. Waar dit bedrijf in juni 2015 nog alle
leveraars verzekerde dat ze alle melk

Omschakelen naar bio voelde
een beetje als thuiskomen.

zouden blijven afnemen, kwam in november het bericht dat ze in het kader van
een herstructurering de helft van hun
Vlaamse leveraars opzegden. Klaas en
Teja waren bij de pechvogels en moesten
op zoek naar een nieuwe afnemer. Dit
was geen sinecure want de prijzen waren
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op dat moment erg slecht en men zat
eigenlijk nergens te wachten op bijkomende melk.
Het werd een proces van wikken en
wegen, maar met de hulp van cijfers die
ze gelukkig uit hun bedrijfseconomische
boekhouding bij Boerenbond (Tiber)
konden halen zagen ze dat er een mogelijkheid was om naar biomelk over te
schakelen. Samen met Jan Halewyck,
melkveeconsulent van Boerenbond, werd
een kostprijsberekening gemaakt van de
omschakeling. Het zou hen alles samen
ongeveer 65.000 euro kosten, vooral door
de hogere krachtvoederprijs (x 2 tegenover gangbaar krachtvoeder). Daartegenover stond een veel hogere melkprijs.
Toen alles op de balans was gezet, bleek
de beslissing niet zo moeilijk: de omschakeling zou er komen.
Aangezien melkkoeien al na zes maanden biomelk kunnen produceren (mits
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Leffinge

CAIPHASHOEVE

Leeftijd: Klaas Devreese (32), Teja De Prins (31), Toon en Ties
Gemeente: Leffinge (Middelkerke)
Specialisatie: Biologisch melkveebedrijf (100 melkkoeien – Holsteinras)

Je moet je denken en je levenswijze
proberen op elkaar af te stemmen.
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Voor Klaas en Teja Devreese-De Prins
voelde omschakelen naar bio een beetje
als thuiskomen. Het kringloopdenken dat
vervat zit in de biologische bedrijfsvoering
was iets dat hen beiden allang bezighield
en dat konden ze nu in praktijk brengen.
Zij maakten zich al langer zorgen over de
richting die onze landbouw steeds meer
uitgaat met gigantische schaalvergrotingen. Klaas vraagt zich trouwens af of
onze financiële instellingen dit proces
niet te veel stimuleren. De drama’s die
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Waar gaan we naartoe
met de landbouw?

we hier en daar zien gebeuren, zijn daar
toch deels een gevolg van. Klaas en Teja
willen liefst hun eigen baas zijn en niet
werken om anderen rijk te maken. Daarom zijn ze blij met de keuzes die ze
maakten. Ze proberen er ook consequent

en

op te telen dan de zware poldergrond in
Leffinge. Deze laatste is dan weer perfect
voor gras-klavergrasland, wat de norm is
voor biomelkveehouderij.
De melk wordt nu geleverd aan Biomelk
Vlaanderen, een kleine boerencoöperatie
die het grootste deel van de biomelk in
Vlaanderen ophaalt en verwerkt. Samen
met Biolait Wallonie vormen ze de coöperatieve vennootschap Biomilk.be. Momenteel haalt Biomilk.be de gecertificeerde melk op bij meer dan dertig
bedrijven die dan verwerkt wordt door
een aantal zuivelverwerkers die biokaas
en andere bioproducten produceren.
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aangepaste voeding natuurlijk) was dit de
snelste manier om er weer bovenop te
geraken. Dat de gronden een ‘ontluizingsperiode’ van anderhalf jaar moeten
ondergaan voordat ze ook biogecertificeerd zijn, was wel een moeilijkheid maar
dat is intussen ook achter de rug.
Het grote verschil zit in de prijs voor
biomelk, die ligt immers gevoelig hoger
dan die voor gangbare melk. Dit is op zich
niet zo verwonderlijk gezien het tekort
aan bio op de Belgische markt. Een ander
belangrijk gegeven is dat elk jaar in het
najaar de melkprijs voor het hele volgende jaar wordt vastgelegd. Iedereen
weet dus precies waar hij aan toe is.
Klaas stelde al lachend vast dat hij nu al
de melkprijs van zijn biomelk voor volgend jaar kent, terwijl hij nog wacht op de
prijs van zijn gangbare melk die deze
maand geleverd is.
Een probleem was nog dat er op het
bedrijf zelf te weinig grond was om voor
100 koeien voldoende biovoeders te produceren. Daarom werden de ouders van
Klaas ingeschakeld die in Reninge rond
het varkensbedrijf nog grond hadden. Ook
deze grond ging over naar het biostatuut.
Dit kwam trouwens goed uit, want de
grond daar is beter geschikt om er maïs

Voor Klaas en Teja Devreese-De Prins voelde
omschakelen naar bio een beetje als thuiskomen.

naar te leven. Je moet je denken en je
levenswijze proberen op elkaar af te
stemmen of zoals Klaas het mooi verwoordde: “Je hele levensvisie moet
kloppen.”
Tijdens het gesprek vroeg Klaas zich ook
af of de boer eigenlijk wel produceert wat
de consument wil. Het is tenslotte de
consument die het laatste woord moet
krijgen en niet de fabriek. Daar loopt het
volgens Klaas vaak mis, en dat is spijtig.
Hij is ook blij dat hij nu in een netwerk
van collega-bioboeren zit waar ervaringen uitgewisseld worden zodat ze veel
van elkaar kunnen leren. Dat zou trouwens veel meer moeten gebeuren.
Boeren zijn te weinig collega’s en te veel
concurrenten. “Daardoor gaat er veel
energie verloren en werken boeren
zichzelf en hun collega’s in nesten”, aldus
Klaas Devreese.
In ieder geval ziet de toekomst er nu veel
zonniger uit voor Klaas en Teja en hun
twee zoontjes Toon en Ties. Die eerste
voelt zich trouwens al een hele boer. De
toekomst is hier verzekerd! n
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