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'EEN JOB VOOR HET LEVEN...'
Johan is net geen vijftiger, maar heeft op
beroepsvlak al heel wat watertjes doorzwommen. Zijn leergierigheid en gedrevenheid doen hem zoeken naar opportuniteiten en kansen. Noem het misschien
een beetje rusteloosheid, maar dan in
de positieve zin van het woord, en zeker
niet als onbezonnen maar als in telkens
nieuwe uitdagingen aangaan. Na zijn
studies landbouwingenieur ging Johan
aan de slag als landbouwconsulent in
de melkveehouderij. Maar toen één van
zijn vroegere profs hem belde om in
Ivoorkust voor een periode van 4 jaar
een landbouwonderzoeksproject te
gaan opstarten, moesten noch Johan
noch zijn vrouw Veerle daar lang over
nadenken. Op één weekend tijd werd
de beslissing genomen. 'Je kan je hele
leven op safe spelen', zegt Johan. 'Het is
maar de vraag of je daar ook gelukkiger
van wordt?'. Misschien is dat ook één
van de redenen waarom Johan zich na
zijn terugkomst naar België niet vastpinde op één enkele job. Onstuimig als hij
is om altijd nieuwe dingen te leren, zijn
zoektocht naar steeds beter willen doen
en ook persoonlijk te kunnen groeien,
hebben hem door de jaren heen naar
meerdere werkplekken gebracht.
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Avonturier Johan Stessens reisde als landbouwingenieur
regelmatig naar ontwikkelingslanden om er landbouwprojecten
op te starten en te begeleiden. Bij elk project had hij maar één
doel voor ogen: 'meebouwen aan een duurzame samenleving
voor de mensen ter plaatse'. Duurzaamheid vertaalt zich anno
2017 ook in zijn eigen kwekerij waar hij met respect voor de 3
P's elke dag werkt aan een harmonieus bedrijfsklimaat.
Landbouw en toegepast landbouwonderzoek hebben altijd als
een rode draad doorheen zijn levensverhaal gelopen. In 2015
sloeg de slinger de andere kant uit: de wetenschapper werd
ondernemer; de landbouwsector werd ingeruild voor sierteelt.
Hilde Van Elsuwé

32

Dankzij zijn theoretische kennis en zijn
bijzondere werkervaring lagen bij zijn
terugkeer in België voor Johan verschillende pistes open. Hij werkte nog 9 jaar
voor KULeuven waar hij eerst doctoreerde in de toegepaste biologische wetenschappen, gevolgd door een overstap
naar het HIVA, Onderzoeksinstituut voor
Arbeid en Samenleving. Deze onderzoeksinstelling verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek waar de
zwakkeren in de maatschappij centraal
staan. Johan was er actief binnen de
afdeling duurzame ontwikkeling, meer
bepaald ontwikkelingssamenwerking en
benutte op die manier zijn Afrika-ervaring. Hij ging vanuit zijn functie naar de
meest primitieve regio's in Afrika waar
hij landbouwontwikkelingsprojecten
ging evalueren en bijsturen. Er volgden
daarna nog enkele jaren als manager
bij het VITO, het Vlaams Instituut voor
Technisch Onderzoek, waar hij twee
verschillende businessunits leidde. 'Een
job voor het leven', dacht zijn omgeving.
Wisten ze veel dat Johan samen met
Veerle dachten aan een eigen bedrijf.
'VASTEPLANTENKWEKERIJ TE KOOP
IN LIMBURG'
Een kleine aankondiging in de krant, het
nodige lef en enige zelfreflectie over 'is
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Johan is heel blij met zijn carrièreswitch. Hoe intens ook om een bedrijf
met 10 man te leiden en ervoor te zorgen dat alles goed draait, toch ervaart
hij nu minder stress dan voorheen.

Vanuit zijn vroegere werkervaring neemt
Johan vooral mee dat ondernemen ook
samenwerken is. In de armste regio's
van Afrika leerde Johan dat samenwerking letterlijk levensnoodzakelijk is,
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Ondernemen is voor Johan respect
tonen. En respect vertaalt zich voor hem
in ondernemingstermen in duurzaamheid, naar mensen, naar de natuur,
naar de bodem, naar de omgeving, naar
product toe. Vanuit die visie vult hij de
P's 'People' en 'Planet' in. Uit respect
voor Jo en voor de mensen in het bedrijf
werd bij de overname het toenmalige
team, dat heel veel bagage heeft, dan
ook behouden. Ook Jo is als plantenspecialist nog steeds actief binnen de
kwekerij. De ene bolt stilletjes uit; de

HET JUISE MOMENT VOOR BEIDE
PARTIJEN
Er was tussen Jo en Johan vanaf het
begin een zekere verbondenheid. Jo
verkocht zijn bedrijf toen het nog in
een positieve flow zat. De cijfers waren
goed. Voor Johan was het belangrijk om
meteen een duidelijk zicht te hebben
op de toekomstmogelijkheden van de
kwekerij. Het is ongetwijfeld een raad
om mee te geven dat je tijdig aan het
overnameproces moet beginnen.

maar ook bij ons is samenwerking met
leveranciers, klanten en collega’s cruciaal om succesvol te ondernemen.
'We werken hard. Ook dat is ondernemen, maar we waken erover dat we niet
in de valkuil trappen van nog altijd meer
en meer te willen. We willen groeien,
we willen creatiever worden, we willen beter worden, maar we willen het
evenwicht bewaren zodat we binnen ons
bedrijf ook vreugdevol kunnen blijven
ondernemen'. Aan de 3 P's heeft Johan
er dan zelf ook nog een vierde toegevoegd. Ondernemen is 'Pleasure'. Als
je de vorige 3 P's goed uitvoert, komt
‘Profit’ automatisch.
In elke professionele passage heeft
Johan gedreven gewerkt. Zijn carrièreswitches werden altijd ingegeven door
bewuste keuzes als interesse, gezin,
persoonlijke ontwikkeling,…. En Bocholt
mag dan misschien niet die tropische
temperaturen kennen, die weidse
Afrikaanse landschappen, cultuur en
mentaliteit, voor Johan en Veerle en
het hele team is dit het centrum van de
wereld. n
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Ondernemen is voor Johan je goesting doen, binnen bepaalde grenzen
weliswaar. De touwtjes zelf in handen
hebben, maar ook je eigen talenten ten
volle kunnen ontwikkelen, waren voor
Johan een aanzet om die laatste definitieve carrièreswitch te maken.

andere bouwt stilletjes op. Ook Veerle is
sinds kort actief in het bedrijf en geeft
verder als psychologe halftijds les. 'Haar
aanwezigheid geeft een rijkere en warmere invulling aan het ‘People’-stuk van
het bedrijf', zegt Johan.
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dit het nu?'; meer is er soms niet nodig
om je carrière een totaal andere richting
uit te sturen. Vasteplantenkweker Jo
Raemen zocht een opvolger; Johan
Stessens die laatste challenge. Niettegenstaande Johan altijd in dienstverband had gewerkt, was de drang
om te ondernemen altijd sluimerend
aanwezig.
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Installatie van
scherming,
verduistering en
luchting

Spranco-Matic bvba

Binding, verdamping, afbraak
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Diverse werkzaamheden
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Installatie scherming en verduistering
zowel vlak als in tentdakvorm alsook
renovatie van oude installaties
Twingevels • Rolgevels • Dekrol
schermen • Onderhoud en herstellingen
van luchting
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 Beschermt het oppervlaktewater
 Bewezen techniek (al 3500 installaties)
 Duurzaam (biologische afbraak)
® Gepatenteerd systeem

Sammy Van Bellingen

 Ontwikkeld i.s.m. Bayer


Lindestraat 21 • 9042 Desteldonk
0032 476 29 99 84 • Fax 0032 9 330 56 62
sammyvanbellingen@telenet.be

www.sammyvanbellingen.be
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Spranco-Matic bvba
Ambachtstraat 7
KMO Zone Heydeberg 2230
2322 Hoogstraten-Minderhout
België
0032 (0)3-314.73.48
info@spranco-matic.be
www.spranco-matic.be
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