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Bedrijfsopvolging als ontwikkeling van bedrijfsindividualiteit
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Hierbij hoort een platte organisatiestructuur,
waarin alle ontwikkelaars/dragers/werkers
gelijkwaardig zijn en verantwoordelijk voor
het geheel. ‘Werknemerschap’ past hier niet
meer bij. Werknemer zijn betekent dat iemand voor werk ‘genomen’ wordt door geld.
Dat is een moderne vorm van slavernij. Rudolf Steiner drukte dat al uit: “… waar geld
alleen maar machtsmiddel is, met een aanspraak op menselijke arbeidskracht, om die
aan de leiband van de slavenketting te laten
lopen”. (Rudolf Steiner. We kunnen op elkaar
bouwen, voordracht 30 november 1918,
2014 Nearchus).

Zonnehoeve, een ‘gedragen gemeenschap’
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Kijkend naar deze samenwerking
In bedrijfsopvolgingen spelen veel elementen van verschillende aard en kwaliteit. Aan de
ene kant heb je de droom, of het ideaal van de oprichter die ooit de ontstaansvonk van

De Kollebloem, de kracht van voedende

het bedrijf was. Aan de andere kant is er de juridische realiteit waarin de opvolging moet

landbouw, kollebloem.be
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de ‘verbouwing’ en blijft het geheel economisch levensvatbaar? Versta je elkaar (nog) en

(red).

houd je contact met wat de anderen drijft? Opvolging doet appèl op al je vermogens en
vaardigheden. Ook het onmogelijke is mogelijk, in dubbele zin. Wauw! (HJS)
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