Bedrijfsopvolging

Laat 2021 maar komen
#jongsierteeltgeweld!
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Tijdens het online AVBS-ledencongres stonden jonge sierteeltondernemers centraal. En
wat bleek: Het #jongsierteeltgeweld is helemaal klaar voor 2021. Ook in de reportagereeks over de volgende generatie siertelers en boomkwekers die je het voorbije jaar hier
kon lezen, kwam de goesting voor de stiel en de toekomst steeds weer naar boven. De
jonge siertelers en boomkwekers zijn klaar om die toekomst vorm te geven!
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Ral vooruit. “Het voorbije jaar kregen
we te maken met heel veel uitdagingen, maar net die uitdagingen maken
ondernemers creatief. Je moet anders gaan denken en werken en je
kan niet enkel verder gaan op ‘hoe het
ging’”, zo was zijn ervaring.
Jelle van Boomkwekerij De Bel stelde
het zelfs nog iets scherper: “Een
vliegtuig kan enkel opstijgen met
tegenwind. Durf alles in vraag te
stellen, kies een richting en ga ervoor!”
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Nog één keer brengen we in deze
reeks een jongere sierteler aan het
woord: Snijbloemteler Pieter De
Kinder uit Lebbeke. Je kan zijn verhaal verder in dit nummer lezen.
Bedrijfsopvolging is er zoals in veel
land- en tuinbouwsectoren een probleem. “Het is niet altijd evident om
als jonge gast zo’n grote stap te
zetten. Mijn ervaring zegt me: Durf de
stap te zetten, durf risico te nemen,
maar doe het doordacht en neem
verantwoorde beslissingen. Zorg
ervoor dat het altijd leefbaar blijft. Dat
in combinatie met hard werken vergroot de kans op slagen.” Op de
volgende pagina’s geven we alvast
tien tips mee voor een vlotte familiale
bedrijfsopvolging.

Anders gaan denken
Ambitie combineren met nuchterheid.
De reportagereeks startte vóór de
coronacrisis losbarstte. Er werden
dus pre- en postcorona verhalen
neergepend, maar toch verschilde de
toon doorheen het hele jaar niet zo
heel veel. Ongeacht het moeilijke
voorbije jaar bleven al deze jonge
mensen geloven in de toekomst,
vertelden ze nadat we ze na een
woelig 2020 nog eens opnieuw contacteerden. “Blijf geloven in de toekomst. Hard werk wordt op termijn
altijd beloond”, zo kijkt Dimi van Natu-

Jouw inbreng is waardevol
Naast teler en ondernemer werden al
deze jonge siertelers noodgedwongen
ook een stukje coronamanager. Een
situatie die voor iedereen nieuw was.
Alle ideeën waren welkom om de
crisis goed door te komen. “Ook al
ben je nog jong, jouw mening en
inbreng zijn belangrijk en waardevol.
Je mag ook best een beetje groot
denken en gaan voor datgene waarin
je gelooft”, zo geeft Xander van Vandaflowers zijn collega jonge ondernemers mee. “Belangrijk is wel dat je
altijd plezier haalt uit je job: de positieve mindset komt steeds van jezelf!”
Bedankt Chloe en Valerie, Sarah,
Alexander, Brecht, Dorano en Ashley,
Xander, Jelle, Dries en Lies, Elfie en
Thierry, Dimitri en Sofie, Maarten en

Pieter om die positieve mindset met
de lezers te willen delen. AVBS wenst
jullie en al die andere jonge ondernemers voor 2021 dezelfde ondernemende geest toe in hopelijk iets
rustiger vaarwater.

Stevig geworteld blijven
Als AVBS zullen we in de toekomst
jonge siertelers en boomkwekers nog
vaak aan het woord brengen, net zoals
andere generaties. We vinden het
extreem belangrijk om stevig geworteld te blijven in de sector zodat we
een correcte representatie zijn en
blijven van siertelers, boomkwekers
en tuinaanleggers. De jonge ondernemers blijven we van nabij volgen,
omdat ze de toekomstige basis vormen van onze sectororganisatie.

Even teruglezen?
Alle verhalen van het afgelopen jaar
zijn nog terug te vinden op onze
website onder de gelijknamige rubriek ‘De volgende generatie siertelers, wie zijn ze?’
Ook het panelgesprek uit het ledencongres kan je herbekijken. Heb je
komende periode een half uurtje de
tijd en wil je enkele inspirerende
collega’s aan het woord horen, surf
dan zeker naar de AVBS-website! n
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