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Robuust ondernemerschap
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Hoe sterk sta je
in je schoenen
als ondernemer?
Test jezelf!
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Robuustheid is net als een spelletje
levensweg. Zoals in het spel passeer je
tijdens je carrière verschillende mijlpalen.
De strategische keuzes die jij en je
spelgenoten bij die mijlpalen maken,
bepalen wie de eindwinnaar wordt. Je kan
die keuzes dus maar beter beredeneerd
maken. Onze robuustheidsthema’s helpen
je hiermee vooruit. Door je voor elk van
hen de juiste vragen te stellen, sla jij alvast
de weg in van het robuust
ondernemerschap.

bo

in zeven thema’s

Samenstelling dossier:

py

Jolien Deroost, medewerker Projectcommunicatie

co

Hoe sterk sta je
in je schoenen
als ondernemer?
Test jezelf!
www.boerenbond.be/sneltest
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De operationeel directeur
Op jouw boerderij is er nood aan een centrale
drijfkracht die de dagelijkse to-dolijst van het
bedrijf in handen neemt. Maar hoe begin je aan
de organisatie van al dat werk? Het opstellen van
een goede bedrijfswerking is niet evident.
Een robuuste ondernemer pakt dit vraagstuk
gestructureerd aan. Hij evalueert zijn werking
door ze af te toetsen tegen de kengetallen van de
sector waarbinnen hij zich situeert. Om zijn
streefdoelen te bereiken, houdt hij de dagelijkse
organisatie strak in het gareel. Hij plant de nodige
werkzaamheden vooraf en heeft een goed zicht op
de taken die hem binnen een werkingsseizoen te
wachten staan. De inhoud van die taken kent hij
als geen ander. Hij weet welke machines wanneer
nodig zijn en heeft een stappenplan klaar over
hoe elke taak best wordt aangepakt. Zo weet hij
zeker dat hij te allen tijde voorbereid is op wat
komt en kan hij problemen aanpakken voor ze
zich stellen.

Jij plant de nodige
werkzaamheden vooraf en
hebt een goed zicht op de
taken die te wachten staan.
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Aankoop &
verkoop

De aankoop- en verkoopmanager

Bo

De personeelsdirecteur

er

Arbeid

Op de meeste boerderijen moet worden bepaald
van wie producten worden afgenomen en aan wie
de afzet weer verkocht wordt. Om die afweging te
maken is kennis nodig over de belangrijkste
grondstoffen voor jouw bedrijf. Daarnaast is een
gezonde kritische geest cruciaal bij de selectie van
de leveranciers van die grondstoffen. De robuuste
ondernemer is zich daarom bijzonder bewust van de
interessante speling van vraag en aanbod.
Hij beoordeelt leveranciers op zowel prijs als
kwaliteit en kent zijn alternatieve opties ingeval van
tekorten. Door zich te verzekeren van de
beschikbaarheid van zijn grondstoffen kent hij
ook zijn eigen productie en heeft hij vooraf een zicht
op de omzet die hij hoopt te draaien. Hij stelt zich op
als volwaardige en gelijkwaardige ketenpartner
door de veranderende vraag van de consument
steeds in het vizier te houden. Zo streeft hij naar
een duurzame klantenrelatie waarbij prijs en volume
bespreekbaar zijn.

Jij bent constant op zoek
naar interessante prikkels
voor je werknemers.

Je kent je eigen productie,
de beschikbaarheid van je
grondstoffen en de omzet die
je hoopt te draaien.
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Een aanspreekpunt voor wat de wensen van je
werkkrachten betreft, is ook binnen jouw bedrijf
van essentieel belang, of je nu een uitgebreid
team aan medewerkers hebt of enkel je eigen
gezin in het bedrijf werkt. Hoe je daarmee
omgaat is een belangrijk vraagstuk. Hoewel
arbeid een essentiële kracht is binnen je bedrijf,
blijven mensen ook gewoon mensen. Om met
zin en engagement in het bedrijf te staan, is het
belangrijk voor jou om hen gemotiveerd te
houden. Bovendien zijn mensen niet altijd
beschikbaar wanneer jij ze net nodig hebt.
De robuuste ondernemer is daarom constant op
zoek naar interessante prikkels voor zijn
werknemers. Hij heeft ook een plan B klaar voor
wanneer arbeidskracht tijdelijk of structureel
niet voorradig is. Dankzij het netwerk dat hij
heeft opgebouwd, heeft hij aanspreekpunten die
hem kunnen helpen om de nodige mensen te
vinden of kan hij terugvallen op zijn bestaand
personeelsbestand.
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Administratie

De preventieadviseur

De secretaris

Naast je veldwerk vraagt je bedrijf ook heel wat
inspanningen op het vlak van papierwerk. De
binnenkomende facturen verschijnen steevast
met jouw naam erop in de al dan niet digitale
brievenbus. Daarnaast word je geacht ook kaas te
hebben gegeten van een hoop vergunnings
aanvragen die tijdig de deur uit moeten. Bij de
robuuste ondernemer blijven de ongeopende
enveloppes niet zitten achter het Mariabeeld op
de schouw. Ze worden dagelijks geopend en de
gepaste opvolging wordt op de juiste momenten
ingepland, zodat herinneringskosten of gemiste
deadlines worden vermeden. De robuuste
ondernemer reserveert dus momenten in zijn
agenda om zijn administratieve klussen te klaren.
Hij ziet deze ook als een volwaardige en
belangrijke taak binnen zijn werking. Zo houdt hij
een goed overzicht van de staat van zijn bedrijf.
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Je zet deze pet als boer of partner wel eens op
wanneer je geconfronteerd wordt met zorgen.
Door je drukke agenda willen informele gesprekken met je werknemers of die samenkomst van de
sportvereniging wel eens ongewild naar de
achtergrond verdwijnen. Om elk dag met een
glimlach te kunnen beginnen, is die uitlaatklep
nochtans uiterst belangrijk, zowel voor jezelf, je
gezin als voor je werknemers. Wie graag werkt,
doet immers goed werk. Bij de robuuste ondernemer staat communicatie op de werkvloer daarom
centraal. Dankzij zijn open houding voelt hij zich
omringd en heeft hij een netwerk om op terug te
vallen. Hij is ook niet bang om toe te geven wanneer het even te veel wordt en hulp in te schakelen
wanneer de balans werk-privé in het gedrang
komt. Communicatie is binnen een robuust
bedrijf bovendien tweerichtingsverkeer. Wie
vragen heeft over de bedrijfsvoering, suggesties
over hoe het anders kan of gewoon nood heeft aan
een goed gesprek, mag altijd komen aankloppen.
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Welzijn

Je zet deze pet als boer of
partner wel eens op wanneer
je geconfronteerd wordt
met zorgen.
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Bij de robuuste ondernemer
blijven de ongeopende
enveloppes niet zitten achter
het Mariabeeld op de schouw.
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Financiën

De algemeen directeur

De kassa van je boerderij vraagt om een
gedetailleerd beheer. Cashflow is een begrip dat je
ongetwijfeld bekend in de oren klinkt. Je beheert
de geldstromen die binnenkomen en weer
buitengaan. Door je inkomsten en uitgaven te
balanceren zorg je dat je bedrijf gezond blijft en
hou je zicht op de marges die je moet behalen. De
robuuste ondernemer weet zijn uitgaven op zo’n
manier te spreiden dat hij steeds in staat is om
kortetermijnschulden binnen de vooropgestelde
betaalperiode in te lossen. Kennis van de kostprijs
van zijn producten is voor hem daarom geen loos
begrip. Door hier actief mee bezig te zijn, slaagt
hij erin om het productieproces te optimaliseren
en een goed beeld te krijgen van de behaalde
marges. Zo kan hij meteen ook een evaluatie
maken van de verkoop die hij realiseerde en
bepalen of bijsturing nodig is. Hierdoor houdt hij
zijn bedrijf staande en laat hij het uiteindelijk
evolueren tot een bloeiende onderneming.
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Je bent als boer natuurlijk absoluut een
bedrijfsleider. Dat betekent dat je
verantwoordelijk bent voor de
langetermijnvisie voor je bedrijf. Daarnaast is
het ook jouw taak om te zorgen dat de hele
bedrijfsvoering in lijn is met die visie. De
robuuste ondernemer geeft deze vorm door
een open blik te houden. Door regelmatig deel
te nemen aan vormingen en vakliteratuur in de
gaten te houden, is hij op de hoogte van de
laatste trends in de sector en maatschappij. Zo
krijgt hij mogelijke opportuniteiten voor zijn
bedrijf tijdig in het snotje. Dankzij zijn
gerichtheid op de toekomst is de robuuste
ondernemer een creatieve denker die
mogelijke crisissen kan ombuigen naar
kansen.

De financieel directeur

er

Management

Jij krijgt alle mogelijke
opportuniteiten voor je bedrijf
tijdig in het snotje.

Door je inkomsten en uitgaven te
balanceren zorg je dat je bedrijf
gezond blijft en hou je zicht op de
marges die je moet behalen.
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“Terugvallen op tools die je
ondersteunen bij keuzes”

co

py

De organisatie van de operationele werking van een boerenbedrijf is een
hele uitdaging. Om deze gestructureerd aan te pakken, is het belangrijk
om een goed zicht te hebben op het hoe en waarom van de verschillende
taken die moeten gebeuren. Aan elke taak gaat een zorgvuldige
denkoefening en planning vooraf. Melkveehouder Pieter D’Hooghe weet
dat als geen ander. Vanuit zijn ervaring bouwde hij mee aan de rekentool
‘Insemineren met het juiste rietje’, die melkveehouders wil ondersteunen
bij het uitbouwen van een strategische aanpak omtrent inseminatie.
Patrick Meulemeester, consulent duurzaam ondernemen

W

anneer gevraagd naar de
opzet van de tool, steekt
Pieter van wal met een
stukje geschiedenis. “We zijn vertrokken vanuit de Operationele Groep
(OG) ‘Melkveehouders willen sneller
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en beredeneerder operationeel schakelen’”, legt hij uit. “Toen ik hierin
instapte, was het concept Operationele
Groep nog nieuw voor mij. Ik had er
nog nooit van gehoord, maar nu ik
eraan meedoe valt het me goed mee.

De samenwerking tussen de melkveehouders en de onderzoekers in de
groep is heel intens. Er wordt echt naar
onze mening gevraagd, en ook geluisterd.”
“Binnen de Operationele Groep zouden een aantal tools worden uitgewerkt die de melkveehouder kunnen
helpen om operationele beslissingen te
nemen. De eerste tool daarvan, ‘Insemineren met het juiste rietje’, richt zich
op bewuster insemineren”, gaat Pieter
verder. Hij geeft daarbij ook meteen
een voorbeeld van hoe dit relevant is
voor een efficiënte operationele werking. “Als je als melkveehouder 100%
inzet op Holsteinstieren heb je te veel
Holsteinvaarsjes. Deze zorgen voor

Robuust ondernemerschap

mestopslag, noodzakelijk ruwvoer en
arbeid. Als je door de juiste keuzes te
maken het aantal te houden dieren
kunt verminderen, betekent dit een
verbetering van je kostenstructuur. Je
kan zelfs je inkomen verhogen door te
gaan denken aan bedrijfskruisingen.
De voordelen van het vinden van een
optimum zijn dus talrijk.”

Wie is Pieter D’Hooghe?

bo

nd

Na zijn studies agro- en milieu
technologie maakte Pieter in 2019 de
overstap naar het boerenleven. Hij
baat vandaag samen met zijn ouders
Luc en Betty een melkveebedrijf met
150 koeien uit in Nieuwkerken-Waas
(Oost-Vlaanderen). Het gezin onderzoekt verschillende verdienmodellen.
Naast de verkoop van melk worden
ook aardbeien en aardappelen via
thuisverkoop aangeboden. Het bedrijf
is daarnaast ook een gekende zorg
boederij en ontvangt via het platform
Melk4kids op regelmatige basis
schoolgroepen.

Tools
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De inseminatietool alleen brengt geen
totaliteitsoplossing voor de operationele organisatie van het melkveebedrijf. Het is een belangrijke basis om
weet te hebben van algemene statistieken, zoals de kengetallen van de sector.
“Kengetallen zijn enorm belangrijk”,
haalt ook Pieter aan. “Alleen door de
kengetallen op te volgen, kan je de
voortgang op je bedrijf effectief opvolgen. De meeste kengetallen kan ik
opvolgen via de focus-boekhouding.
Zo weet ik bijvoorbeeld dat een goede
tussenkalftijd ongeveer 385 dagen
bedraagt. Hier op het bedrijf stellen we
vast dat we op het einde van het jaar
tussen de 385 en 390 eindigen. Ook
qua inseminatiegetal zit het goed bij
ons. Dat ligt rond 1,6 bij vaarzen en 2,1
voor onze koeien. Zo houden we steeds
zicht op onze performantie.”

en

Kengetallen

Landbouwers worden geconfronteerd
met steeds meer eisen van beleids
makers en de algemene markt. Boeren
moeten daarom zeer wendbaar en
oplossingsgericht zijn.

Wat heeft Pieter in zijn
aanpak geleerd?

py

Deze alledaagse opvolging is niet altijd
makkelijk in drukke tijden. Dit is exact
waar de verschillende tools meerwaarde bieden. “Dagelijks aftoetsen
tegenover kengetallen is inderdaad
moeilijk, aangezien er op een landbouwbedrijf ook seizoenwerkzaamheden zijn die het niet evident maken om
aan bepaalde routines vast te houden.
Kunnen terugvallen op tools die je
ondersteunen bij het nemen van
beslissingen is dan echt heel erg handig”, klinkt het. “Om ook hier weer een
voorbeeld van te geven: we waren voor
de ontwikkeling van de inseminatietool op ons bedrijf zelf al bezig met het
optimaliseren van onze inseminatie- ->

Met welke uitdaging
werd Pieter
geconfronteerd?

© FOTO’S: MARCO MERTENS

co

Optimalisatie van kengetallen en de
kostprijs is cruciaal om de nodige
marges te blijven vinden. Tools, zoals
de focus-boekhouding, helpen in
dagelijkse beslissingen hieromtrent.

Thema 1

Operationele werking
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Consensus

er

Naast het verlichten van de opvolging
van het dagelijks draaien van het
bedrijf, brengt het gebruik van ondersteunende tooling voor Pieter nog een
ander voordeel. “Ik baat mijn bedrijf
samen met mijn ouders uit. Mijn vader
en ik hebben niet altijd hetzelfde idee.
Door samen de tool te gebruiken hebben we een meer objectieve maatstaf
om onze meningen aan af te toetsen.
Zo komen we sneller tot dezelfde conclusie over het beleid dat we moeten
voeren.”
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Toekomstperspectief
Tools helpen Pieter dus duidelijk vooruit in zijn dagelijkse organisatie. Hij
ziet er absoluut toekomst in. “Met de
melkveehouders hebben we nog verschillende ideeën gelanceerd voor
gelijkaardige handige online-tools.
Voor een melkveehouder is het bijvoorbeeld ook interessant om te weten
wanneer een koe die niet meer zal worden geïnsemineerd, het best wordt
afgevoerd. Als de melkgift daalt beneden een bepaald niveau
is deze koe niet meer
rendabel. Ik hoop dat
we hier in de toekomst
nog verder mee aan de
slag kunnen om zo
boeren te helpen hun
kosten en inkomsten
verder te optimaliseren”. n
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“Mijn vader en ik
hebben niet altijd
hetzelfde idee.”

Pieter raadt het gebruik van tools dan
ook sterk aan zijn collega’s-melkveehouders aan. “Er zijn volgens mij nog
veel melkveehouders bang om witblauwe stieren te gebruiken op Holsteinkoeien. Ik ben ervan overtuigd dat
de inseminatietool mijn collega’s zou
kunnen helpen om van hun onzekerheid af te geraken. Ze kunnen via deze
weg de financiële impact van het
gebruik van wit-blauwe stieren
gewoon berekenen en vergelijken. Zo is
het mogelijk om met grote betrouwbaarheid de grens vast te leggen. Ik
vind dit zelf bijzonder sterk.”

bo

ter. “Hoewel de actie op ons bedrijf al
wat overeenstemde met het resultaat
in de tool, ben ik nu zeker dat ik weinig
moet veranderen. De tool wees me er
wel op dat ik beter wat minder
gebruikskruisingen toepas.”

Bo

strategie. We maken gebruik van
gesekst sperma om het aantal vaarskalfjes van het melktype te laten toenemen. Daarnaast zetten we ook in op
gebruikskruisingen om de omzet uit de
verkoop van kalveren te laten stijgen.
We maakten in het verleden dus altijd
zelf berekeningen om de optimale
aantallen te bepalen. Dit was erg tijd
rovend en niet altijd accuraat. Met de
nieuwe tool is dat anders. Deze automatiseert niet alleen het rekenwerk,
maar houdt ook rekening met een
hoop variabelen zoals sterfte, herlopers
en drachtigheidspercentage. Bovendien is de bedrijfsspecifieke data die je
in de tool moet ingeven tot het uiterste
minimum beperkt en is deze ook
gemakkelijk te verzamelen. Door de
verschillende scenario’s naast elkaar te
tonen geeft de tool mooi aan waar de
grens ligt voor gebruikskruisingen op
een bedrijf. Zo krijg je als ondernemer
meer zekerheid, waardoor je met vertrouwen je huidige werking kan aftoetsen en eventueel onderbouwde nieuwe
keuzes kan maken.” Dat laatste was ook
van toepassing op het bedrijf van Pie-

Pieter D’Hooghe is
ervan overtuigd dat de
inseminatietool zijn
collega’s zou kunnen
helpen om van hun
onzekerheid af te geraken.
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binnen elk scenario. Onder de verschillende scenario’s worden de resultaten
die de boer zal bereiken in elke samenstelling visueel weergegeven. Door de
sliders te verschuiven ziet de boer zo
welke combinatie hem de beste balans
oplevert, en kan hij makkelijk verschillende combinaties vergelijken. n
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De nieuwe tool is beschikbaar via
https://shiny.ilvo.be/LM/Jongveetool.
Vergeet niet om een kijkje te nemen!

Figuur 1. Ingavescherm tool ‘Insemineren met het juiste rietje’

co

Operationele
Groepen

en

Figuur 2. Resultaten tool

ht

Via de tool wordt op een eenvoudige
wijze aangetoond wat de financiële
meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruikmaakt van gesekst
sperma en gebruikskruisingen. Nadat
hij de specifieke cijfers voor zijn bedrijf
heeft ingegeven in het tabblad bedrijfsvariabelen, kan hij in het tabblad
marktparameters de verkoopprijzen
ingeven die hij uitbetaald krijgt. Ook de
aankoopprijzen van de verschillende
types rietjes worden hier vastgelegd.
Op basis van deze parameters wordt
een gesuggereerd optimum weergegeven. Eerst wordt het benodigde aantal
kalvende vaarzen en het aantal aan te
houden vaarskalveren voor opfok
weergegeven. Daaronder vindt de boer
drie vooraf vastgelegde scenario’s met
verschillende aandelen gesekste vaarzen, gesekste koeien en kruisingen.
De percentages kan hij zelf aanpassen
door te spelen met de schuifbalken

bo

De tool ‘Insemineren met het juiste rietje’ is gemaakt door Boerenbond en
ILVO. Dit gebeurde in samenspraak met een groep melkveehouders,
verenigd in een Operationele Groep die ondersteund wordt door het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het doel van de
tool is om melkveehouders te helpen bij het bepalen van de inseminatie
strategie die ze willen gebruiken op hun bedrijf.

nd

Nieuwe tool voor
de melkveehouder

Pieter hielp door zijn medewerking in
de Operationele Groep ‘Melkveehouders willen sneller en beredeneerder
operationeel schakelen’ de sector
vooruit. Ook andere boeren, uit
andere sectoren, kunnen door tooling
geholpen worden in de dagelijkse
organisatie van de taken op hun
bedrijf. Heb jij een idee voor zo’n tool
maar weet je niet hoe je aan de uitwerking kan beginnen? Dan kan je
een beroep doen op de oproep ‘‘Operationele Groepen’ van het Departement Landbouw en Visserij. In zo’n
groep werken land- en tuinbouwers,
adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren samen om
een innovatief idee te realiseren. Op
die manier wordt getracht een vernieuwende en op het bedrijf toepasbare oplossing te voorzien voor een
concreet vraagstuk of opportuniteit.
Ook Boerenbond helpt. Als lid kan je
een beroep doen op onze consulenten
voor het helpen vormgeven van je
projectvoorstel. n
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“Zoeken naar het recept voor
een goede samenwerking”
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In een klein team is elke schakel van de ketting onmisbaar.
Gemotiveerde mensen die trots zijn op het merk en het bedrijf maken
het verschil. Verantwoordelijkheid geven, structureel overleg en korte
communicatielijnen helpen de bottelarij van brouwerij De Halve Maan
het personeel aan zich te binden. Een recept dat zeker ook land- en
tuinbouwers kan inspireren.
Ivan De Clercq

B

rouwerij ‘De Halve Maan’ is een
brouwerij met een ‘smoel’. In
2016 haalde de brouwerij nog
de internationale media met de ingebruikname van een drie kilometer
lange pijplijn die het bier uit de eigenlijke brouwerij in de Brugse binnenstad
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naar de bottelarij net buiten het stadscentrum vervoerde. Een brouwerij met
een achterban ook, want een deel van
de financiering van de pijplijn
gebeurde via crowdfundig. Deze
crowdfunding werd eerder deze maand
nog eens vlotjes overgedaan toen in 24

uur 2 miljoen euro bij het grote publiek
werd opgehaald om de nieuwe waterzuiverings- en zonnepaneleninstallatie
te financieren.

Werken in de bottelarij
Deze investeringen kwamen bovenop
de investeringen in een nieuwe bottelarij. De verhuis ging samen met de
verandering voor de productiearbeiders van de bottelarij van een ploegenstelsel met een vaste nacht naar een
dagstelsel. Boer&Tuinder sprak met
brouwmeester Frederik Verstringe en
Bernard Degroote, productieplanner in
de bottelarij. “In totaal werken er voor
De Halve Maan een 50-tal mensen.

Robuust ondernemerschap

Hier in de bottelarij werken er in de
productie elf mensen, en in het magazijn nog eens drie”, vertelt Bernard. Hij
is productieverantwoordelijke voor de
bottelarij en dus verantwoordelijk voor
het eigenlijke bottelen van het bier. Hij
maakt de planning op en is ook betrokken bij de aanwerving. Frederik is
brouwmeester en overschouwt het
grotere geheel.

nd

Wie is Frederik
Verstringe?

bo

Frederik Verstringe is de brouwmeester bij
brouwerij De Halve Maan in Brugge,
bekend van Straffe Hendrik, Brugse Zot,
Brugs Tarwebier en Sportzot. De stadsbrouwerij ligt in hartje Brugge. De bottelarij werd dit jaar pas volledig vernieuwd en
ligt net buiten het stadscentrum. Als
brouwmeester overziet Frederik zowel het
bouwproces als de bottelarij. De productieplanning in de bottelarij gebeurt door
zijn collega Bernard Degroote, die daarbij
ook de arbeiders aanstuurt.
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Bierbrouwen is geen eenvoudige taak,
maar ook het bottelen ervan vraagt
nauwkeurigheid. “Het proces is sterk
geautomatiseerd, maar complex.
Nieuwe werknemers zijn snel zes
maanden aan het werk vooraleer ze
volwaardig aan de slag kunnen en alle
machines kennen”, vertelt Frederik.
Een bottelploeg bestaat uit vijf operatoren en een teamleider. Eigenlijk zijn
er vijf operatoren voor vier posities.
Die ‘extra’ man is geen overbodige luxe,
voor een groot stuk om verlof en ziekte
(of quarantaine) van collega’s op te
vangen. Is het team voltallig, dan is er
een vrije man die voor andere taken
zoals schoonmaakwerk kan worden
ingezet. Door de ‘vrije man’ doorheen
de werkdag af te wisselen, kunnen
taken afgewisseld worden onder de
collega’s.

en

Extra man geen luxe

Gemotiveerd en trots

Het vinden van geschikt personeel was en
is niet eenvoudig en vaak een werk van
lange adem. De nieuwe bottelarij zorgt
voor nieuwe werkomstandigheden (geen
nachtwerk meer, wel een vierdagenweek),
waarbij de mensen op de vloer meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit, gecombineerd met structurele overlegmomenten,
geeft een nieuwe impuls aan het personeelsbeleid.

Wat heeft Frederik
in zijn aanpak geleerd?

py

Veel overuren zijn er niet, al is het
occasioneel nodig. “Als er problemen in
de lijn zijn en het werk vertraagt, moet
het bier dat in de lijn zit wel afgebotteld
worden. Onze mensen begrijpen dat,
en gelukkig zijn er altijd genoeg mensen die zich hiervoor kunnen vrijmaken als de nood hoog is”, aldus Bernard
en Frederik. Sinds de verhuis van de
bottelarij zijn de operatoren technische
operatoren geworden. Dat geeft meer
verantwoordelijkheid aan de operatoren. Ze worden geacht eenvoudige
technische storingen zelf op te lossen.
Het verhoogt de betrokkenheid van de
medewerkers bij het werk. “We hebben ->

Met welke uitdaging werd
Frederik geconfronteerd?

© FOTO’S: MARCO MERTENS
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Pas als iedereen zich goed voelt op de
werkvloer en mensen trots zijn op het
merk en het bedrijf haal je het beste bij
iedereen naar boven.

Thema 2

Arbeid
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“Medewerkers weten
dat we met hun
feedback aan de slag
gaan.”

“Dagelijks loop ik meermaals bij de mensen langs om te vragen hoe het loopt. Dan kom je al
veel te weten. Ze weten ook dat we met hun feedback aan de slag gaan”, vertelt Frederik.
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Bernard maakt de planning op en is
ook betrokken bij de aanwerving.

De betrokkenheid wordt verder vergroot door interne opleidingen, teambuildings, een barbecue in de zomer of
een afterworkdrink. “De nieuwe locatie
maakt het aangenamer werken. De
nieuwe refter is ruim en heeft een
groot terras. Dat lijkt niet de kern, maar
het zorgt er wel voor dat iedereen
samenzit”, aldus Bernard.

Automatisatie
Op de werkvloer wordt geautomatiseerd waar het kan. De nieuwe bottelarij draait drie keer zo snel als de oude.
De vaten worden door grote robotarmen gereinigd, gevuld en op palletten
gezet. In het magazijn doen zelfrijdende heftrucks het zware werk. “Voor
een relatief kleine brouwerij we best
wel fel geautomatiseerd. Het sleuren
met volle vaten is voor onze mensen
verleden tijd. Ook dat helpt om een
aantrekkelijke werknemer te zijn.”
Zelf hebben Bernard en vooral Frederik
geen 9-to-5-job, met uren die durven
uitlopen. Mocht een van hen wegvallen, worden de taken herverdeeld
onder de collega’s, maar eenvoudig is
het niet. “Doen wat je graag doet, is
voor ons de belangrijkste motivator.
Als alles goed draait, is het plezant om
deel uit te maken van het proces. Met
de nieuwe bottelarij zitten we op dat
vlak voor een ruime tijd goed”, besluit
Frederik. n

© IVAN DE CLERCQ
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Tweewekelijks is er een vergadering
met heel het team. “Vroeger hadden we
dat structureel overleg maandelijks,
maar dat was te lang. Door tweewekelijks samen te zitten worden alle relevante items daadwerkelijk besproken.
Daarnaast lopen Frederik en Bernard
veel rond en zijn ze altijd aanspreekbaar. “Dagelijks loop ik meermaals bij
de mensen langs om te vragen hoe het
loopt. Dan kom je al veel te weten. Ze
weten ook dat we met hun feedback
aan de slag gaan; dat is ook belangrijk”,
vertelt Frederik. Jaarlijks is er een evolutiegesprek met de HR-dienst.

nd

Structureel overleg

Bo

Voor nieuwe medewerkers geldt vooral
dat ze in het huidige team moeten passen. Ras, geslacht of voorkomen maken
niets uit. Maar Nederlands is een must.
“Het gaat om een omgeving met veel
lawaai, en er is veel communicatie
nodig. Zonder een gemeenschappelijke
taal werkt het niet”, stelt Frederik.
Technische kennis wordt op het werkveld aangeleerd.
Bernard geeft toe dat buikgevoel meespeelt in de overweging om iemand al
dan niet aan te nemen. “Het is vaak een
aanvoelen of iemand zal passen in het
team. Het aanvaard worden door de
groep is wellicht een van de belangrijkste criteria die beslist of iemand kan
blijven. Als iemand zijn werk doet,
wordt die zeker aanvaard. Maar als
iemand er de kantjes afloopt, horen we
het direct van de collega’s die ermee
moeten samenwerken. Ze zullen
iemand nieuw altijd op sleeptouw

en

Past iemand of niet?

nemen, en wij geven ook nieuwe kansen. Maar als het geduld bij de rechtstreekse collega’s op is, gaan we de
situatie evenmin zes maanden laten
aanmodderen.”

er

echt het gevoel dat we nu de juiste
mensen op de juiste plek hebben. Ze
zijn gemotiveerd en trots op het bedrijf
waarvoor ze werken.”

De kracht van een goed
verhaal

Vormingen

Organiseer een sollicitatiegesprek. Nodig beloftevolle
kandidaten uit voor een gesprek. Stel
tijdens het gesprek jezelf, je bedrijf en
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Stel een vacature op en verspreid ze.
Maak een aantrekkelijk bericht door
na te denken over wat de medewerker
waar jij je op richt naar zoekt in een
vacature. Verspreid ze via de kanalen
die die medewerker zou raadplegen.
Durf daarbij zeker eens af te dwalen
van de gekende paden. Ook sociale
media zijn interessant. Door gericht te
adverteren bereik je profielen met
natuurlijke interesse in waar jij
voor staat. Wie weet, misschien solliciteert je nieuwe
stermedewerker wel gewoon
spontaan!

Steeds meer land- en tuinbouwers starten
met werknemers op het bedrijf, of dit nu
seizoenarbeiders of vaste medewerkers
zijn. Twee van de belangrijkste uitdagingen
bij het werken met medewerkers zijn het
geven van feedback en omgaan met kritiek. Met deze workshop willen we je
handvaten en tips & tricks aanreiken om
de belangrijkste valkuilen bij leidinggeven
te vermijden. n

er

Zorg dat je een onthaalbeleid hebt
voor nieuwe medewerkers.
Nieuwe medewerkers moeten
zich welkom voelen in je bedrijf.
Zorg dat je bij start een duidelijke
begeleiding klaar hebt voor je starter.
Een eerste indruk maak je maar een
keer. Spendeer daarom zeker ook aandacht aan de ruimte waarin je
je medewerker ontvangt en
laat werken. Een fijne ruimte
maakt voor iedereen aangenamer vertoeven.

ht

Bepaal welk type arbeid je zoekt. Wil je
een medewerker volledig in je bedrijf
inwerken of zoek je maar tijdelijk
hulp? Denk na over
hoelang je wil dat een
medewerker bij je blijft.
Vraag je ook op voorhand
af welke taken die medewerker zal
hebben en welke competenties nodig
zijn om die te vervullen.

de job voor en stel gerichte vragen op
basis van de motivatiebrief van de sollicitant. Evalueer daarna het gesprek
en bepaal of je met de kandidaat in zee
wil gaan. Denk tijdens je evaluatie ook
zeker aan de ‘klik’. Het is niet alleen
belangrijk dat een persoon de juiste
competenties heeft. Hij of zij moet ook
goed met jou en je team kunnen
opschieten!

Bo

Zorg dat je je bedrijfsvisie,
-missie en -waarden helder
hebt vanaf de start. Enkel
wanneer je zelf een duidelijk
zicht hebt op je droom,
strategie en motivatie kan
je bepalen welke mensen
hierin passen.

Workshop
beginnend
leidinggeven

bo

Of je je bedrijf nu alleen runt of samen met medewerkers, het is belangrijk dat
iedereen die op jouw bedrijf werkt mee is met het verhaal dat je brengt. Om de
missie en visie van je bedrijf te realiseren, zijn de juiste werkkrachten essentieel.
We helpen je om een plan op stellen dat de juiste balans vindt tussen mensen
aantrekken en die mensen aan boord houden voor de geschikte periode.

Blijf je medewerker opvolgen. Als goede leider blijf je in
contact met de mensen die je aanstuurt. Vraag voldoende feedback en
geef ook feedback terug op een constructieve manier. Zo creëer je een
positief klimaat waarbinnen mensen
hun competenties en talenten kunnen
ontplooien. Doe dit zeker ook bij
medewerkers die je maar tijdelijk aanwerft. Een goede buur is beter dan een
verre vriend. Wie weet kan
je hun diensten
ooit weer
gebruiken. n

Masterclass
coachend
leidinggeven
Wie al wat ervaring heeft met werken met
medewerkers doet er goed aan zich te verdiepen in zijn eigen leiderschapsstijl. Dit is
belangrijk wil je je medewerkers geëngageerd houden. Door het toepassen van een
coachend leidinggevende stijl oefen je
positieve invloed uit op de motivatie, prestatie en betrokkenheid van je werknemers.
Tijdens deze masterclass diepen een aantal experten dit thema samen met jou
verder uit. In kleine groepen krijg je een
theoretische achtergrond en geeft men je
inzichten en concrete toegespitst op je
eigen leiderschapsstijl en de dagelijkse
realiteit van je bedrijf. n
Neem een kijkje op www.boerenbond.
be/vorming om te weten te komen
wanneer de volgende sessies van deze
vormingen plaatsvinden. Vind je niet
meteen wat je zoekt? Stuur een mailtje
naar vorming@boerenbond.be.
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“Denk strategisch na en vraag
feedback aan je klanten”

co

py

Het kweken van vleesvee van het witblauwe ras en het verbouwen van
klassieke akkerbouwteelten, de productie en verkoop van vers gedraaid
ijs, het schenken van lokale vruchtensappen en streekbieren op het
pop-upterras, het groeiende vakantietoerisme, de educatieve boerderijen taalklassen … Alles wat op de Spermaliehoeve gebeurt, ademt robuust
ondernemerschap uit. “Denk strategisch na over wat je doet, vraag
feedback aan je klanten, ga in overleg met collega’s en koppel dat aan je
passie, inzet én doorzettingsvermogen. Daarmee kom je al een heel eind
ver”, vat jonge ondernemer Wies Mehuys zijn ondernemersvisie samen.
Lieven Vancoillie

D

iep in de polders van de kustprovincie is de Spermaliehoeve in Middelkerke een
begrip. Honderd jaar na de Eerste
Wereldoorlog werd de monumentale
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vierkantshoeve, die beschermd erfgoed
is, volledig heropgebouwd. Hier groeide
Wies Mehuys, als vierde generatie, op
in wat ooit een abdijhoeve én de thuisbasis van de cisterciënzerinnen was.

Passie voor boeren én
ondernemen
Vader Jo is boer: veehouder (een 150tal runderen van het witblauwe ras) en
akkerbouwer (suikerbieten, aardappelen, graszaad, wintergerst en wintertarwe). Moeder Anne-Sophie bekommert zich vooral over het
hoevetoerisme en de boerderij- en
taalklassen. Grootvader Godfried
Mehuys was vele decennia geleden
trouwens in Vlaanderen een van de
pioniers van het hoevetoerisme.
Ondernemen zit dus zeker ook in het
bloed van deze hardwerkende WestVlaamse familie.
Wies Mehuys is een jonge ondernemer
én rad van tong. De passie voor boeren

Robuust ondernemerschap

Wie is Wies Mehuys?
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Wies Mehuys (23) groeide als vierde
generatie op de Spermaliehoeve op. Hij
volgde een opleiding KMO Management
en Advanced Business Management. In
2020 startte hij als student-ondernemer.
Hij lanceerde het zelf gemaakte hoeve-ijs.
Maar hij wil ook organisch de andere
landbouwverbreding laten groeien. Hij
had/heeft een uitstekende band met zijn
(groot)ouders van wie hij de passie voor
de landbouw en het ondernemen erfde.
Strategische beslissingen worden in
overleg samen besproken én genomen.
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én ondernemen kreeg hij met de paplepel ingegoten. Hij herinnert zich nog
goed hoe hij aan de hand van zijn grootvader op de polderakkers naar de teelten
keek. Of hoe hij als kind aan de eettafel
luisterde hoe zijn (groot)ouders strategisch nadachten over wat ze deden, wat
beter kon én hoe ze de toekomstige uitdagingen het best konden aanpakken.
“Net als mijn grootvader zaliger ben ik
verzot op ijs. Ik herinner me hoe ik
samen met hem onder een boom aan
een ijsje likte.” Het bleef vaak niet bij dat
ene ijsje. Die voorliefde voor ijs en de
passie voor de korte keten én ondernemen, zette Wies aan om zelf ijs te
draaien, dat via een webshop én andere
kanalen (thuis, buurtsupermarkten en
delicatessenwinkels, restaurants) te
verkopen. Met succes. “Op meerdere
vlakken wil ik die (familie)traditie en
dat levenswerk verder uitbouwen.”
De robuuste ondernemer houdt van het
opbouwen van duurzame relaties, zowel
bij afnemers als bij wie de basisproducten levert. “Het verhaal van de korte
keten vind ik ontzettend belangrijk: de
melk en de grondaardbeien voor de verwerking van het ijs komen van collegalandbouwers uit de buurt, ook de vruchtensappen en de streekbieren die op het
terras worden geschonken ...”

Corona zette een slot op de uitbating van
het hoevetoerisme, de boerderijklassen
en de taalkampen. Die verbreding maakte
duidelijk dat de Spermaliehoeve ook
kwetsbaar was. “Maar er is maar één weg,
en dat is vooruit.” Samen, met familie of
met collega-boeren, kom je er wel uit, er
is altijd wel iets dat je samen kunt doen”.

Hoe slaagde hij in zijn
opzet?

Voer open en duidelijke
communicatie

py

“Voor de aankoop begint alles bij de
basis: dat zijn goede producten. Ik
spreek niet graag over leveranciers,
het zijn meer samenwerkingen. Je legt
contacten met collega-landbouwers, je
spreekt een goede prijs af, je bouwt een
vertrouwensrelatie op. Uiteraard werken we hier eerder seizoensgebonden.
Een open en transparante communicatie is dan ook heel belangrijk. We leunen
hierbij heel dicht aan bij het coöperatief
denken. De kennis die heel veel collega’s
hebben, is onuitputtelijk. Maar je moet
praten met elkaar, overleggen. En eventueel bijsturen, waar nodig.”
Die open en duidelijke communicatie ->

Met welke uitdaging werd
Wies geconfronteerd?

© FOTO’S: MARCO MERTENS
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In 2020 lanceerde hij dan ook met succes
het pop-upterras. Tijdens de weekends
en de volledige zomermaanden juli en
augustus kan je op de Spermaliehoeve
terecht voor een lekker ijsje en andere
streekproducten.

Thema 3

Aankoop & verkoop
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Naast duurzame en eerlijke relaties, waar prijs en volume bespreekbaar zijn, zweert Wies
ook bij een aanpak via verschillende (verkoop)kanalen.
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“Voor mij blijft de
grootste opportuniteit
de verdere uitbreiding
van de samenwerking
tussen landbouwers uit
de buurt.”

Bo

Dat strategisch nadenken, het overleg
met verschillende partners, de feedback van iedereen die betrokken is bij
wat er op de Spermaliehoeve gebeurt,
zorgt voor de organische groei. “We zijn
niet bewust op zoek naar groei om te
groeien. Organisch groeien, want het
mag niet te veel wringen als persoon.
Het is een verlengde van wie we zelf
zijn. Ik doe alles enorm graag.”
De vleesvee- en akkerbouwtak blijft de
basis, de verbreding (het maken van ijs,
het verzorgen van een hoeveterras en
de organisatie van de boerderij- en

breiding van de samenwerking tussen
landbouwers uit de buurt. Daar wil ik
mij nog meer op focussen. Zeker nu de
land- en tuinbouw met heel veel uitdagingen wordt geconfronteerd en iedereen het best mogelijke antwoord zoekt
op de vele toekomstvragen.”
“Ik kan echter zelf geen eenduidig en
sluitend antwoord geven op de vraag:
wat is een robuuste ondernemer? Het
antwoord is voor iedereen anders. Voor
mij heeft alles te maken met: wat doen
we vandaag, wat zijn de reacties, wat
kan er beter, hoe kunnen we aanpassingen doen, hoe nog meer en beter
samenwerken… En als je dat koppelt
aan een grote passie, veel inzet én
doorzettingsvermogen kom je al een
heel eind ver.”
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Zoek kruisbestuiving met
anderen

taalklassen) zorgt voor extra’s. “Maar
dat extra verdienmodel mag je zeker
niet overschatten. Die verbreding blijft
aanvullend. Daar kruipt heel wat tijd
en energie in. En tijd: daar heb ik een
gebrek aan. Je moet dan ook keuzes
maken, je flexibel opstellen en de focus
houden.”
“Verleden jaar hadden we bijvoorbeeld
een pop-upijssalon in Oostende, maar
dat komt er dit jaar niet. We hebben
daar wel enorm veel uit geleerd en
naambekendheid verworven. Maar het
gebrek aan tijd is de doorslaggevende
factor om daar deze zomer niet extra
op in te zetten.” Er blijven nog voldoende uitdagingen. “Voor mij blijft de
grootste opportuniteit de verdere uit-
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voert Wies ook voor de verkoop met
zijn klanten. “Je moet wel een drempel
over om bijvoorbeeld aan de consumenten te vragen wat ze denken van de
smaak van het ijs, of hoe de leerlingen
van de lagere school de boerderijklassen beleven … Maar die feedback is zo
belangrijk om eventueel links of rechts
bij te sturen. Wij bieden een kader aan,
maar hoe alles wordt ingevuld, hangt
veel af van de wensen en verwachtingen die men bij ons heeft.”

Verkoop via verschillende
kanalen
Naast duurzame en eerlijke relaties,
waar prijs en volume bespreekbaar zijn,
zweert Wies ook bij een aanpak via
verschillende (verkoop)kanalen. “Er is
bijvoorbeeld de verkoop van het ijs op
onze hoeve en op het terras, via de
webshop, maar ook via buurtsupermarkten, delicatessenwinkels en restaurants. En daarbij is de mond-totmondreclame zo belangrijk. Het ene
kanaal triggert het andere. Zo groeien
we organisch verder. Je weet vaak het
antwoord al wel op je vragen, maar nog
niet ‘hoe’. Eén op één aftoetsen met een
consulent van Boerenbond geeft je dan
weer een duwtje.”
Stap voor stap, beredeneerd, met aandacht voor sterktes en zwaktes, voor
valkuilen en opportuniteiten. Maar
vooral met een positieve ingesteldheid,
een ongebreidelde passie voor landbouw en ondernemerschap, én een
gezonde portie lef. En daar staat de
Spermaliehoeve voor. “Die passie wil ik
ook later heel graag zelf doorgeven aan
mijn kinderen, de volgende generatie”,
plaatst Wies zelf het orgelpunt op zijn
robuust familie- en ondernemersverhaal. n

© MEDIALIFE

Op inspiratietoer met Patrick

Vormingen

Retail

nd

Onze retailvorming bestaat uit drie
onderdelen. In het eerste leer je meer
over hoe het Vlaamse retaillandschap
eruitziet. Je leert de spelers kennen
en de opportuniteiten erbinnen zien.
In een tweede sessie kijken we als het
ware binnen bij de aankoopafdeling
van een supermarkt. Je leert hoe je
het beste contact opneemt, hoe zo’n
aankoopproces verloopt en ook hoor
je meer over wat een aankoper nu
eigenlijk van jou als leverancier verwacht. In het derde luik helpen we je
producten op maat van de markt te
ontwikkelen. Wil je bij onze volgende
retailvorming zijn, laat dan een
berichtje na bij Melanie Van Raaij
(melanie.van.raaij@boerenbond.be).
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Samen is beter dan alleen
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Inzetten op verschillende verdienmodellen maakt je bedrijf wendbaarder. Maar hoe
begin je aan deze zoektocht? Start bij je collega’s. Ook je medeland- en -tuinbouwers zijn
volop bezig met het experimenteren met nieuwe ideeën. Van de successen en hindernissen die zij hierin ervaren kun je leren. Consulent Patrick neemt je mee op wandel langs
enkele inspirerende ondernemers die de sprong waagden. Tijdens een inspiratietoer
spreek je met de land- en tuinbouwers in kwestie en krijg je de kans om ideeën die je voor
je eigen bedrijf hebt af te toetsen met experten.
De toeren worden georganiseerd rond de thema’s korte keten, hoevetoerisme en productontwikkeling. Voor een ontdekkingsreis naar het rechtstreeks linken van je eigen
bedrijf met de consumenten van je producten, het aanbieden van logies op de boerderij
en de wondere wereld van idee naar product, ben je bij Patrick dus aan het juiste adres.
Hou dus zeker ons aanbod op www.boerenbond.be/vorming in de gaten, of neem
rechtstreeks contact op met Patrick via patrick.pasgang@boerenbond.be.
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Ondernemen hoef je niet (helemaal) alleen te doen. Door samen te werken,
breid je je slagkracht uit. Afhankelijk van het doel dat je vooropstelt bestaan er
ongetwijfeld al coöperaties waarbij je aansluiting kan vinden. Samenwerkingen zoals veilingen (afzet) of zuivelcoöperaties ken je ongetwijfeld al. Maar
wist je dat boeren ook al rond andere thema’s samenwerken? We geven je ter
inspiratie drie andere topics waarrond coöperaties zijn opgericht.
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Korteketenverkoop. Samenwerkingen als Lekkers uit het Pajottenland, Smaak
van Waas, Mmm… Meetjesland, Vlapas en Puur Limburg bundelen de hoeveproducten uit hun regio en zorgen dat deze verkocht worden. Ook Kort’om
Leuven kan in dit rijtje geplaatst worden. Zij helpen boeren om hun producten
te leveren aan de consument, al dan niet via lokale horeca en supermarkten.
Duurzaamheid. Vlaams Hoeverund groepeert gesloten rundveebedrijven. Ze
volgen hun dieren van geboorte tot slacht. Vlaams Hoeverund staat daarbij zelf
in voor de slacht en levert zo vlees via hun verkorte keten. De coöperatie experimenteert daarnaast, in samenspraak met hun afnemers, ook nog met waardecreatie via koolstofopslag. Green Community legt dezelfde focus. Zij verenigen spelers binnen de sierteelt die samen het gebruik aan chemische
producten binnen de sector willen verminderen.
Marketing. Coöperatie Linked.Farm biedt een Vlaamse onlineshop waarin
boeren hun producten kunnen etaleren en consument of horeca inkopen kan
doen. Fairebel is vanuit dezelfde optiek ontstaan. De vennoten-melkveehouders komen naar buiten met een merk dat hun producten labelt als solidair en
eerlijk. Ze verkopen zonder zelf te verwerken. n
Voor meer informatie over hoe coöperatief ondernemen ingebed is
in ons Vlaams landbouwlandschap, stuur een berichtje naar anne-marie.
vangeenberghe@boerenbond.be. Samen met jou gaan we op zoek naar een
coöperatie die past bij jouw bedrijf.

Inkopen en
onderhandelen
met kennis van
zaken
De hoeveelheid producten die je aankoopt als land- en tuinbouwer zijn
ontelbaar. Inkopen en de onderhandelingen voeren zijn een stiel op zich
met een rechtstreekse invloed op je
portemonnee. Met deze cursus willen
we jou de nodige handvaten geven
om met kennis van zaken aan tafel te
zitten en met een mooie prijs buiten
te komen. n
Raadpleeg onze vormings
kalender op www.boerenbond.be/
vorming, of stuur een mailtje naar
vorming@boerenbond.be om te ontdekken wanneer je bij deze vorming
kan aansluiten.
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Van administratie
tot organisatie
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Administratie, papierwerk, kantoorwerk. Het is misschien niet je
favoriete taak die je moet uitvoeren op je bedrijf. Ze is nochtans
wel essentieel. Een georganiseerde en bewuste aanpak van je
administratieve taken kan tijd winnen in plaats van tijd kosten.
Die aanpak begint met een strakke voorbereiding, gaat verder
met een geconcentreerde uitvoering en sluit af met een strikte
opruimroutine. Consulent Jolien Verbeke neemt de planning
onder de loep voor je administratie.
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Het voelt niet altijd zo aan, maar je hebt wel degelijk een keuze om je tijd zelf in te delen. Om te
beginnen met een administratieplan te maken, kijk
je kritisch en eerlijk naar wat je dagelijks doet. Je
kan dit doen door bijvoorbeeld één of twee weken
lang op een tijdsregistratietabel alles te noteren
wat je doet. Nadien kan je deze evalueren door
jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:
‘Wat valt op?’ en ‘Verlies je aan bepaalde zaken
meer tijd dan gedacht?’
Zet een kruisje bij deze taken. Zo krijg je zicht op
hoeveel tijd er gemiddeld naar administratie gaat
en aan welke punten je kan werken om er efficiënter mee om te gaan.

TIJDSREGISTRATIETABEL
Dag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VAN / TOT
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WERK/PRIVÉ

CATEGORIE

Tijdens
Zorg dat je geconcentreerd kan werken
als je met je administratie bezig bent.
Laat je vooral niet onderbreken.
Het kost je gemiddeld 3,5 minuut om
je weer te kunnen focussen op waar je
mee bezig was. Sluit dus de deur, hang
een blaadje op, informeer je huisgenoten
en leg je smartphone aan de kant.
Kortom, laat je niet afleiden.
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aub

nd
bo
en

Tip: trek met een stift een diagonale streep over alle mappen
zo zie je in een oogopslag de
volgorde van de mappen.
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Voorzie voor je administratieve
taken niet alleen een startroutine, maar ook een stoproutine.
Gebruik bijvoorbeeld de laatste
15 minuten van elke werkdag
om alles wat je gebruikt hebt
terug op zijn plaats te leggen.
Zo sluit je mentaal de taak
mooi af. Je hoeft het jezelf hierbij bovendien niet moeilijk te
maken. Als je werkplek zo
georganiseerd is dat al je
administratief materiaal zich
op één plek bevindt, kan je die
ene map die je bovenhaalde
probleemloos weer op zijn plek
zetten. Door eenzelfde plaatsgeving aan te houden zorg je
bovendien er ook voor dat,
wanneer je de volgende dag je
administratie herneemt, je snel
alles terugvindt om weer aan
de slag te gaan!

Word je tijd en
administratie de baas

Bo

Na

Vorming

In deze vorming nemen we je bij de hand in de aanpak van
de administratie van jouw bedrijf. We geven je tips en tricks
verspreid over vier sessies die zich telkens focussen op een
ander aspect van papierwerk. We gaan in op hoe je de stroom
aan documenten organiseert die in je online en offline bus
binnenvallen. Bovendien leer je hoe je de mate van gevuldheid van die bus onder controle houdt en waar de balans ligt
tussen digitale administratie en de meer traditionele post.
Ook je planning nemen we samen met jou onder de loep. Heb
je daarna toch nog het gevoel dat je meer hulp nodig hebt om
theorie om te zetten naar praktijk? Geen probleem. Na het
volgen van de cursus kan je een beroep doen op een expert
die langskomt op je bedrijf om problemen die je ervaart te
adresseren.

Heb je interesse in deze vorming? Bekijk dan ons kalenderaanbod via www.boerenbond.be/vorming en schrijf je in.

Thema 4
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“Zoeken naar evenwicht
tussen werk en ontspanning”
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Als boer is het niet moeilijk om 24/7 aan de slag te zijn. Er is altijd wel iets
wat (liefst dringend) moet gebeuren. Maar zoiets is niet vol te houden. Het
is niet verwonderlijk dat ook in de land- en tuinbouw depressie en burnout schering en inslag zijn. Daarom is het belangrijk om in het leven ook
plaats te laten voor zaken die niets met het werk te maken hebben. We
gingen langs bij Johan Coelmont, een varkenshouder-akkerbouwer uit
Aalst-bij-Sint-Truiden. Hij maakt elke week steevast ruimte voor zijn
grote hobby: bastuba spelen in de harmonie van Mielen-boven-Aalst.
Eveline Driesen, consulent Bio-omschakeling en Bart Vleeschouwers

J

ohan baat samen met zijn schoonbroer Johan Joris een varkensbedrijf
uit met 150 zeugen en afmesten.
Daarnaast bewerken ze ook nog eens
98 ha akkerbouwgronden. Ze telen
onder andere suikerbieten, wintergerst,
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wintertarwe en korrelmais. Ze hebben
ook enkele hectaren die in beheerovereenkomsten zitten en verhuren elk jaar
ook nog een zestal hectare aan een collega voor het telen van aardappelen.
Johan en zijn schoonbroer hebben dus

meer dan genoeg omhanden en omdat
de respectieve echtgenoten ook nog
eens uit werken gaan, hoeven ze uit die
hoek ook niet te veel hulp te verwachten. De bedrijfszetel ligt in Mielenboven-Aalst, een naburig dorp, enkele
minuten rijden. Dat heeft voordelen
maar ook nadelen. Zo kan hij letterlijk
afstand nemen van het bedrijf als hij ’s
avonds stopt, maar het nadeel is
natuurlijk dat er telkens een verplaatsing nodig is om naar het bedrijf te
gaan.

Goed netwerk is belangrijk
In piekmomenten kan Johan terugvallen op een aantal mensen uit zijn omgeving die graag een handje toesteken.

Robuust ondernemerschap
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Sinds zijn jeugd speelt Johan mee in de
harmonie van Aalst-bij-Sint-Truiden.
Johan begon indertijd als trompettist
maar speelt momenteel op bastuba, bij
uitstek het grootste en zwaarste blaasinstrument van het orkest.
Toen hij trouwde vroeg zijn schoonvader of hij ook mee kwam spelen met de
maatschappij in Mielen-boven-Aalst.
Zo had hij twee repetities per week,
naast de vele vergaderingen in Boerenbondverband. Intussen werd hij dan ook
nog secretaris van de harmonie, zijn
netwerk werd daardoor nog wat groter.
Omdat het allemaal wat veel werd,
besloot Johan de harmonie van
Aalst te verlaten en zich te
focussen op die van Mielenboven-Aalst. Als je je ergens
voor engageert moet je het ten
volle doen, dus keuzes maken vindt hij
in die zin belangrijk. Elke vrijdagavond
is er repetitie, die avond houdt Johan
onherroepelijk vrij. Dit is enkel mogelijk ->

Johan is een varkenshouder en akkerbouwer
met een bedrijf in Mielen-boven-Aalst
(Gingelom), in het zuiden van Limburg.
Hijzelf woont in Aalst-bij-Sint-Truiden, in
de schaduw van de kerk (die inmiddels
definitief gesloten is). Hij werkt samen met
zijn schoonbroer Johan op een gemengd
bedrijf. Ondanks de akkerbouwopper
vlakte moet er elk jaar nog een
belangrijk deel van de varkensmest
naar de verwerking terwijl er aan de
andere kant kunstmest moet
worden gekocht om in de nood
van de teelten te voorzien. Dat
vindt hij niet echt een goede
situatie. Johan is een bezige bij
die secretaris en spelend lid is van
een harmonie. Hij speelt bastuba.

Wat was de grootste
uitdaging?
Door de vele petten die hij op
heeft, wil Johan zijn dag wel eens
moeilijk te organiseren zijn. Zijn verschillende engagementen maken dat hij
een evenwicht moet vinden tussen werk op
het veld, uitoefening van zijn mandaten en
tijd met zijn gezin.

Hoe slaagt hij in zijn opzet?

co

Dankzij zijn engagement heeft Johan een uitgebreid netwerk om op terug te vallen. Wanneer hij even niet beschikbaar is, kan hij op
vele invallers rekenen. Ook de goede en
slimme communicatie met zijn schoonbroer
maakt het geheel werkbaar.

© FOTO’S: MARCO MERTENS

Muziek als uitlaatklep

Wie is Johan Coelmont?

Bo

Zo’n netwerk krijg je niet zomaar. Je
moet dan zelf wel ‘sociaal’ zijn en tijd
maken voor andere mensen, dan maken
zij ook tijd voor jou als het nodig is.
Maar we merkten al snel dat dit voor
Johan geen probleem is. Hij heeft zich al
heel zijn leven geëngageerd in verschillende verenigingen en blijft dit voorlopig ook doen.
Zo werd hij voorzitter van de bedrijfsgilde toen jaren geleden een eerste
grote herstructurering van de
Boerenbondstructuren
gebeurde. Hij is dat tot op
heden ook gebleven, ook
toen de bedrijfsgilde
over heel Groot-SintTruiden ging werken. Momenteel
zetelt hij ook in de
Bondsraad. Dat bevalt hem
heel erg omdat je als boer op
die manier op de hoogte blijft
van hoe de landbouwsector
ervoor staat in het beleid.

Thema 5

Welzijn
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dankzij een goede werkplanning, het
werk op de boerderij wordt hiernaar
geschikt. Op piekmomenten in het seizoen zorgt Johan dan bijvoorbeeld voor
een vervanger die verder kan rijden
zodat het werk vooruit kan. Johans
schoonbroer weet dit en erkent dit.

en
er

Volgens Johan zitten veel boeren in hun eigen bubbel en zien ze het grotere plaatje
niet meer. Sommigen zijn daardoor erg individualistisch ingesteld.

Bo

Johan vertelde ons dat hij in de harmonie regelmatig geconfronteerd wordt
met verschillende meningen en opinies
over de landbouw. Voor sommigen zijn
boeren alleen maar ‘subsidieslurpers’
die klagen en zagen. Maar de meeste
muzikanten hebben een oprechte
belangstelling voor de vele problemen
die het de boeren moeilijk maken.
Johan kan daar allemaal best mee om.
Voor hem geeft dit ook aan hoe in de
maatschappij over de land- en tuinbouw gedacht wordt. Johan vindt dat
hij dankzij zijn contacten buiten de
sector op een nuchterdere manier naar
de eigen situatie kan kijken. Veel boeren zitten immers in hun eigen bubbel
en zien het grotere plaatje niet meer.
Sommigen zijn daardoor erg individualistisch ingesteld.
Johan daarentegen is dankzij zijn
jarenlange ervaring in het verenigingsleven een echte mensenmens. Hij haalt
energie uit zijn vele sociale contacten
en heeft ook veel aandacht voor problemen en het welzijn van anderen.
Door zijn engagement in het bestuur
van de harmonie heeft hij wel leren
inzien dat niet iedereen op dezelfde
manier bereid is om zich in te zetten
voor het algemeen belang. Net zoals in
elke vereniging draait de harmonie op
enkele kopstukken, en komt er niet
altijd uit elke hoek spontaan hulp. Hetzelfde ziet hij in de bedrijfsgilde waar
leden soms de neiging hebben om af en
toe in het eigenbelang te denken. Zelfs
in het bestuur merkt hij dat er mensen
zijn die zich niet altijd interesseren
voor de problemen van boeren uit
andere sectoren. Hij vindt dat spijtig,

bo

Verenigingen als spiegel van
de maatschappij
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maar begrijpt dat iedereen natuurlijk
zijn eigen zorgen en prioriteiten heeft.
Met dat idee in het achterhoofd valt de
houding van anderen makkelijker te
plaatsen.
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Evenwicht zoeken,
ook in privéleven
Johan realiseert zich dat hij zich misschien wat gemakkelijker kan organiseren voor al die extra engagementen
doordat hij samen met zijn schoonbroer het bedrijf kan uitbaten. Zo kunnen ze elkaar wanneer het nodig is wat
ruimte en tijd geven voor privézaken.
Maar het blijft wel steeds belangrijk
om in zo’n samenuitbating veel te praten en te overleggen, ook al loopt de
samenwerking al zo lang en heeft ieder
intussen wel min of meer z’n eigen
taken. Het ’s ochtends samen voederen
en controleren van de dieren is hiervoor het moment bij uitstek. Zonder
tijd te verliezen aan een apart overlegmoment, hebben Johan en zijn schoonbroer zo toch de tijd om bij te praten
over wat er bij elk van hen leeft. Een
win-winsituatie: familietijd en werk-

tijd komen samen. Daarnaast probeert
hij toch ook nog genoeg tijd te maken
voor vrouw en kinderen (en intussen
ook een kleinkind). Hij maakt er bijvoorbeeld een punt van om ’s middags
thuis te zijn om te eten. Hij probeert
ook om elke dag om 18 uur klaar te zijn
met het werk. Dat vraagt soms wat
zelfdiscipline. Ook ’s morgens heeft hij
een vast ritueel. Hij gaat altijd erg vroeg
naar het bedrijf kijken of alles in orde
is. Pas nadien gaat hij terug naar huis
om te ontbijten met de rest van het
gezin. Johan geniet van deze momenten. Hij vindt dit allemaal erg belangrijk. “Het helpt me om mijn werk graag
te blijven doen, ook in moeilijker en
drukkere periodes”, vertelde hij ons. n

Dankzij zijn jarenlange ervaring in het
verenigingsleven
is Johan een echte
mensenmens.

Waar kan je
hulp krijgen?

Maakt mijn job me wel gelukkig? Het is
een normale vraag die we ons allemaal
wel eens stellen. Zeker als landbouwer
spendeer je erg veel tijd in je bedrijf. Het
is daarom ook erg belangrijk dat je werk
je een gevoel van voldoening geeft. Zo
hou je jezelf ook op lange termijn gemotiveerd en blijf je werken aan je eigen
ontplooiing en die van je bedrijf.
Werkgeluk is dus een sleutelwoord, maar
de weg ernaartoe is niet altijd helder.
Door de vele strategische beslissingen
die je elke dag moet maken, is het niet
verwonderlijk dat je soms uit het oog
verliest wat je nu echt wil. Het traject

Samen staan we sterker, dat geldt ook
voor ons. Boerenbond is gelukkig niet
de enige organisatie die actief wil werken aan het verbeteren van het welbevinden van boeren. Hier vind je enkele
contactpunten die, naast onze eigen
medewerkers, je verder kunnen ondersteunen bij problemen.
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Wist je dat …

loopbaancoaching van Acerta kan je helpen om je focus te houden op je eigen
welzijn en dat van je werknemers. Samen
met Boerenbond werkte Acerta een programma uit op maat van landbouwers.
Een professionele loopbaancoach die de
landbouwsector goed kent, helpt je in
verschillende sessies om een antwoord
te vinden op vragen als ‘Wat wil ik?’, ‘Wat
kan ik goed?’ en ‘Waar wil ik naartoe?’.
Op basis van de resultaten die deze vragen opleveren, werken de experts samen
met jou een toekomstplan uit dat gericht
is op wat jij echt belangrijk vindt in je
eigen leven en dat van je bedrijf. n

nd

Loopbaancoaching met focus
op welzijn

Deze organisatie werd opgericht met
als doel het helpen van boeren in nood.
Ze helpen je verder bij financiële of
economische problemen, maar even
goed met mentale moeilijkheden. Aarzel niet om hen te contacteren voor een
goed gesprek.

rig

Het welbevinden bij veel Vlaamse boeren zit vandaag niet goed. Er lopen
daarom bij verschillende organisaties dan ook projecten die zich actief richten op het verbeteren van het welzijn van onze boeren. Ook Boerenbond
speelt hier zijn rol in. We lichten een paar van deze projecten voor je uit.

Boeren op een Kruispunt

Farmwell. Om werkpunten aan te pakken, moet je eerst weten wat die
werkpunten zijn. Boerenbond neemt hierin een actieve rol op door te
zetelen in het Europese project Farmwell. Dit project wil sociale innovatie
helpen realiseren in verschillende nationale en lokale contexten om zo het
mentale, fysieke en sociale welzijn van landbouwers en hun gezinnen te
verbeteren. Het zoekt via thematische netwerken naar de oorzaken die
maken dat boeren zich slecht in hun vel voelen, om zo het probleem bij de
wortel aan te pakken. n

© METTES FOTOGRAFIE
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Actieplan Welbevinden. Eerder dit jaar werd dit plan gelanceerd door
minister van Landbouw Brouns. Op deze manier wil de minister de barrières
die landbouwers momenteel voelen bij het vragen naar hulp wegwerken, de
copingvaardigheden van boeren versterken en een aantal concrete stress
factoren – zoals de algemene waardering van de boerenstiel – aanpakken.
Boerenbond werkte mee aan dit plan en volgt de resultaten die het behaalt
nauwgezet. Zo hopen we onze eigen dienstverlening nog meer in het teken
te kunnen zetten van wat boeren nu echt nodig hebben.

Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging kan een moeilijk
thema zijn om te bespreken, omdat het
vaak nauw verweven is met je gezinsleven. Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging wil boeren ondersteunen om dit
proces zo goed mogelijk te laten verlopen, met oog voor de noden van iedereen die rond de tafel zit. n
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Een goede boekhouding is
essentieel om op te kunnen volgen
hoe je bedrijf het doet. Ze brengt
in kaart welke opbrengsten je
binnenrijft. Anderzijds geeft ze je
ook een zicht op je vaste en
variabele kosten. Doorheen de
looptijd van je boekhouding zie je
deze evolueren, waardoor je steeds
in de gaten houdt hoeveel van je
budget ze vragen. Dit bijhouden
helpt je om de kostprijs van je
product(en) te bepalen. Inzicht
hebben in je kostprijs is essentieel
om de juiste optimalisaties te
zoeken. Door bijvoorbeeld jaarlijks
de kosten met de grootste impact
te evalueren zal je sneller de acties
met het grootste effect ontdekken.
Het is daarenboven niet verboden
om gezond kritisch om te gaan
met je leveranciers.

2

Je bankrekening liegt niet. Naast een goede boekhouding
mag ook een kasplanning niet ontbreken. Deze geeft je een
overzicht van hoeveel geld er wanneer op je bankrekening
binnenkomt en weer buitengaat. Dankzij een kasplanning
weet je per maand wat je eindbalans is. Dat is interessant
om toekomstige uitgaven beter te plannen. Ook bij het
onverwachts wegvallen van bepaalde inkomsten helpt een
kasplanning om het beschikbare kasgeld beter te
voorspellen. Zo kan je bijvoorbeeld inplannen dat je elk
kwartaal sociale bijdragen moet betalen, dat het voorjaar
bepaalde zware kosten met zich meebrengt enzovoort.
Op deze manier garandeer je een goede liquiditeit.
Dat wil zeggen dat je erin slaagt
om met je inkomsten
je uitgaven op korte
termijn te betalen.
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Als land- en tuinbouwer voer je je beroep ongetwijfeld uit met
passie en liefde. Maar levert het je financieel ook iets op? Om je
bedrijf veerkrachtig te houden, hou je je centen best in de gaten.
Voldoende financieel inzicht is immers een troef in goede en
slechte tijden. Hoe zorg je als ondernemer voor een gezonde
financiële basis? Consulent Patrick Meulemeester geeft je
vier tips om je financieel inzicht op te krikken.

nd

Met je centen aan de slag
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Voorzie financiële ademruimte op lange termijn. Denk al
eens na over hoe je wil dat je bedrijf er binnen 10 jaar uitziet.
Wil je bepaalde wijzigingen maken in je aanpak? Dan plan je
deze best op voorhand. Door vandaag al na te denken kan je
bepalen welke stappen je moet zetten om je doelen te
bereiken. Dat geldt ook voor het financiële aspect. Voor de
investeringen die je gaat doen, moet je voldoende middelen
hebben. Mogelijk moet je die middelen nog vinden via extra
financiering. Heb je al kredieten lopen? Hou dan goed bij
hoe de kredietlast van je bedrijf evolueert in de toekomst. Zo
weet je wanneer je financiële ademruimte hebt om nieuwe
plannen te lanceren.
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Relevante tools

Bo

Bespreek je financiën met je
boekhouder en bankier. Ook je
financiën hoef je immers niet
helemaal alleen te regelen.
Financiële experten vergelijken
de huidige situatie van je bedrijf
met je situatie tijdens voorgaande
jaren. Zo helpen ze je je financiële
toekomst in beeld te brengen.
Durf met hen praten over
bepaalde alarmsignalen die je
aanvoelt. Als ervarings
deskundigen verruimen ze zo je
blik en werken ze eventuele
bedrijfsblindheid weg. Misschien
zien ze optimalisaties die je kan
doorvoeren waar je zelf nog niet
aan had gedacht. Vergeet in dat
opzicht ook subsidies en premies
niet. Het is goed mogelijk dat de
toekomstplannen die je hebt voor
je bedrijf, kaderen in extern
gefinancierde programma’s.
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Focus, cijfers op maat
van je bedrijf
Focus is een financiële managementtool, ontwikkeld door
Boerenbond, waarmee land- en tuinbouwers hun bedrijfseconomische boekhouding kunnen opvolgen. Focus is volledig
digitaal en stelt zelf een bedrijfsdashboard samen op maat
van jouw bedrijf. Het houdt de prijzen bij van verkochte
producten en laat een boer toe om de gegevens die hij invoert
te vergelijken met die van andere bedrijven die van de tool
gebruikmaken. De referentiegroep voor die vergelijking kies je
als boer zelf. Mogelijke voorbeelden zijn je sector, je regio of
de startmaand van je boekhouding. Nadat je je gegevens hebt
ingebracht en je je benchmarkkeuzes hebt gemaakt, worden
je resultaten meteen berekend. Via de ingebouwde kasplanningtool kan je bovendien simulaties maken van je eigen
cijfers en je toekomstige kassituatie. Zo kan je pistes voor
verdere diversificatie van je bedrijf online uittesten voor je ze
naar het veld brengt. Neem een kijkje op www.boerenbond.
be/focus voor meer informatie over de focus-boekhouding en
de vele voordelen die ze meebrengt.

Thema 6

Financieel
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Buxusmotcrisis omgebogen
via goed ondernemerschap
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Als verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van boomkwekerij
Hermans, specialist in het kweken van buxus en taxus, stippelt Didier
Hermans samen met zijn broers Louis en Luc de langetermijnvisie voor
het familiebedrijf uit. Om bij te blijven met de nieuwe ontwikkelingen
volgt hij het onderzoek in de teelt nauw op, bezoekt hij beurzen en leest
hij veel vakliteratuur. Het opduiken van schimmels in de teelt en de
crisis rond de buxusmot die een vijftal jaar geleden uitbrak, brachten
hem niet in paniek. Didier zocht en vond resistente rassen tegen de
schimmelziekte en bleef consequent in zijn klantenaanpak.
Jan Van Bavel

B

oomkwekerij Herplant in
Beerse vond zijn oorsprong in
de zaak van Jack en Leen,
ouders van Didier, met tuinaanleg als
hoofdactiviteit. De broers breidden de

44

Boer&Tuinder • 30 juni 2022

familiezaak uit tot zo’n 30 ha. Vanaf de
jaren 90 specialiseerden ze zich in de
teelt van buxus en taxus. Met meer dan
200 soorten in het assortiment is Herplant marktleider in buxus. Didier is bij

Boerenbond lid van de Operationele
Groep ‘Siertelers & keten sterk’ rond
klantensegmentatie. Die wil de relaties
in de keten versterken via een professioneler klantenbeheer. Ervaringen tussen collega’s worden daarbij uitgewisseld, waarbij je als ondernemer altijd
iets kan opsteken.

Uitgebreid
veredelingsonderzoek
Herplant doet al vijftien jaar veredelingsonderzoek naar resistente buxusen taxusplanten. “We gooiden indertijd
het roer om door de opstart van een
veredelingsprogramma samen met het
ILVO”, vertelt Didier. “Daarmee wilden
we onze kennis over de planten vergro-

Robuust ondernemerschap

ten en ons wapenen om eventuele crisissen te kunnen beantwoorden. Via het
veredelingsonderzoek ontwikkelden we
resistente rassen tegen schimmelinfecties, die uniek in de wereld zijn. De kennis rond een deel van het veredelingsonderzoek konden collega’s en onze
klanten gebruiken. Dat zorgde voor de
nodige kruisbestuiving. Zo werken we
nauw samen met collega Martin De Vos
van buxuskwekerij De Vos-Hertschap
uit Lokeren.”

Wie is Didier Hermans?
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Na zijn studies tuinarchitectuur aan de
tuinbouwschool van Vilvoorde richtte
Didier in 1985 samen met zijn broers
Louis en Luc boomkwekerij Herplant
op, gespecialiseerd in de teelt van
buxus en taxus. Didier is bij
Boerenbond actief als
voorzitter van de
kring NoordBelgië Boomtelers
en bestuurslid van
de bedrijfsgilde LilleGierle-Beerse.
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In 2018 werden Didier en zijn collegabuxustelers geconfronteerd met een
regelrechte crisis door de verspreiding van de vraatzuchtige buxusmot in de teelt. Deze plaag werd
in 2006 vanuit Oost-Azië per
toeval in het zuidwesten van
Duitsland binnengebracht.
Wellicht gebeurde dit via houten
verpakkingsmateriaal, dat eitjes
of rupsen bevatte. De buxusmot
bereikte ons land in 2010 en verspreidde zich er op korte tijd. In 2018
riep Didier zijn collega-buxustelers
samen op zijn bedrijf om actie te ondernemen en klanten te informeren met de
juiste oplossingen, want de teelt werd
afgebroken in de pers. Dat was net voor
de website www.sosbuxusmot.be
gelanceerd werd. Deze website – waarvan de inhoud geactualiseerd wordt
door Landelijke Gilden – ondersteunt
het onderzoeksproject ‘Sensibilisering
rond het monitoren en beheersen van
de buxusmot in Vlaanderen’. “Herplant
had eerder al de viertalige website
www.buxuscare.com ontwikkeld,
waarin we uitgebreide info over de verzorging van buxussen geven.” Didier
stelde voor om deze website te communiceren naar de klanten en de naam van
zijn collega-telers erin op te nemen,
maar die deden daar nauwelijks iets
mee. Overigens publiceert Herplant ook
diverse wetenschappelijke artikels over
de buxusteelt op zijn website www.herplant.be, die gericht is naar groothan- ->
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Aanpak buxusmotcrisis

Welke tegenslag
overkwam hem?

De buxusmot leidde tot een heuse crisis
in de sector. De verkoop van buxusplanten stortte in en veel siertelers stopten
met de teelt. Herplant moest opboksen
tegen de perceptie dat de buxusteelt
‘verloren’ en op bepaalde vlakken zelfs
milieuonvriendelijk was.

Wat heeft Didier
geleerd?

© FOTO’S: MARCO MERTENS
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Naast voldoende risico- en investeringsspreiding, onderzoek en netwerkopbouw vindt hij het belangrijk om
nooit op te geven en oplossingen te zoeken, om zo een crisis proberen om te
buigen tot iets positiefs.

Thema 7

Management
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“Stoppen was nooit een optie voor ons. We hebben wel enkele jaren in ‘overlevingsmodus’ gewerkt.” aldus Didier.

bestaande buxusklanten de ‘tweede
golf’ van ambassadeurs.

Nieuwe markten aanboren
Herplant deed al voor de buxusmot
crisis aan risicospreiding om zich te
wapenen tegen crisissen. “Naast onze
focus op drie ‘klantentypes’ – groothandel, tuinaanleg en tuincentra –
bezochten we de laatste jaren heel wat
beurzen, vernieuwden we onze websites en werkten we aan onze bekendheid. Waar vele telers gestopt waren
met de buxuskweek, konden wij ons
netwerk vergroten en nieuwe klanten
winnen, vooral in het buitenland. Zo
sloten we in de VS een deal met een
bedrijf dat onze planten in 2023 op de
Amerikaanse markt zal brengen. Stoppen was nooit een optie voor ons. We
hebben wel enkele jaren in ‘overlevingsmodus’ gewerkt. Door het volgen
van het onderzoek en het lezen van veel
vakliteratuur probeer ik up-to-date te
blijven met de laatste ontwikkelingen
in de sector. Onze filosofie over de
plant is in al die jaren niet veranderd.
Maar als ik op de crisis terugkijk, konden we onze investeringen wel meer
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delsklanten. “Aanvankelijk reageerden
we op elk artikel dat in de media verscheen. Maar dat leidde tot veel
onmacht en na anderhalf jaar hebben
we dat opgegeven. Natuurpunt riep
zelfs op om buxus – die een inheemse
plant is – te vernietigen. Overleg om
enkele zaken bij te stellen, leverde weinig op. Voor de buxusmotcrisis bedroeg
buxus zo’n 70% van onze omzet en
taxus 30%. In het zwaarste crisisjaar
waren die cijfers zo goed als omgekeerd, nu zijn ze weer genormaliseerd
tot de situatie voor de crisis. Circa 90 à
95% van onze planten exporteren we in
heel Europa. De crisis had voor ons een
enorme impact, want de verkoop
stortte volledig in. Buxus is een meerjarige teelt, dus het is niet zo makkelijk
om die zomaar te vervangen door een
andere. In volle crisis hebben we dan
onze resistente rassen ‘Better buxus’
gelanceerd. De eerste planten werden
in 2020 en 2021 in meer dan 20 Europese kasteeltuinen aangeplant. Dat zijn
onze beste ambassadeurs, vermits ze
daar optimaal worden verzorgd. Zo
willen we de populariteit van buxus
weer opkrikken. Intussen vormen onze
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gespreid hebben gedaan via de aanleg
van een soort ‘oorlogsfonds’.
We hebben niemand van onze fulltimemedewerkers afgedankt; enkel
onze seizoenarbeiders hebben we op
non-actief gezet.”

Gestructureerde productie
De bedrijfsvoering bij Herplant wordt
intussen gekenmerkt door een meer
gestructureerde productie. “Er is nog
veel vraag naar tien- à vijftienjarige
planten, maar we gaan meer focussen
op onze resistente rassen. Verder kunnen ook heel wat tolerante rassen een
tussenoplossing bieden. Via maatwerk
en advies bieden we extra service aan
onze klanten. Wist je trouwens dat
buxus een prima ‘bijenplant’ is? Ze
haalt de hoogste score qua pollen en
nectar, zowel voor honing- als wilde
bijen.” n

Herplant loste
het schimmelziekteprobleem op via
resistente rassen.
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Als land- of tuinbouwer moet je geregeld belangrijke strategische beslissingen nemen
binnen je bedrijf. Sommige van die beslissingen volgen op kantelmomenten waar je
bedrijf door gaat. Kantel- of sleutelmomenten doen zich voor wanneer je voelt dat je een
andere richting moet inslaan met je bedrijf. Ze kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld
een uitbreiding of net een inkrimping, omschakelen naar nieuwe teelten, een bedrijfsovername … Hoewel ze op het eerste gezicht beangstigend kunnen lijken, bieden sleutelmomenten grote kansen om een nieuwe weg in te slaan. Door jezelf de juiste vragen te
stellen, kun je als manager voor je bedrijf nieuwe fundamenten gieten. Vergeet wel ook
hier niet: ondernemen doe je niet alleen. Betrek anderen in je beslissingsproces. Ons
kompas voor sleutelmomenten wijst je de weg.
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Sleutelmoment biedt kans om
nieuwe weg in te slaan

Bepaal de mogelijke gevolgen
van je idee

Op dit punt heb je waarschijnlijk het
idee geselecteerd dat je het meest interessant lijkt. Het is nu tijd om de impact
van dat idee voor je bedrijf in te schatten. Denk hierbij hoe je productiemiddelen zullen veranderen, wat je
nodig hebt aan arbeid en
hoeveel vrije tijd je zal
resten, of je de nodige
competenties en
interesses aan
boord hebt om het
idee te realiseren,
of je financiële
middelen voldoende zijn om het
idee uit te voeren en
wat de risico’s zijn die
je neemt.
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Spot kansen en
doe inspiratie op

Je hebt nu je eerste ideeën voor
de toekomst van je bedrijf. Indien deze
inhouden dat je iets wil veranderen of
op zoek wil gaan naar andere mogelijkheden, heb je heel veel keuze. Het komt
erop aan om op ontdekking te gaan en
kansen te spotten. Door je buiten het
bedrijf te begeven, kun je in contact
komen met nieuwe ideeën en inspiratie
opdoen.

Time
management

Ga aan de slag

Als manager ben je op de hoogte
van alles wat er speelt in je bedrijf.
Om dat overzicht te kunnen
bewaren, heb je wellicht wel eens
het gevoel dat je op meerdere
plaatsen tegelijk moet zijn. Een
goede timemanagement-aanpak
is daarom essentieel voor jou als
boer. In de cursus timemanagement leer je hoe je je tijd kan verdelen tussen de verschillende activiteiten in je agenda. De
basistheorie krijg je aangereikt
door een expert in het vak. Daarna
ga je samen met de expert en je
collega-studiegenoten aan de slag
met je eigen to-dolijst. Zo leer je
concreet hoe je meer kan doen, in
minder tijd. n

Tijd voor actie! Je heb je idee nu grondig
uitgespit en moet beslissen of je het
effectief wil uitvoeren. Schrijf voor jezelf
heel concreet uit wat er moet gebeuren.
Vergeet ook je timing niet. Je maakt best
meteen een planning op voor wanneer je
welke werkzaamheden wil uitvoeren. n

Ons vormingsaanbod op
www.boerenbond.be/vorming
vertelt je wanneer het tijd is om je
in te schrijven. De passende opleiding niet meteen gevonden? Mail
naar vorming@boerenbond.be.
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Wanneer je voor een sleutelmoment
staat is dit de eerste stap. Geef voor jezelf
duidelijk weer hoe je bedrijf er vandaag
uitziet. In welke context werk je? Vervolgens is het nuttig om stil te staan bij
de evoluties die zich de afgelopen jaren
hebben voorgedaan en die ertoe
geleid hebben dat jij en je
bedrijf staan waar jullie nu staan. Denk
tot slot na over
wat de toekomst
kan brengen:
wat zijn zoal
ideeën waar je
mee speelt?

Bo

Breng je bedrijf in kaart

Vormingen
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Ken jezelf

Aankoop
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Verkoop
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We lieten in dit nummer verschillende ondernemers
aan het woord die sterk nadachten over de thema’s die
een robuust bedrijf maken. Maar hoe zit het met jouw
bedrijf? We ontwikkelden een sneltest robuuste
landbouw om ook jou te laten kennismaken met je
weerbaarheidsprofiel. Onze robuuste ondernemers
gingen je reeds voor. We vroegen elk van hen onze
sneltest in te vullen en de resultaten te interpreten in
functie van hun eigen werking.
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Doe de sneltest

Financieel

ELD
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Administratie

Management

Arbeid

Vulde je de zelftest in, dan krijg je een e-mail met je resultaat.
Je scores worden weergegeven in een spinnenwebdiagram.
Elk hoekpunt van het diagram staat voor een belangrijk thema
binnen ondernemerschap. Scores die dicht bij de eindpunten
liggen van het web, in de groene zone, geven aan dat je sterk bezig
bent voor dat specifieke thema. Scoorde je op bepaalde thema’s
oranje of rood, dan hebben we alvast enkele concrete tips om
hiermee aan de slag te gaan.
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Sneltest van
Wies Mehuys
Resultaat: De werking van Wies’
bedrijf zit veelal in de groene zones van
de test. De manieren waarop hij zijn
administratie, management, financieel
en welzijnsbeleid voert, springen eruit
als erg sterk. Zijn motivatie om te werken aan de manier waarop hij aankoop
en verkoop aanpakt, worden weerspiegeld. Hij scoort al goed op deze thema’s
maar zoekt nog actief verder naar
manieren voor verbetering.
Wies: “Het was heel nuttig om een
visuele voorstelling te krijgen van hoe
ons bedrijf ervoor staat. Het resultaat
lag in de lijn van de verwachting, we
zoeken vandaag steeds naar een plan B.
Het viel me wel op dat ik het soms
moeilijk kiezen vond tussen de verschillende antwoorden. De manier
waarop je iets aanpakt is niet altijd
zwart of wit. Wie meer wil weten over
zijn score haalt volgens mij wel meer
uit een bredere scan. In elk geval is dit
echt een heel goed initiatief. Ik besef
dat landbouwers erg kwetsbaar kunnen zijn.”
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Resultaat: Pieter scoort sterk op de
meeste thema’s van robuust ondernemerschap, maar ziet toch nog enkele
optimalisaties verschijnen. Op het
gebied van verkoop en management
zou hij nog verbeteringen kunnen
doorvoeren die zijn bedrijf nog robuuster maken.
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Resultaat: Didier is vandaag al erg
sterk bezig. Hij behaalt stevig groene
scores voor de meeste onderdelen van
het robuust ondernemerschap. Zelfs
voor zijn volgens de test iets minder
sterke puntjes, operationele werking
en verkoop, zit hij nog steeds in de
groene zone. Hij kan dus wel tegen een
stootje!

Sneltest van
Pieter D’Hooghe
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Sneltest van
Didier Hermans
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robuuste landbouw
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Didier: “De vragen in deze test zijn
zeker oké. Ze lijken mij inderdaad een
goede, ruwe eerste indruk te geven van
waar je staat als ondernemer. Omdat ik
al elke dag actief zoek naar manieren
om mijn bedrijf sterker te maken,
waren de resultaten wel naar verwachting. Ik had na het invullen niet meteen
het gevoel dat ik iets moest ondernemen, mijn scores waren ook overal al
groen. Voor collega’s die zich de vraag
waar ze sterk en minder sterk in zijn
nog niet echt gesteld hebben, lijkt het
mij wel absoluut een aanrader om de
test in te vullen.”

Pieter: “Ik was verrast toen ik het
resultaat zag van de test. De thema’s
waarbij mijn scores naar het rood neigden, sprongen in het oog en wakkerden
mijn interesse aan. Ik vroeg me meteen
af waar mijn verbeterpunten dan wel
zaten en wat ik kon doen om deze aan
te pakken. Ik was dus erg benieuwd. De
groene score bij de andere thema’s gaf
me dan weer een veilig gevoel. Het is
goed om bevestigd te zien dat ik daar
goed bezig ben.”

Sneltest van
Johan Coelmont
Resultaat: Johan bewijst zijn inspiratiewaarde als welzijnsboer. Hij haalt
hier de maximale score. Ook op gebied
van operationele werking, financiële
aanpak, personeelsbeleid en administratie behaalt hij stevig groene scores.
Zijn verbeterpuntjes zitten volgens de
zelftest bij aankoop en verkoop en
management.
Johan: “Ik denk dat het testresultaat
wel klopt. Ik voel bij mezelf dat ik
inderdaad niet de allerscherpste
onderhandelaar ben. Ik probeer wel
altijd appelen met appelen en peren
met peren te vergelijken. Ik ben ook blij
dat ik zo goed blijk te scoren op operationeel en financieel vlak. Voor ons
bedrijf volgen we een bedrijfseconomische boekhouding, zo weten we waar
we ons situeren ten opzichte van
andere bedrijven. De test bewijst mij
dat dit zijn vruchten afwerpt!”

Boer&Tuinder • 30 juni 2022

49

bo

nd

Robuust ondernemerschap

Sneltest van
Lut D’Hondt

Resultaat: Met diverse profielen
binnen het managementteam scoort
de brouwerij vrij goed op de meeste
thema’s van robuust ondernemerschap.
Het is duidelijk dat verschillende
talenten en expertise elkaar aanvullen.

Resultaat: De sneltest van Lut geeft
heel snel weer dat het bedrijf goed
scoort op de meeste thema’s. Als
gespecialiseerd melkveebedrijf hebben
ze de ondernemersthema’s aankoop,
operationeel en management heel
goed onder controle. Het grootste
werkpunt blijft de administratie. Ook
verkoop en arbeid vragen blijvende
aandacht.
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Frederik: “Als bedrijf is het belangrijk
om af en toe stil te staan bij de thema’s
die in deze test onderzocht worden.
Dat is nodig omdat je meestal helemaal ingenomen wordt door de dagelijkse bezigheden. De sneltest is op zich
makkelijk in te vullen, maar het resultaat moet je dan ook zo interpreteren:
het geeft geen volledig beeld. Daarvoor
is een uitgebreide robuustheidsscan
nodig waaruit concrete werkpunten
zullen komen op maat van je bedrijf.”

Lut: “Er worden hier de juiste vragen
gesteld. De test invullen is heel laagdrempelig qua tijd. Anderzijds is het
resultaat toch diepgaand genoeg voor
een eerste indruk. Ik kan me ook wel
vinden in het resultaat dat ik krijg. Het
legt belangrijke werkpunten bloot en
bevestigt eigenlijk het gevoel dat ik zelf
al had toen ik over de thema’s nadacht.
Na dit te zien, ga ik zeker de administratie van ons bedrijf aanpakken. Het
kan duidelijk beter, en moet ook beter
georganiseerd worden!”
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Sneltest van
Johan Hillen
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Sneltest van
Frederik Verstringe

Resultaat: Ook de test van Johan blijft
grotendeels mooi in het groen. Zijn
bedrijf blijkt de thema’s management,
administratie, financiën en welzijn zeer
goed te beheersen. In zijn robuustheidsoefening focust Johan best op de
thema’s arbeid en verkoop. Hoewel hij
ook daar niet in de buurt van de rode
zone komt, zitten hier nog mogelijke
optimalisaties.
Johan: “Het resultaat is min of meer
wat ik verwacht had. Het resultaat
dat ik hier zie, stemt volgens mij wel
redelijk overeen met de werkelijkheid.
Soms twijfelde ik welke antwoorden ik
moest aanvinken, omdat sommige
dingen nu eenmaal sectorgebonden
zijn. De verfijning van de volledige
robuustheidsscan gaat daar een welkome aanvulling zijn. Zeker de moeite
voor collega’s om te overwegen dus.”

Ben je benieuwd naar jouw resultaat?
Surf naar www.boerenbond.be/sneltest
of scan de QR code en vul zelf de test in.
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Onze sneltest licht een tipje van de sluier op, maar biedt geen sluitend resultaat of trajectplan. Het is een instrument dat je wil laten nadenken over de
verschillende elementen die een boer tot een wendbaar ondernemer maken.
Natuurlijk stopt onze werking hier niet. Op basis van je testresultaat werken
we graag samen met jou aan een meer gedetailleerd plan van aanpak.
We zetten hiervoor de robuustheidsscan op poten, een nieuw betalend
adviesproduct waarbij een Boerenbondconsulent langskomt op jouw bedrijf.
Samen bespreek je het resultaat van je test en denk je na over de verschillende thema’s. Als eindresultaat maken we voor jou een volledige analyse
van je huidige situatie en een begeleidingsplan voor de toekomst.

Roadshows

bo

Veerkracht op maat
van jouw bedrijf:
de robuustheidsscan

nd

Robuustheidsscan
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Voor vroegtijdig intekenen op de scan, of
vragen voor meer duiding, kan je mailen naar
robuustelandbouw@boerenbond.be

Vulde je de zelftest reeds in
en heb je zin in meer? Kom
dan zeker langs tijdens onze
robuuste roadshows. We
brengen je het advies van
Roel van de Wiele, al meer
dan 25 jaar actief in personal
coaching, lezingen en
training rond onze robuuste
thema’s. Naast genieten van
de inspirerende sessie van
Roel kan je ook van de
gelegenheid gebruikmaken
om met een hapje en een
drankje te netwerken met
andere experten en
collega’s. Ook de robuustheidsscan zal hier verder
worden voorgesteld.
Hou een van de volgende
data vrij:
• 24 november: regio oost
• 8 december: regio west
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