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Jongeren maken zich klaar voor een carrière als land- of
tuinbouwer
West-Vlaanderen, Heuvelland – Jonge toekomstige land- en tuinbouwers, die overwegen een
bedrijf over te nemen, zitten boordevol vragen en twijfels. Groene Kring, de vereniging voor jonge
land- en tuinbouwers in Vlaanderen, neemt vijftien jongeren mee op een tweedaagse om zich te
oriënteren en hun toekomstplannen structuur te geven.
Via het unieke uitwisselingsproject ‘de Spiegelreis’, krijgen jonge toekomstige bedrijfsleiders de kans om,
onder begeleiding van specialisten, zichzelf te leren kennen als agrarisch ondernemer. Dit inzicht helpt hen
de juiste keuzes te maken voor hun loopbaan, hun familie en hun leven.
Bastiaan Viaene, coördinator: “Bij een bedrijfsoverdracht denken jongeren al snel aan de zakelijke aspecten
die geregeld moeten worden. Het is echter meer dan dat: je moet goed weten wat je zelf wil, wat je kan en
waar je met het bedrijf naar toe wil. In de context van de familiale land- en tuinbouwbedrijven komt daar
ook de communicatie en samenwerking met de familie nog eens bij. Dat maakt het geheel zeer complex.”
Tijdens de Spiegelreis komen de deelnemers te weten wat hun sterkten en werkpunten zijn. Ze maken kennis
met de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en ze leren communiceren en samenwerken met
familieleden. Zo kunnen ze in de toekomst veel voorkomende valkuilen vermijden. Vakspecialisten uit
Vlaanderen en Nederland verzorgen de verschillende sessies maar de deelnemers leren ook van elkaar, wat
een absolute meerwaarde is voor elke deelnemer.
De tweedaagse vindt plaats in Westouter op 4 en 5 december. Voor meer informatie kan u terecht bij
Bastiaan Viaene, 0497 87 86 79.
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Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel
toekomstige bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, kunnen er terecht voor
ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

