
De balans opmaken voor het juiste evenwicht 

 

Als boomkweker in een eenmanszaak loop ik er regelmatig tegenaan dat ik alleen 

beslissingen moet nemen. Soms zou ik daar wel over willen sparren met andere 

kwekers of met een adviseur. Hoe pak ik dat juist aan? 

 

Om u gerust te stellen merken we in de praktijk dat u niet de enige bent. En het zijn ook niet 

alleen de eenmanszaken die er mee te maken hebben. Belangrijk in het nemen van 

beslissingen is dat u uw eigen strategie vast houdt. Vooraf maken we wel de opmerking dat 

het wel noodzakelijk is om uw visie regelmatig te evalueren en wellicht bij te sturen.  

Hoe neemt u nu de juiste beslissingen. Hiervoor is het noodzakelijk een eigen visie te 

hebben. Onder andere de volgende vragen maken daarvan onderdeel uit. 

 Kiest u voor een korte of lange teelt? 

 Wilt u werken met vreemd personeel? 

 Hoeveel tijd wilt u aan het gezin besteden? 

 Qua mechanisatie, welke werkzaamheden doet u zelf of worden uitbesteed aan 

derden? 

 Hoe denkt u over de verkaveling? 

 Als vier of vijfjarige bomen niet verkocht worden en er is nog 10% bezetting op het 

perceel, wat gaat er dan mee gebeuren? 

 Hoe bepaalt u de verkoopprijs van een boom of struik? 

 Hoe zorg je dat hetgeen geteeld is ook verkocht gaat worden? 

 Wie zijn de afnemers? 

 Als het financieel minder goed gaat, hoe ga je dat ombuigen? 

 Heeft u als kweker zicht op u zelf?  

 Bent u een echte verkoper of juist een perfectionistische kweker? 

 Hoe ziet de liquiditeitsprognose er uit tot het komende afzetseizoen? 

 Wat is de kostprijs van een boom? 

 Als de kwekerij groter wordt, lukt het dan om werk aan een ander over te laten?  

 Wie kan er een rol en/of taak krijgen? 

 Hoe stuur ik mijn bedrijf beter aan? 

 Waar gaat het heen met mijn boomkwekerijbedrijf? 

 Wat zou je willen? Welke doelen heb je (voor langere termijn)?   

 En vult u zelf maar verder aan. 

De antwoorden op deze en andere vragen, vormen samen het antwoord op de juiste balans 

voor het bedrijf en privé. Gelukkig is er niet één juiste balans. Wat bedoelen we daarmee? 

Er is altijd wel een factor in de bedrijfsvoering of regelgeving waardoor je het bedrijf niet kunt 

voeren zoals je graag wilt. U zult als kweker altijd wel wensen over houden. Als u of de 

kwekerij echter niet voldoende in evenwicht is, raakt u de grip kwijt. U weet dan niet de juiste 

beslissingen op het juiste moment te nemen. 

 

Tenslotte gaat het niet om de goede balans, niet om de betere balans maar om de JUISTE 

balans voor u en uw bedrijf. Als u de balans voor uw bedrijf in evenwicht wilt brengen of wil 

sparren hierover, neem dan contact op met een adviseur. 
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