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EEN GROEIENDE GROEP

DAT JE JEZELF KENT EN

BOEREN WIL WERKEN AAN PERSOONLIJKE

WEET WAAROM JE BOER WILT ZIJN.'

ONTWIKKELING.'ZORG
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Naam: Pau-

lien Hogen-

kamp (43).

BedrijÍ: Pau-

lien Hogen-

kamp Agra-
risch Consult
en Coaching.

Functie: eige-
naaÍ.

Stoppen lijkt mij nooit leuk,..
"Het is anders a1s het een be-

wuste keus is en je als onderne-

mer zo veel mogelijk zelf de re-

gie houdt door in gesprek te blij-

ven met je zakenpartners. Men-

sen die zo zijn gestopt, houden

daar een goed gevoel aan over."

lk hoor telkens regie. ls dat
zo belangriik?
"Onder alle omstandigheden is

dat essentieel. Maakt niet uit of
een ondernemer kiest voor con-

tinuïteit, ahouwen of groeien.

Het is belangrijk dat bewuste

keuzes aan de beslissing ten

grondslag liggen. Mensen die

overtuigende keuzes maken zijn

sterke en mooie mensen. Ikach-
tige mensen die iets uitstralen,
nemen daarin ook hun omge-

ving mee. Die wachten niet af

tot een ander hen tot een keuze

dwingt en voorkomen veel leed

voor zichzelf en hun familie."

Was er veel gezinsleed?
"Midden in de crisis heel vee1.

Het slechte humeur straalt oP

iedereen af. A1s boeren betere

tijden aangrijpen om als mens

te leren van een crisis, is echt
veel leed te voorkomen wan-
neer het weer eens slecht gaat

in de varkenssector."

Wat maakt een ondememer
sterk?
"Dingen doen waar je energie

van krijgt en blij van wordt. Dat

geldt zowel voor privé als in het

werk. Als je daar onvoldoende

aan toekomt, loop je snel 1eeg,

dat kan ik je we1 vertellen. Be-

langrijk is de balans tussen zin-

geving (werk en gezin), gezond-

heid, sociale contacten en het
brein. Boeren verwaarlozen
nogal eens hun brein. Ze sluiten
zich op in de stal en mijden bij-
voorbeeld kennissessies of uitjes
waar vroeger wel tijd voor werd
gemaakt. Op het aanstaande

symposium va n Bo erderij komen

a1le vier genoemde zaken aan

de orde. Het is voor het bedrrjf.

J e verzor gt jezelf voor j e gaat. Je

spreekt andere mensen en

steekt tenslotte ook wat op.

Door vooraf te zeggen Je hoort
alleen jubelverhalen oP zo'n

dag' of 'het komt slecht uiC, doe

je jezelf tekort. Een dag uit is al-

tijd te organiseren. Als het brein
niet wordt gestimuieerd, geeft

dat onrust en ongenoegen."

Kees van Dooren
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ff Lees meer aver het symPosium

Ondernemen in de Varkenshouderii

op www.boerderii.nl en meld u aan

BOÉROERtJ 101 no 51 1T3 september 20T6

ÍKrachtige mensen stralen iets uit'
DàliïJ:ffff:ï:ff:H:
risch coach Paulien Hogen-

kamp aan de hulpvragen die zij

krijgt. HogenkamP: "ln de cri-

sis was het heel zwart-wit:
stoppen ofdoorgaan? De var-

kenshouders waar ik nu kom,

blazen uit van de narigheid en

vragen zich af wat ze twee jaar

lang deden met hun gezond-

heid, gezin en geluk. Daar
groeit de bewusrwording."

Hogenkamp is spreker oP het
symposium Ondernemen in de

Varkenshoude rij van Boerderij,

op dinsdag 27 september. Daar

zal ze ook ingaan oP het belang
dat toekomstgerichte varkens-

houders niet alleen de regie

over hun bedrijf, maar ook over

zichzelf en hun welzijn behou-
den. Daarin vindt een omslag
plaats. Een groelende groeP

boeren heeft er genoeg van om

persoonlijk nog Ianger sPeelbal

te zijn van de marktomstandig-
heden. zegt HogenkamP.

Het is toch niet de eerste cri-
sis in de varkenssector?
"Dat klopt. Maar ik merk dat
een groeiende groep boeren
wil werken aan persoonlijke
ontwikkeling. Dat krijgt steeds

meer aandacht in de maat-

schappij. Mensen lezen dat of
kinderen hebben het daarover.

Deze varkenshouders willen le-

ren van de crisis die achter hen

iigt en niet meer in de siLuatie

komen dat de omstandigheden
op het bedrijf hun geluk bePa-

len. Mijn ideaal is dat iedere

boer werkt aan persoonlijke
onrwikkeling."

Maar dat voorkomt toch niet
dat de opbrengstPriis weer
eens onder de kostqriis zakt?
"Nee, dat is zo. Niettemin is het
we1 mogelijk om a1s mens klaar
te zijn voor een periode van
lage prijzen. Zorg daarom dat
je jezelf kent. Dat je weetwaar-
om je boer wilt zijn, waar je

voldoening uit haalr en wat je

energie geeft. Dan heb je bij

een volgende crisis het hoofd
leeg om heldere keuzes te kun-
nen maken en zeli de regie te

houden. Dan hebje indien no-

dig een plan als het economisch

minder gaat, waarmee je naar
de bank ofvoerleverancier gaat

om te praten over een regeling
en niet afwacht tot de geld- of
voerkraan dichtgaat. De leve-

ranciers daarvan de schuld ge-

ven is onterecht. Een onderne-
mer is zelf veranrwoordelijk
voor zijn bedrijf en zichzelf. Als

mensen zich niet bewust zijn

van zichzelf ligt normvervaging
op de loer. 'De voerleverancier
heeft al genoeg aan mij ver-

diend. Die bekijkt het maar',

wordt dan gezegd. Deze overle-

vingsstrategie is onjuist."
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'Niet in een
situatie

komen dat
het bed riif
het geluk
be paalt'

'Boeren
ve rwaar-

lozen nogal
eens hun

brein'
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