leren. Wij willen vooral de komende jaren
ontdekken wat onze dochters zelf willen.
Zij moeten dit bedrijf zeker niet overne
men, maar we willen ons wel voorbereiden
op alle scenario's. Daarom nemen we ook
met het hele gezin deel aan het Voka
lerend netwerk Familio."
Leen: "Maak dat je goed bent in wat je

doet, zodat je het respect wint van de
werknemers en ze automatisch tot bij jou
komen."
Ellen: "Kim en ik gedragen ons ook hele

maal niet arrogant. Ook dat is cruciaal."
Ellen en Kim, zijn jullie zelf al bezig met de
opvolging?
Ellen: "Ik denk er zeker al over na, maar

niets staat vast. Ik zie het parcours van
mijn ouders en besef dat je er 100% moet
voor gaan, een tussenweg bestaat niet.
Dat betekent ook avond- en weekendwerk,
indien nodig."
Leen: "Toch hebben we steeds geprobeerd

om de privé-werkbalans in evenwicht te

houden. Enkel als het 'crisis' was, werd er
op zaterdag of zondag gewerkt."

zomaar uit handen geven, maar als gezin
beslissen over onze toekomst."

Marc: (fijntjes): 'Waar ze schrik voor

Tot slot, wat verwachten jullie concreet
van Familio?
Marc: "Ik ben vooral benieuwd naar de

hebben, zijn ze nu al mee bezig, ook al zijn
ze nog geen zaakvoerder."
Een ondernemer moet zijn investeringen
afstemmen op toekomstige groei. Hoe
financieren jullie die?
Marc: "Tot nu toe hebben we alles op

eigen kracht opgebouwd en dus nog geen
extern (risico-)kapitaal aangetrokken.
Die organische groei impliceert wel dat
we misschien iets minder snel groeien.
In de toekomst hangt heel veel af van wat
onze dochters gaan beslissen. Als je met
externe partijen werkt, verandert er veel.
We hebben al enkele aanbiedingen
gekregen van leveranciers die in Herbavita
willen participeren, maar dan verandert
je aandeelhoudersstructuur en ben je een
stuk vrijheid kwijt. Als je bedrijf helemaal
wordt overgenomen, is het ook moeilijk
om er te blijven werken. Dat wordt vaak
onderschat en/of onmogelijk gemaakt. Op
dit moment willen we onze 'erfenis' niet

ervaring van de nieuwe, jonge generaties
in andere familiebedrijven. Ik hoop stille
tjes dat mijn dochters het bedrijf willen
verder zetten, maar het is geen noodzaak.
Binnen pakweg vijf jaar wil ik wel weten
of we het bedrijf moeten klaarmaken voor
verkoop of dat we het overlaten aan onze
dochters. Dan is onze jongste dochter,
Auke, negentien jaar en hopen we te weten
of ze alle drie willen participeren in de
aandelen. Je hebt tien jaar tijd nodig om je
bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.
We zitten nu op een kantelpunt waarbij
we alles nog beter willen structureren.
We hebben onlangs ook een extra stuk
grond gekocht naast deze site, dat we in
de nabije toekomst zullen gebruiken als
extra magazijnruimte voor de stockage
van grondstoffen. Dus ja, we willen blijven
groeien, maar op een voorzichtige manier,
zoals bij de meeste familiebedrijven."
herbavita.eu

