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‘EEN VASTE JOB IS COMFOR-
TABEL, MAAR IK ONTDEKTE 
PAS ECHT WAT WERKPLE-
ZIER IS TOEN IK EEN EIGEN 
ZAAK OPRICHTTE’

Nadat hij onverwachts ontslagen 
werd, ruilde Jurgen (52) de zekerheden 
van een vaste job in voor een zelfstan-
dig bestaan. Hij richtte de Pekelcom-
pagnie op en verkoopt groenten die hij 
zelf heeft ingemaakt.

“Ik zat al een tijd gevangen in een gouden 
kooi. Ik werkte als businessanalist voor 
een multinational en had een job met veel 
verantwoordelijkheid, een bedrijfswagen, 
laptop en goed loon. Ik mocht geregeld op 
zakenreis en had de mogelijkheid om 
thuis te werken. Ik was goed in mijn job, 
maar echt gelukkig werd ik er niet van. De 
laatste jaren moesten we almaar meer 
doen met minder. Het enige wat nog telde 
was winst. De situatie knaagde, maar tel-
kens stelde ik mijn beslissing om weg te 
gaan uit. Ik durfde mijn gouden kooi niet 
te verlaten, tot ik twee jaar geleden bij de 
zoveelste besparingsronde op bruuske 
wijze ontslagen werd. Een periode van 
schok en decompressie volgde, maar al 
snel voelde ik opluchting. Ik kreeg een 
outplacementtraject aangeboden, waarbij 
je begeleid wordt in het zoeken van een 
nieuwe job. Het heeft even geduurd voor 
ik wist wat ik zocht. Ik wist vooral wat ik 
niet meer wilde: werken voor een groot 
bedrijf waar alles boven je hoofd wordt 
beslist.
Op het dak van ’t Pakt, een stadsland-
bouwproject in Antwerpen, teelde ik 
groenten en als hobbykok experimen-
teerde ik graag met ingemaakte groenten. 
Toen ik tijdens een etentje onder vrienden 
enkele van mijn creaties serveerde, zei 
iedereen: ‘Dit is zó lekker, doe daar iets 
mee!’ En ik dacht: waarom ook niet? Zo is 
de Pekelcompagnie ontstaan. Ik deed eerst 
een grondige kostprijsberekening en 
timede hoeveel tijd ik stak in handelingen 
als het schillen van twee kilo zilveruitjes. 
Vervolgens liet ik de bewaartermijn en 
veiligheid van mijn producten testen bij 
het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek. Ik produceer alles in 
mijn keuken, waar ik groenten inleg in 
een zoutmengsel en daarna in azijn en 
kruiden. Ik ga hygiënisch te werk, want 
ik wil het niet meemaken dat iemand na 

het eten uit mijn potjes in het ziekenhuis 
belandt. Pas toen ik positieve testresulta-
ten terugkreeg, had ik het vertrouwen om 
door te gaan: dat was een sleutelmoment.
Werkloze vijftigplussers die als zelfstan-
dige beginnen, kunnen van de Vlaamse 
overheid een transitiepremie krijgen. Ik 
heb die aangevraagd en in mei vorig jaar 
ben ik officieel gestart. Ik werk samen 
met de bioboeren van Vollegrond, die 
heerlijke groenten leveren. Daarnaast doe 
ik alles zelf, van de productie tot mijn ver-
kooppunten overtuigen hoe lekker mijn 
chutneys zijn. Ik zie mijn eerste jaar als 

mijn leerjaar. Dat kan ik me veroorloven 
dankzij mijn vrouw, die de kostwinner is. 
In ruil ben ik er als huisvader voor onze 
twee dochters. Ik zou niet meer terug kun-
nen naar de mallemolen van mijn oude 
job. Ik heb een nieuw leven gevonden. Het 
geeft me plezier om elke stap van mijn 
werk in eigen handen te hebben en te 
leven met de seizoenen. Ik ben ook blij dat 
er mensen zijn die meer dan 99 cent wil-
len betalen voor een pot handgesneden 
augurken.”


