Veehouders zijn de afgelopen
paar jaar kritischer geworden
op hun bedrijfsadviseurs. Dat
blijkt uit een meerjarig onderzoek van marktonderszoeksbureau AgriDirect en V-focus,
het vakblad voor adviseurs in
de veehouderij. Dit jaar deden
13.500 veehouders mee aan
het onderzoek.

V

eehouders worden in rap tempo
kritischer op de adviseurs die hen
moeten bijstaan in de ontwikke
ling van het bedrijf. Volgens deskundigen
hebben de dramatisch lage melkprijzen
van 2009 die ontwikkeling versneld. Uit
het onderzoek blijkt ook dat veehouders
de financieel adviseur en dan met name
hun accountant, steeds meer waarderen.
Harm Jan Schippers, bestuurslid van de
Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs,
merkt dat veehouders nu een stuk
scherper zijn op de kostprijzen. Kreeg de
accountant voorheen nog weleens de
kritiek ‘met de stopwatch klaar te zitten’
om iedere minuut in rekening te
brengen, tegenwoordig worden die
kostbare minuten meer op waarde
geschat door de ondernemers.
Veehouders hebben tegenwoordig veel
meer oog voor de financiële situatie van
hun bedrijf dan voorheen. Zij willen de

cijfers steeds sneller hebben. En niet
alleen de eindresultaten, maar ook de
tussentijdse cijfers. Zij willen continu
inzicht hebben in de liquiditeit en weten
of een investering uitkan, aldus
Schippers. Ook de veevoeradviseurs
spreken van een steeds zakelijkere
opstelling van de agrariër, zegt Wim
Thielen, voorzitter van adviseurs
vereniging Agrivaknet.

Goede adviseur
De veehouders beoordeelden hun
adviseurs op vakkennis, prijs-kwaliteit,
service en resultaat (meerwaarde van de
advisering). Uit het onderzoek blijkt dat
de grootste waarde wordt gehecht aan
service en of er een klik is met de
adviseur. Verder zien veehouders het
liefst een adviseur met een bedrijfsbrede
blik. <

Regels veranderen
sneller dan ooit
De regelgeving verandert tegenwoordig
snel. Denk bijvoorbeeld aan de mestregelgeving, de fiscale wetgeving en subsidiemogelijkheden. Dat maakt het lastig om
op ieder moment op de hoogte te zijn van
de actuele stand van zaken. Toch zijn veel
ondernemers tegenwoordig goed ingelicht
over de ontwikkelingen in de regelgeving,
volgens de agrarische bedrijfsadviseurs.
Maar ook in dat geval kan het best zinvol
zijn om de plannen voor verdere
bedrijfsontwikkeling te laten beoordelen
op financiële efficiency. Zo kan het
bijvoorbeeld interessant zijn om de
asbestplaten nú van het dak te verwijderen
in plaats van ze nog een paar jaar te laten
liggen. Ook kan worden gecheckt of er

Prestaties

geen dingen over het hoofd zijn gezien,

Veehouders verwachten dit jaar van hun bedrijfsadviseur weer nét iets meer
dan in 2009.

zoals fiscale voordelen.
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GROEIEN EN regelgeving

crisis maakt veehouders kritisch

