Beter de boer op!

Partners in
onderzoek

Praktijkonderzoek: “Goedemorgen, wat betekenen die plannen van Fischler voor
veehouders? Hebben de accountantskantoren daar al aan gerekend?”
VLB: “Wél voor de sector als geheel, maar niet voor boeren in hun eigen situatie.”
Praktijkonderzoek: “Wij willen daar wel mee aan de slag. En we willen graag samenwerken
met accountantskantoren. Want accountants hebben inzicht in de financiële resultaten, en
kunnen boeren helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen van de EU-plannen.”

Zo begon voorjaar 2003 een samenwerking tussen de VLB enerzijds (agrarische accountantskantoren waaronder A&A, Abab, AccoN, Alfa, AVM, Countus, GIBO Groep, LTB, NAU en WEA)
en Praktijkonderzoek anderzijds. Samen hebben we de meest kansrijke scenario’s
beschreven. Daarna is het onderzoek vooral door Praktijkonderzoek uitgevoerd. Het resultaat
vindt u onder andere in deze PraktijkKompas. In december organiseren we gezamenlijk twee
studiedagen waarin we de resultaten presenteren aan adviseurs. Alle adviseurs zijn daar welkom. Die van accountantskantoren, maar ook van bijvoorbeeld van DLV en veevoerleveranciers.
Dankzij de samenwerking tussen accountantskantoren en Praktijkonderzoek kunnen de
onderzoekers aan de slag met vragen die in de praktijk leven. Het onderzoeksresultaat
geeft antwoorden op vragen die adviseurs tegenkomen. Dat past bijzonder goed bij de
advieswerkzaamheden van accountantskantoren.

In het accountantsrapport staan de resultaten uit het verleden. Die vormen een prima basis
voor de advisering van morgen. Vergelijking met resultaten van andere bedrijven geeft
inzicht in het boerenvakmanschap en in de capaciteiten van de boer als manager. Adviseurs
van accountantskantoren spelen een nuttige rol bij het maken van onder andere financieringsplannen. De ontwikkeling van het bedrijf geeft inzicht in het ondernemerschap van de
boer. En daarbij gaat het met name om de kansen en aandachtspunten voor morgen en
overmorgen.
De wijzigingen in het EU-beleid zorgen voor veel veranderingen. De melkprijs is niet meer
zo zeker als voorheen. Premies worden losgekoppeld van de productie van bijvoorbeeld
mais. Dat brengt veranderingen mee. Schaalvergroting en
sturen op kostprijs worden
nog belangrijker. Maar dat is
niet dè oplossing voor elke
ondernemer. De EU-voorstellen
maken een koerswijziging
wellicht nodig en bieden ook
nieuwe kansen. Door vanuit
de uitgangssituatie de meest
kansrijke scenario’s helder in
beeld te krijgen kunnen ondernemers samen met hun adviseur een bedrijfsplan voor de
toekomst maken. Dankzij de
samenwerking met
Praktijkonderzoek kunnen de
adviseurs van accountants de
veehouders de komende tijd
beter van dienst zijn.
ir. Jan A. Breembroek,
verantwoordelijk voor
Agro Advies bij de GIBO
Groep, één van de
VLB-leden
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