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it de demonstratie die Herman
ons geeft over de huidige functionaliteiten, merken we een
duidelijk evolutie. “Bij de lancering
vorig jaar was er al de mogelijkheid om
de prijzen van verkochte producten en
andere inputgegevens te benchmarken.
Nu kan je ook je resultaten vergelijken
met die van andere bedrijven. Bovendien kan je die nu veel sneller benchmarken dan vroeger, toen je moest
wachten tot je uit Leuven een papieren
boek kreeg opgestuurd.”
Herman haalt er een scherm bij waarop
je acht grafieken met kerncijfers kan
weergeven (figuur 1). Hij legt uit dat je
zelf kan kiezen welke kerncijfers je met
elkaar relateert.
“Iedere gebruiker bepaalt dus zelf
welke cijfers relevant zijn voor zijn of
haar bedrijf”, merkt Guy op na de
demonstratie. “Je kan jezelf in dit ene
scherm – dus in één oogopslag –
gebenchmarkt zien ten opzichte van
alle andere bedrijven uit een referentiegroep die je zelf kiest, bijvoorbeeld
een sector, regio of startmaand van de
boekhouding.
Herman wijst erop dat je tijdens het
kiezen ook kan zien hoeveel bedrijven
er in die referentiegroep zitten, wat ook
een indicatie is voor de waarde van die
vergelijking. Dat aantal groeit naarmate er meer boekhoudingen van
bedrijven in die groep verwerkt zijn.
“Uiteraard ligt hier ook een opdracht
voor onze consulenten, die de bedrijfsleider kunnen helpen om hierin keuzes
te maken. De bespreking van de boekhouding of de bedrijfsleiderskring is
daar een ideale gelegenheid voor. De
consulent kan met dit hulpmiddel
inspelen op vaststellingen die bovenkomen tijdens de vergadering. Ze kunnen dan de discussie onderbouwen
met grafieken, en dat vergt slechts
enkele klikken.”
Herman demonstreert dat je heel snel
een compleet rapport kan samenstellen van al je activiteiten. “Je maakt dus
zelf het boekje dat je vroeger op papier
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Cijfers op maat van je bedrijf
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Haal meer uit je
bedrijfsresultaten
Goed anderhalf jaar geleden werd tijdens Agriflanders focus gelanceerd.
Dit pakket moest Tiber vervangen, de bedrijfseconomische boekhouding
van Boerenbond. Maar focus is meer, het is een instrument voor
financieel management. We peilden bij Hoofdbestuurslid Guy Vandepoel
en bij stafmedewerker Bedrijfseconomie Herman Vets in hoeverre de
hooggespannen verwachtingen zijn ingelost.
Patrick Dieleman
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Figuur 1. Detail van het scherm benchmarken in focus
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Twee van de acht grafieken die je tegelijk kan genereren op het scherm in focus.
Zo kan je je eigen kerncijfers in een oogopslag benchmarken met die van andere
bedrijven. De linkse grafiek toont hoe het saldo per koe zich verhoudt tot het aantal
kg vlees per zoogkoe. De rechtse doet hetzelfde voor de voederconversie. Je kan ook
vergelijken met je cijfers van het jaar voordien.
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kreeg, met dat verschil dat je het nu
veel sneller krijgt en bovendien dat je
het maakt zoals je zelf wil dat het eruitziet. Je kan ook meer informatie
krijgen. Je kan jezelf niet benchmarken
voor tarwe als je die zelf niet teelt,
maar je kan met deze tool wel informatie oproepen van bedrijven die wel
tarwe hebben. Een consulent die voor
de bespreking bij een boer zit, kan dus
ook ter plekke data ophalen om bijvoorbeeld een gesprek over een nieuwe
teelt op het bedrijf te onderbouwen.”
Guy beklemtoont dat deze tool onmiddellijk een diepgaande analyse toelaat
van de eigen kengetallen in vergelijking
met die van collega’s (figuur 2). “Een
derde belangrijk element is de kasplanningstool. Je kan daarmee op basis
van je eigen cijfers simulaties maken
over je toekomstige kassituatie.
Deze tool laat niet alleen toe om de
impact van een bepaalde teelt op je
bedrijf te simuleren, maar ook om op
basis van cijfermateriaal mogelijke pistes voor diversificatie op het bedrijf uit
te testen. Met dergelijke zaken willen
we ook meer en meer met kleine
groepjes aan de slag gaan, zoals we nu
al doen in de bedrijfsleiderskringen.
We willen meer netwerken, mensen
met hetzelfde probleem samenbrengen ->
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Management

Herman Vets:

“Voor een aantal
deelnemers is het
een stimulans dat ze
onmiddellijk resultaten
zien.”

Figuur 2. Externe bedrijfsvergelijking voor melkvee (detail)
Dit scherm maakt per kengetal een beoordeling op basis van een benchmark met
de andere bedrijven binnen de gekozen groep. Scoor je met een opbrengst hoger
dan het gemiddelde, dan staat het balkje naar rechts. Bij kosten geldt het omge
keerde. Het balkje staat naar rechts als je kosten lager zijn dan het gemiddelde.
Je ziet ook per kengetal de prestaties van de verschillende kwartielen (de 25, 50
en 75% best presterende bedrijven voor dat kengetal) en de plaats van je bedrijf
binnen de groep. Dit bedrijf presteert bijvoorbeeld ondermaats voor de leeftijd
bij opruimen.
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“Een van onze beloften was dat we een
transparant en open systeem gingen
zijn, waarmee je vlot data kon uitwisselen”, reageert Guy op de vraag of alle
doelstellingen zijn gerealiseerd. “Input
van gegevens uit technische apps is het
summum van gebruiksvriendelijkheid.
Bijvoorbeeld dat je gegevens van facturen kan binnentrekken en die op de
juiste plaats laten boeken in het systeem. Dat klinkt heel simpel, maar de
ervaringen zijn anders, net als bij
DjustConnect. Als je dat niet op een
gestandaardiseerde manier kan doen
moeten er vaak kosten gemaakt worden, niet alleen bij de leverancier van
de data, maar ook bij de ontvanger
ervan. We leren stapsgewijs en we hebben een aantal interessante cases
klaarzitten, die we binnenkort afronden, maar dat loopt toch een stuk
moeizamer dan we verwacht hadden.
We merken wel dat de informatisering
een push krijgt door corona, onder
meer doordat mensen veel meer meetings en adviesgesprekken online meemaken en meer dingen elektronisch
willen geregeld krijgen. We beseffen
dat er op het terrein heel veel verwachtingen leven rond die data-uitwisseling en we willen daarin zeker niet achterlopen, integendeel, we pionieren.
Maar er is nog wat tijd nodig om daar
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Werkpunten
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Bij de start van focus waren er drie kritische succesfactoren: de gebruiksvriendelijkheid, de krachtige rekenmotor en de mogelijkheid om zelf te
bepalen hoeveel detail je wil. Guy vindt
dat die drie doelstellingen gehaald zijn.
“Ik denk dat we daar inderdaad staan:
de deelnemende bedrijven hebben nu
een cockpit, kunnen die zelf inrichten
en er zelf mee aan de slag gaan. We
hebben veel geïnvesteerd in gebruiksvriendelijkheid: lichte schermen,
schermen op maat, met daar alleen de
zaken waarvan je vindt dat je ze nodig
hebt. En verder keuzemenu’s, gebruiksvriendelijkheid voor de input. En die
krachtige rekenmotor: je kan online
simulaties maken en jezelf vergelijken
met verschillende referentiegroepen.
Dat is toch top. Ik denk dat we daar fier
op mogen zijn.”
Herman bevestigt dat veel gebruikers
aangeven dat het herkenbaar is, omdat
focus ongeveer op dezelfde manier
werkt als Tiber, maar ook dat het aangenamer is om mee te werken. “Een
ander aspect is de veiligheid. Het is
geen pc-toepassing meer, je gegevens
worden elders bewaard. Er is ook geen
dataflow meer nodig. Vroeger gaf je
alles in op je pc. Die gegevens moesten
dan nagekeken worden in Leuven.
Nadien werden de verbeterde gegevens
hier nog eens nagekeken.
Guy (lachend): “We missen de telefoons van de gecrashte computers met

echt snelheid in te halen. Ik denk dat
dit ook algemeen zo is. Er wordt heel
veel gesproken over datatransitie, maar
als het erop aankomt om data binnen
te halen en die op de juiste plaats te
krijgen is er toch heel wat analysewerk
nodig. We zijn ook niet veel met ruwe
data. We willen veel detail, dus moeten
die data ook voldoende aangerijkt zijn
om van waarde te zijn in ons rekenmodel. We ondervinden dat daar een bottleneck zit, waardoor het trager loopt
dan we initieel verwachtten.“
Herman wijdt dat ook aan de vele ‘toeters en bellen’ in de rapporten. “Dat
maakt dat we heel veel data nodig hebben, die van veel verschillende bronnen
moet komen. Er bevinden zich veel
data in ons bedrijf, maar niet altijd met
het detail dat wij eigenlijk nodig hebben. Het is bijvoorbeeld niet voldoende
om te weten hoeveel voeder er verbruikt is op het bedrijf. We moeten
weten welk voeder gebruikt is door
welke groep van dieren.”
Guy legt een stuk van de verantwoordelijkheid voor effectieve resultaten bij
de gebruikers zelf: “Je laat je gegevens
best geen heel jaar liggen, wil je alle
mogelijkheden van het pakket ten volle
benutten. Wil je de evolutie van je kassituatie inschatten of je biggenprijs
benchmarken, dan moet je er geregeld
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Vergelijking met Tiber

de mededeling: ‘Ik ben alles kwijt’. Dat
was niet evident, wat sommigen waren
ook effectief alles kwijt.”
Het overschakelen loopt volop, zij het
dat er wat vertraging op zit wegens
corona. “Dat zit in een cyclus”, legt Guy
uit. “Niet iedereen start op hetzelfde
moment in het jaar. Tegen juli zijn we
klaar met de eerste ronde van iedereen.”
Herman bevestigt dat de omschakeling
van Tiber naar focus in principe heel
vlot loopt. “De deelnemers herkennen
het ook. Voor een aantal deelnemers is
het zeker een stimulans dat ze onmiddellijk resultaten zien, onder meer op
hun dashboard in de kasstroom.”
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en proberen te zoeken naar oplossingen – met de cijfers bij de hand. We
willen hiermee experimenteren. We
kunnen hiermee bijvoorbeeld perfect
boeren uit verschillende sectoren
samenbrengen rond de vraag: ‘groeien
of niet groeien’. Belangrijk is dat we die
discussies kunnen onderbouwen met
cijfers. Hèt groepsrecept bestaat niet
meer, hierbij is maatwerk nodig. Tijdens de voorbereiding hebben we ooit
gesteld dat de koeien kuddegedrag
mogen hebben, maar de boeren niet.”

Guy Vandepoel:

“We hebben alles
klaargezet om je eigen
cockpit in te richten,
waarmee je je bedrijf
aanstuurt.”

Nieuwe doelgroepen
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stellen. En we zijn blij met de tientallen
nieuwe deelnemers die zich ondertussen al hebben aangesloten.”
Herman wijst erop dat dit gebeurt zonder gerichte acties. “Door corona konden we de geplande infomomenten nog
niet organiseren. Ik wil er ook nog op
wijzen dat de boer het nazicht minder
nodig heeft. Het is nu een live verhaal.
Hij zet zijn data erin, en ook al zijn die
nog maar voor 95% in orde, toch kan hij
daarmee al aan de slag. Het blijft uiteraard in eerste instantie een product van
en met de boer. Die bepaalt hoe hij
ermee aan de slag gaat, met hoeveel
detail en op welke momenten er met
die data gewerkt wordt.”
Guy verwacht dat focus ook de kwaliteit
van de advisering verder zal opkrikken.
“Een boer zal dankzij focus sowieso tot
een diepgaander gesprek komen met de
consulent bij de bespreking van zijn
boekhouding. Ik zou het beeld willen
lanceren van de boer die in de cockpit
zit, achter de computer, en de consulent
die als copiloot meekijkt over zijn
schouder, om te zien of hij nog op de
juiste koers zit. Onze consulenten gaan
zeker meer meerwaarde kunnen leveren dan vroeger. Onze consulenten zijn
de sleutel in ons businessmodel. Je kan
wel heel chique dingen berekenen,
maar als je geen begeleiding hebt om de
mensen er echt wegwijs in te maken,
dan gaat een grote groep er niet het
volle rendement uithalen.” n
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Op de vraag welke sectoren zich aangesproken voelen door focus, zegt Herman dat dit vooral de klassieke landbouwsectoren zijn, zoals akkerbouw,
rundvee en varkens. “Maar we zien
potentieel en we zoeken ook gemengde
bedrijven in de tuinbouwsector, bedrijven die meerdere activiteiten combineren, zoals hardfruit met aardbeien of
vollegrondsgroenten. We denken een
antwoord te kunnen bieden voor
bedrijfsleiders die meer detail willen
over hun kosten en opbrengsten van de
verschillende teelten. Het moet wel
over verschillende teelten gaan. Als een
sierteler twintig verschillende cultivars
heeft van dezelfde soort, dan is dat
kostprijstechnisch één teelt.”
“We hebben met onze consulenten
afspraken gemaakt om een aantal sectoren actief te gaan benaderen”, reageert Guy op de vraag welke projecten
er nog op stapel staan. “Verder gaan we
hard werken om het product nog te
verbeteren, ook om het mee te laten
evolueren met de behoeften van de

gebruikers. We willen ook iets opzetten
rond de sleutelmomenten met de
boekhouding, waarrond we nog maatwerk kunnen verrichten. We denken er
ook aan om binnen het Kenniscentrum
Bedrijfsovername starters samen te
brengen in een operationele groep
rond overnameproblematiek.” Herman
merkt dat er zowel bij de overnemers
als bij overlaters waar het wat slabakt
interesse is om de data opnieuw op
punt te stellen. Er zijn wel eens mensen
die stoppen met hun bedrijfseconomische boekhouding, omdat hun lening
met VLIF-ondersteuning is afgelopen.
Maar het is toch wel belangrijk, als er
een overnemer aan zit te komen, om
voor continuïteit te zorgen in de cijfers.
Ik denk dat het onmisbaar is.”
“En het helpt uiteraard ook om de discussies cijfermatig te onderbouwen”,
vult Guy aan. “Het geeft ook inzicht in
het financieel potentieel van een
bedrijf en waar de knelpunten zitten.”
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mee aan de slag. Er moeten prijzen in
zitten, wil je die kunnen vergelijken.
Dat geldt ook voor je kostprijs. Als je
die wil berekenen, dan moet je er
vooraf wel alle elementen ingestoken
hebben. Wellicht zal het spoor van de
automatisering op termijn zorgen dat
je daarbij zelf minder inputwerk hebt.”
De ontvangen prijzen zitten middenin
de wolk gevormd door de prijzen ontvangen op andere bedrijven.
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Figuur 3. Benchmarken van verkoopprijzen –
hier verkoopprijzen van vleesvarkens in de laatste drie boekjaren

Evaluatie
Op de vraag of hij tevreden is, reageert
Guy: “We zijn trots dat we dit hebben
kunnen realiseren. Het was een serieuze investering, maar we staan hiermee klaar voor de toekomst. De uitdaging blijft om te zorgen dat dit pakket
nu mee groeit met de ontwikkelingen,
zeker op het vlak van data-uitwisseling.
We willen daarin zeker mee pionieren,
maar binnen een realistisch verwachtingspatroon. We gaan ook nog hard
werken om het maatwerk verzorgd
door de consulenten verder op punt te

Meer info of een demo aanvragen
kan via www.boerenbond.be/focus
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