Jacob Haalstra is eigenaar en oprichter van
Advisie-Agro. Daarnaast is hij accountant in
business en lid van het NBA. Hij heeft ruime
kennis en ervaring in de agrarische sector.

Als uit de test mocht blijken dat u op zoek moet
naar een andere accountant en/of adviseur, of u
bent geïnteresseerd in de innovatieve en
gestructureerde aanpak dan wordt het tijd voor
een vrijblijvende afspraak.
Uitgangspunten zijn een gestructureerde aanpak,
maatgerichte noodzakelijke oplossingen, en, voor
zover mogelijk, vaste, vooraf besproken,
prijsafspraken.
Bel voor een afspraak 06-20701242.

Advisie-Agro
Ganzerik 40
6721 RK BENNEKOM

Tijd voor een afspraak

Tel +31 (0)6 20701242
Jacob Haalstra

www.advisie-agro.nl
info@advisie-agro.nl

Zijn kernkwaliteiten zijn strategisch inzicht,
klant- en oplossingsgerichtheid,
helicopterview, innovatief, ondernemend en
een positieve instelling.

Hulp bij het ondernemerschap

Hoe weet u of u nog bij de
juiste accountant en/of
adviseur zit?

Doe de test aan de
binnenkant!

Zet een vink bij de punten die bij uw
huidige accountant en/of adviseur
van toepassing zijn
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

De prijs valt achteraf altijd weer tegen.
Ik heb steeds wisselende personen.
Mijn contactpersoon kan op veel
vragen niet direct antwoord geven.
Ze zijn niet proactief en hebben geen
ondernemende instelling.
Ze hebben weinig kennis van de
agrarische sector.
Ik heb weinig zicht welke
werkzaamheden ze precies uitvoeren.
Ze zijn niet snel met aanleveren van de
gegevens.
Er worden werkzaamheden uitgevoerd
waar ik niet om gevraagd heb.
Ze komen alleen langs voor de
bespreking van de jaarrekening.
Ik heb meer het idee dat ze aan me
willen verdienen dan dat ze naast me
staan.
Ik heb het gevoel dat de teller loopt op
het moment dat ik bel.

Vergelijk uw telling met
onderstaande uitkomst
□
□
□

0-1 vinkjes. U zit prima bij uw huidige
accountant en/of adviseur.
2-3 vinkjes. Denk er over na of u nog
wel op de juiste plek zit.
>3 vinkjes. Volgens mij wordt het tijd
om van accountant en/of adviseur te
wisselen.

Wat zeggen klanten
‘Eindelijk iemand die mij naar mij luistert en
uitlegt hoe het precies zit’
‘Ik heb liever dat jij de volgende keer weer
komt, je denkt tenminste mee’

Diensten en producten

Hulp bij het ondernemerschap
U heeft waarschijnlijk niet geleerd voor
ondernemer terwijl dit op dit moment met
een snel veranderde omgeving wel van u
gevraagd wordt. Advisie-Agro heeft
uitgezocht dat het bij ondernemerschap,
naast vakmanschap, draait om vijf
aandachtsgebieden:
●
●
●
●
●

Visie en strategie
Marketing
Financiën en beheer
Personeel en management
Risico’s

Op basis van deze ‘schijf van vijf’ heeft
Advisie-Agro per aandachtsgebied tools
ontwikkeld die u kunnen helpen bij het
ondernemerschap. Deels zijn dat bekende
producten die u gewent ben, anderzijds
nieuwe producten.

Met behulp van deze tools kent AdvisieAgro een groot aantal diensten en
producten zoals:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jaarrondbegeleiding met opstellen
jaarrekening
Fiscale aangiften en advisering
Ondernemingsplannen
De ‘schijf van vijf’ scan
Samenwerkingsverbanden en
bedrijfsstructuur
Persoonlijke ondernemersscan
Marktontwikkelingsconcepten
SWOT analyse
Bedrijfsbeëinding of overdracht
Bedrijfsverplaatsing
Tussentijdse cijfers
Seizoens- of ronde resultaten
Kostprijsberekening en benchmark
Begrotingen en prognoses
Financieringsplan
Functioneringsgesprekken
Risico-analyse
Second opinion
Verzorgen van presentaties

