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Agro Ondernemersscan. Product - Spinnenweb

Op alle thema’s 
verbeterruimte 
naar 100%

Aandacht:
1. Strategie
2. Marketing
3. Onderneming
4. Opvolging

•Verbeteren 
Financiële 
informatie
•Personeel

n.v.t.

Onderneming 
→ Kennis & 
Veranderkracht



Agro Ondernemersscan. Product – scores per thema



Agro Ondernemersscan. Product – Vragenlijst + score (Ondernemer) 

Max. 

Score

Behaalde 

score

Nr. Thema Vraag eens nee twijfel n.v.t.



Agro Ondernemersscan. Product – Vragenlijst + score (Strategie) 

Max. 

Score

Behaalde 

score

Nr. Thema Vraag eens nee twijfel n.v.t.



Agro Ondernemersscan. Product – Vragenlijst + score (Locatie) 
Max. 

Score

Behaalde 

score

Nr. Thema Vraag eens nee twijfel n.v.t.



Agro Ondernemersscan. Eindrapport – Rode lijn analyse

▪ Prioriteiten op basis van de optelling scoringspercentage “Nee” +“Twijfel”

Prio Actie Wie Wanneer

1 (91%) Opstellen van de strategie: 
horizon 3-5 jaar

Ondernemer/ Strategisch deskundige Q4

2 (86%) Advies verkoopproces onderneming Corporate Finance specialist Q4

3 (60%) Marketing Ondernemer/ Marketingdeskundige Q4

4 (40%) Onderneming: flexibiliteit en borging 
kennis binnen de onderneming

Ondernemer/ Veranderdeskundige Q4

5 (40%) Competenties ondernemer Ondernemer/ (HRM)coach Q4

6 (34%) Financiële Informatie op orde brengen Ondernemer/ Schuiteman Online specialist Q4

7 (31%) Uitvoer risicoanalyse incl. 
beheersmaatregelen

Ondernemer/ Risicomanagement specialist Q4

8 (17%) Financiële positie: verbeteren financiële 
planning

Ondernemer/ Financieel specialist Q4

9 (17%) Verbeteren Werkkapitaalbeheer Ondernemer/ Accountant Q4



Agro Ondernemersscan. Eindrapport – Verbeteracties

▪ Prioriteiten op basis van de optelling scoringspercentage “Nee” +“Twijfel”

Prio Actie Wie Wanneer

1 (91%) Opstellen van de strategie: 
horizon 3-5 jaar

Ondernemer/ Strategisch deskundige Q4

2 (86%) Advies verkoopproces onderneming Corporate Finance specialist Q4

3 (60%) Marketing Ondernemer/ Marketingdeskundige Q4

4 (40%) Onderneming: flexibiliteit en borging 
kennis binnen de onderneming

Ondernemer/ Veranderdeskundige Q4

5 (40%) Competenties ondernemer Ondernemer/ (HRM)coach Q4

6 (34%) Financiële Informatie op orde brengen Ondernemer/ Schuiteman Online specialist Q4

7 (31%) Uitvoer risicoanalyse incl. 
beheersmaatregelen

Ondernemer/ Risicomanagement specialist Q4

8 (17%) Financiële positie: verbeteren financiële 
planning

Ondernemer/ Financieel specialist Q4

9 (17%) Verbeteren Werkkapitaalbeheer Ondernemer/ Accountant Q4



Uitgevoerde scans

Rotonde
O.b.v. de ondernemersscan en 
multidisciplinaire analyse kan een juiste 
afslag op de rotonde worden genomen die 
toekomstbestendig is.

Onderwerpen
▪ Analyse uitbreidingsmogelijkheden 

op locatie 
▪ Zichtbaar maken alternatieve 

verdienmodellen
▪ Financierings- en subsidiëring 

vraagstukken 
▪ Vinden geschikte locatie om te 

boeren
▪ Vinden extra stuk landbouwgrond



Voorbeeld concrete invulling

Voorbeeld afslag Rotonde:
Samenwerking ‘s Heerenloo

Vraag
▪ Huisvesting voor cliënten met 

complexe zorgvraag 
▪ op zoek naar locaties met rust en 

ruimte

Oplossing
▪ wonen met zorg op de boerderij
▪ boerderij of het alleen het 

achterhuis kan verbouwd worden 
tot studio’s en appartementen

▪ de boer heeft wel of geen aandeel 
in de zorg 



Betrokken partijen

Boerderij ‘t Paradijs
Boerderij ’t Paradijs is een biologisch multifunctioneel landbouwbedrijf.  De boerderij adviseert en voert 
projecten uit op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw en zorg. Te denken valt aan advies voor 
zorgboerderijen, waaronder kleinschalig wonen, coaching (agrarische) ondernemers, gebiedsplannen en 
internationale projecten.

VanWestreenen
VanWestreenen adviseurs is sinds 1995 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in de agrarische 
milieu-, bouw- en ruimtelijke ordeningswetgeving. Vanuit onze kantoren in Barneveld en Lichtenvoorde 
helpen wij ondernemers in het buitengebied door de wirwar van wetten en regels.

Rabobank Gelderse vallei, Vallei en Rijn en Randmeren 
De agrarische sector is een dynamische bedrijfstak, de markt is constant in beweging. Dit vraagt om 
specialistische kennis. Met het Food & Agri team kring Midden Nederland spelen we in op deze behoefte. 
U kunt er onder meer terecht met vragen over specialisatie, uitbreiding van activiteiten, bedrijfsopvolging 
en bedrijfsbeëindiging.

Schuiteman Accountants & Adviseurs
Schuiteman wil ondernemers en organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. Haar 
medewerkers doen dit op betrouwbare wijze door het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en 
unieke betrokkenheid bij onze klanten.

Wilt u een Agro Ondernemersscan aanvragen? Neem contact op met het 
Agroloket Regio Foodvalley
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