Wij geloven in lokaal
ondernemerschap

Haal méér uit
uw bedrijf met
Alfa Accountants
en Adviseurs

Elke sector maakt tegenwoordig grote veranderingen door.
De boomkwekerij is geen uitzondering. De crisis heeft er stevig
ingehakt. Die ontwikkelingen dwingen u als boomkweker na te
denken over uw ondernemerschap, of u wilt of niet. En om de
kansen te benutten die zich onverminderd voordoen. Want die
liggen er nog altijd. Kansen benutten vraagt echter een ándere
bedrijfsvoering. Hoe komt uw bedrijf sterker uit de veranderingen?
Hoe blijft u scherp? Alfa Accountants en Adviseurs helpt. Vanuit
een landelijk actieve organisatie met meer dan 800 specialisten
in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u
om de hoek. Dichtbij u en uw werkgebied.

De adviseur
die dichtbij de
boomkwekerij
staat

Alfa heeft verstand van uw sector. Als geen ander kennen we de
regelgeving. Daarom adviseren we u effectief en bedrijfsbreed.
Bijvoorbeeld over zaken als de hoge gronddruk, ontsluiting en
verkaveling, just in time leveren, de schaarste aan vakbekwaam
personeel, mechanisatie en schaalvergroting. Die kennis delen
we graag met u, op elk moment.
Meer grip op salaris en personeel
Heeft u te maken met seizoenshulpen of personeelswisselingen?
Uw loonadministratie vraagt een flexibele aanpak. Via Alfa worden
uw gegevens eenvoudig verstuurd naar de Belastingdienst, het UWV
WERK-bedrijf en andere instanties. Via Alfa Salaris en Personeel (SnP)
heeft u toegang tot de meest uitgebreide salaris- en personeelsadministratie. Online beschikt u over up-to-date stuurinformatie
en een digitaal archief.

Meer inzicht via kengetallen
Opbrengsten staan onder druk. Hoe hoog mogen uw kosten eigenlijk
zijn? En wat is gangbaar bij collegakwekers? We bieden u een
specifiek kengetallenoverzicht als bijlage in de jaarrekening. Deze
cijfers geven uw financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte
van voorgaande jaren. Ook ziet u hoe u scoort in vergelijking met
collega-ondernemers. Met die kengetallen kunt u beter gefundeerd
beslissingen nemen over de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf.

Tijdig voorsorteren voor bedrijfsopvolging
Met bedrijfsopvolging krijgt iedere ondernemer vroeg of laat te
maken. Er komen financiële, bancaire, juridische, subsidiabele en
fiscale aspecten bij kijken. Samen met Alfa zoekt u naar een ideale
oplossing met een zo hoog mogelijk rendement. Niet alleen voor u,
maar ook voor uw bedrijfsopvolger: we hebben aandacht voor beide

partijen. Door uw potentiële bedrijfsopvolger een ondernemersscan
bij Alfa te laten doen, weet u vooraf wat hij aan talenten heeft en
waarin hij zich nog kan ontwikkelen.

Uw liquiditeit bewaken
Voorkom dat een tekort aan liquiditeit uw continuïteit in gevaar
brengt: met een liquiditeitsprognose. Het is dé stuurinformatie
bij strategische beslissingen. U ziet in één oogopslag of u voldoende
financiële armslag heeft en u kunt de ontwikkeling van uw liquiditeit
monitoren. Door uw liquiditeit goed te bewaken, merkt u afwijkingen
tussen prognose en werkelijkheid meteen op. Alfa stelt samen met u
een betrouwbare prognose op. Een goed middel om zicht te houden
op uw financiële positie is het Alfa Controle Paneel. Dat biedt u
continu zicht op de actuele financiële kengetallen.

Financieringen begeleiden
Banken stellen meer dan vroeger extra eisen en zijn kritischer.
Maar die kritische opstelling biedt u ook kansen: het is een mooie
aanleiding goed na te denken over de toekomst van uw bedrijf. We
adviseren u over de financieringsopzet en ondersteunen u bij het
overleg met de kredietverstrekker. Mogelijkheden tot alternatieve
financiering, zoals crowdfunding, nemen toe. Ook de boomkwekerij,
met zijn ‘natuurlijk’ imago van groene sector, kan hiervan in de
toekomst profiteren.

“Accent komt meer
op ondernemerschap
dan op vakmanschap
te liggen”
Als directeur van de Alfa-vestiging in Dodewaard is Jan Mulder nauw
betrokken bij de boomkwekerij. En dat niet alleen: hij heeft ook een scherpe
visie op de kant die de sector op moet om het toekomstperspectief te
verstevigen. Jan Mulder over samenwerking, ondernemerschap, visie en herstel.

Directeur Alfa Dodewaard, Jan Mulder.
Nauw betrokken bij de boomkwekerij.

Samenwerking

Ondernemerschap

Visie

“Om de leidende rol in Europa te behouden,
moet de sector zich niet laten uitspelen
maar de handen ineenslaan. Waarom niet als
plaatselijke kwekers in de regio’s Boskoop,
Opheusden en Zundert met één gezicht of
één label naar buiten treden? Ik zie er veel
in om voor elk centrum een apart label te
ontwikkelen. Het collectieve belang van
de regio moet meer worden uitgebouwd.
Ook samen besturen is noodzakelijk. De
boomkwekerijsector heeft behoefte aan een
goede organisatiestructuur die slagvaardig
is. Daarmee kunnen we samen kennis
ontwikkelen en opleiden en als sector
slimmer en sneller innoveren.”

“De tijden zijn veranderd. Als je doet
wat je deed als ondernemer, krijg je niet
meer wat je kreeg. Voor de boomkweker
van de toekomst ligt het accent meer op
ondernemerschap dan op vakmanschap.
Hij is ook marketeer en weet precies
met welk product hij welke doelgroep
optimaal kan bedienen. Die ondernemer is
relatiemanager, één die zijn relaties goed
in beeld heeft en begrijpt dat het de markt
is die bepaalt wat hij teelt. Daarnaast is hij
financieel expert: een specialist die kan
begroten en monitoren en tijdig anticipeert
op liquiditeitstekorten.”

“Af en toe is het goed je visie tegen het licht
te houden. De ondernemer die nú nadenkt
over zijn toekomst, geeft er effectief richting
aan mee. Een goed inzicht in het eigen
bedrijf bepaalt meer en meer het perspectief.
Dat inzicht is de basis voor het maken van
de juiste keuzes en het vaststellen van een
realistische strategie voor de toekomst. Als
adviseur kent Alfa de sector als geen ander.
Daardoor zijn we een ideale sparringpartner
om een ondernemersvisie aan te scherpen
en die ondernemer scherp te houden. Zodat
de ondernemer daadwerkelijk de keuzes kan
maken die raken aan de kern van zijn bedrijf.”

Herstel
“Het herstel zal intreden, maar de vraag
is wanneer en hoe sterk. Gezien de
economische ontwikkelingen zal het de
sector de komende jaren nog niet voor
de wind gaan. Er moet worden ingezet op
het van productgericht naar marktgericht
produceren. Dat is voor meerjarige teelten
lastig. Het wordt met name spannend op
het moment dat het product moet worden
verkocht. Een kwalitatief goed product is
een must. Daarnaast zullen kwekers zéér
actief moeten zijn in hun afzetinspanningen
en is een hoog niveau van dienstverlening
noodzakelijk: uniforme partijen, kwaliteit,
garantie, logistiek, op tijd leveren, afspraken
nakomen, een goede klachtenafhandeling
en een flexibele houding. Hiermee wordt de
kracht van de Nederlandse boomkwekerijsector als betrouwbare partner verder
versterkt.”

“Telers durven
weer te
investeren”
Met zo’n 700 verschillende soorten mag De Batterijen in Ochten zich gerust
dé specialist in vruchtbomen noemen. “Klanten komen uit het hele land”, zegt
Erik Stuurbrink, sinds 2013 directeur. Ook oude rassen zijn volop te vinden
aan de Bonegraafseweg 68. Daarnaast is De Batterijen met een compleet
groencentrum actief. Met verschillende productsoorten en doelgroepen is het
de kunst de efficiency te blijven bewaken. “Een goede voorbereiding zegt alles.”

De Batterijen kweekt op twaalf locaties. Er
werken zestien vaste medewerkers. De naam
‘De Batterijen’ herinnert nog aan de oorlogsjaren, toen er op de locatie van het bedrijf een
gevechtslinie te vinden was. Erik Stuurbrink
kijkt actief naar uitbreiding van het pakket.
Zo kwam er een ontwerpbureau bij. “Ook zijn
we actief in moestuinen in de openbare ruimte
voor gemeenten en bij scholen. Dat is een
groeimarkt. Wij ontwerpen, leveren en doen
de directievoering, maar we leggen niets aan.”
De Batterijen moet het hebben van meerdere
doelgroepen: professionele telers, hoveniers
en overheidsinstellingen zijn de belangrijkste
afnemers. De consument kan er terecht van
september tot eind mei. “Ook de export neemt
de laatste jaren fors toe, richting België,
Duitsland, Denemarken en het Oostblok.
Het grote voordeel van die spreiding is dat
als het bij de ene doelgroep iets minder gaat,

de andere afnemers het wel weer opvangen”,
zegt Erik. Over het algemeen mag hij niet
mopperen. “Eigenlijk doen alle onderdelen
van het bedrijf het goed. Je kunt merken dat
de fruittelers de laatste jaren weer wat
verdiend hebben. Ze investeren weer. Wat
dat betreft zitten we goed met het grote
aandeel fruit. Ook de hoogstam-vruchtboom
ligt goed in de markt.”

Entplan en oculatieplan optimaliseren
Het is de kunst om met zo’n groot assortiment
overzicht te houden, erkent Erik. “Daar zijn
we continu mee bezig: hoe kun je het entplan
en het oculatieplan zo opstellen dat je altijd
voldoende voorraad hebt? Afnemers verwachten dat je het hele assortiment hebt staan. Ik
ben ervan overtuigd dat een goede voorbereiding de efficiency van ons bedrijf bepaalt.”

Alfa kent ins en outs
Toen Erik de zaak in 2013 overnam, heeft
Alfa het traject begeleid. Erik: “Daardoor
kenden ze alle ins en outs van het bedrijf en
van mij als persoon. Daarom is Alfa ook mijn
accountant geworden. Ook omdat het een
kantoor is dat de sector heel goed kent. Dat
is bijvoorbeeld bij investeringen van belang:
Alfa weet goed hoe de sector zich ontwikkelt
en kan daar een prognose op loslaten. Ook
heeft Alfa ons geadviseerd hoe we het als
team beter kunnen doen. Met een gedeelte
van het personeel hebben we een traject
gedaan om te kijken waar de aansturing
beter kan. Daar zijn heel veel positieve zaken
uitgekomen.”

Erik Stuurbrink, directeur van De Batterijen in Ochten. Dé specialist in vruchtbomen.

Stephan Snepvangers tussen de Skimmia’s. Het hoofdproduct van Snepvangers Tuinplanten.

Mikken op
de krenten
in de pap
Met zeven hectare behoort Snepvangers
Tuinplanten in Molenschot tot de middelgrote
boomtelers. De helft van die oppervlakte
wordt in beslag genomen door kassen.
Stephan teelt er vooral Skimmia, Pieris,
Camelia, Leucothoe en Viburnum tinus. “In
de loop van de jaren zijn we ons meer gaan
toeleggen op het najaarsassortiment. Je ziet
dat de markt in het najaar toch een stuk
kleiner is dan in het voorjaar. Het aanbod van
echte najaarsproducten is beperkt. Daardoor
blijft onze najaarsomzet met Skimmia als
hoofdproduct stabiel.”
Maar in de tegenwoordige markt staan zekerheden op losse schroeven, weet hij. Stephan:
“In de Nederlandse tuincentra worden door
de recessie minder planten verkocht.
Toeleveranciers als wij merken dat. Maar
door toch een flink marktaandeel te creëren,
kunnen we een behoorlijk rendement blijven
realiseren.”

Hij was een tijdje celbioloog, deed onderzoek naar groentenzaden, maar het ouderlijk bedrijf bleef trekken. Dus werd
Stephan Snepvangers de tweede generatie in Snepvangers
Tuinplanten. Maar wel op zijn eigen manier. Snepvangers
Tuinplanten valt op door een innovatieve aanpak van de verkoop,
met een eigen verkoper, professioneel accountmanagement
en een eigen merk: Enjoy Your Choice (EYC).
Door die marktgerichte visie zijn de tuinplanten te vinden in
veel prominente tuincentra in Noord-West Europa.

Eigen business-to-businessmerk

Alfa Controle Paneel

Toen hij als celbioloog niet kon aarden, maakte
Stephan alsnog de overstap naar het bedrijf
van zijn vader. “Het bedrijf is enorm veranderd,
maar onze visie is gelijk: zo efficiënt mogelijk
planten telen met de technieken die voorhanden zijn.” Is Stephan innovatief? “We
behoren weliswaar niet tot de voorlopers qua
kweektechniek, maar bewezen technieken
pakken we snel op.”
Het assortiment van Snepvangers Tuinplanten
gaat richting de tuincentra in Noord-West
Europa. Stephan valt op door zijn marktgerichte manier van werken: Snepvangers
Tuinplanten heeft zelfs een eigen merk, Enjoy
Your Choice (EYC). “Het is geen consumentenmerk, maar een platform om nieuwe, exclusieve producten extra onder de aandacht van
onze afnemers te brengen. De standaardproducten blijven de hardlopers in de tuincentra,
en daarmee ook het grootste deel van onze
productie. Maar juist die exclusieve producten
zorgen ervoor dat klanten voor ons kiezen.
Dit zijn de krenten uit de pap.”

Alfa is de accountant van Snepvangers
Tuinplanten. “Tot de zomer van 2012 zaten
we bij een ander kantoor. Het is niet altijd
makkelijk grip te krijgen op de bedrijfsvoering,
met name de financiële planning. We misten
het proactief meedenken. Ik kende Elbert van
Aalst van Alfa Raamsdonksveer. Die attendeerde mij op het Alfa Controle Paneel (ACP).
Het ACP is precies wat ik zocht. Het is vooral
in het voorjaar heel moeilijk om te prognotiseren. En toch wil je een goed inzicht in de
financiële positie van je bedrijf. De relatie met
Alfa is goed. Eigenlijk zoals je die verwacht
van een proactieve accountant. En het voordeel is ook dat Alfa kennis van de sector
heeft. Zij weten wat er speelt, zij begrijpen dat
onze handel vooral seizoensgebonden is en
dat je een bedrijf hebt met grote voorraden,
die heel veel kapitaal vertegenwoordigen.”

Scan vergroot het
inzicht in uw bedrijf
en persoonlijkheid
Of u nu laanbomen, coniferen of andere buitenproducten kweekt, iedere
kweker heeft wel eens last van bedrijfsblindheid. Ook in de contacten
met afnemers, toeleveranciers of medewerkers denkt u af en toe:
“Had ik dat niet anders moeten aanpakken?” Met een professionele scan
geeft Alfa u meer inzicht in uw bedrijf, uw persoonlijkheid en uw team.
Bedrijfsscan
Via de bedrijfsscan brengt u samen met Alfa uw bedrijf nauwkeurig
in beeld. Uiteenlopende vragen komen aan de orde. Hoe meet u de
klanttevredenheid? Op welke groep klanten kunt u zich het beste
richten? Bent u zich bewust van de reacties van klanten? Hoe kunt
u uw tijd efficiënter indelen? Wat is de juiste prijs voor uw product?
Een klant die zegt dat u te duur bent, verbloemt in veel gevallen de
waarheid. Het is doorgaans een excuus om aan te geven dat u op
andere punten niet goed scoort. Met een bedrijfsscan krijgt u
handvatten aangereikt om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

Persoonlijkheidsscan
Wilt u meer inzicht in uw persoonlijkheid? Dat kan met de persoonlijkheidsscan van Alfa. Die is er niet alleen voor u als ondernemer,
maar ook voor uw (leidinggevende) medewerkers. De scan brengt
u als persoon in beeld. U wordt zich meer bewust van situaties en
gesprekken die voor de aansturing van uw bedrijf essentieel zijn,
maar die u liever vermijdt. De scan laat u ook zien hoe u zo’n gesprek
beter kunt aanpakken. Een persoonlijkheidsscan is ook aan te raden

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het midden- en
kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw. U zit bij Alfa met 28 vestigingen
door heel Nederland - aan tafel met ervaren adviseurs en accountants die de
praktijk goed kennen. Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u terecht met
al uw vragen over accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies,
bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker
beschikt over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

als u niet tevreden bent over een medewerker en overweegt of
deze niet beter op een andere afdeling aan de slag kan. Als u en uw
medewerker op de juiste plek in het bedrijf zitten, stijgt de eigenwaarde en daarmee de motivatie. Ook heeft een gemotiveerde
medewerker minder aansturing nodig.

Teamstijlenscan
De teamstijlenscan geeft inzicht in uw functioneren in teamverband
en kan daarmee het functioneren van het hele team verbeteren.
In veel familiebedrijven hebben familieleden vaak aan één woord
genoeg als het gaat om alledaagse dingen. Meer heikele onderwerpen,
zoals teamontwikkeling, strategie en bedrijfsopvolging, worden vaak
op de lange baan geschoven, met alle nadelige gevolgen van dien.

Subsidie voor scans
Tijdens de bespreking van de scans krijgt u handvatten aangereikt om
te groeien als persoon en als bedrijf. Mogelijk kunt u voor de scans
zelfs subsidie ontvangen. Wilt u meer weten over een van de scans?
Informeer dan vrijblijvend bij een Alfa-kantoor bij u in de buurt.

Zó dichtbij is Alfa!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa?
Neem dan contact op met Alfa in Dodewaard, Gorinchem of Raamsdonksveer.
Alfa Dodewaard

Alfa Gorinchem

Alfa Raamsdonksveer

Edisonring 3

Stephensonweg 1

Barbeelweg 1

6669 NA Dodewaard

4207 HA Gorinchem

4942 VS Raamsdonksveer

088 2531750

088 2531950

088 2532050

dodewaard@alfa.nl

gorinchem@alfa.nl

raamsdonksveer@alfa.nl

Disclaimer

Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan
Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze brochure is toegestaan met
bronvermelding.

