
Als agrarische ondernemer kijk je regelmatig naar drie zaken, Continuïteit, Resultaat en 
Impact. Wij bij Alfa Accountants Zwolle, Meppel en IJsselmuiden willen je daarbij heel 
graag helpen. Vandaar dat we meegedacht hebben en een prachtige top 5 hebben 
samengesteld. Tips om eens over na te denken! Tips om je bedrijf een impuls te geven. 
Voor elke ondernemer is de situatie weer anders en zal ook de behoefte enigszins 
afwijken maar met deze tips kun je al snel onderweg zijn naar meer impact, meer 
resultaat en een gedegen continuïteit!
  

De Top 5 Bedrijfsoptimalisatie Agro



Top 5 - Optimaliseer je bedrijf nu!
1   

Het Noodopvolgingsplan

Stel je kunt door een ongeval of ziekte 
langere tijd niet meer ondernemen. 
Wie zorgt er dan voor het bedrijf? 
Heb jij alles goed geregeld voor je 
gezin? Dit is een situatie waar je liever 
niet over nadenkt, maar het kan ons 
allemaal overkomen. Hoewel je de 
kans wellicht klein acht dat het zich 
voordoet, kan de impact ontzettend 
groot zijn. Het noodopvolgingsplan is 
de basis om alles goed te regelen.

Noodopvolgingsplan
nu voor 275 euro. 

5
ROM Scan – Ruimtelijke 
ordening en Milieu

Onze belofte ‘Overal dichtbij’ betekent
dat wij op de hoogte zijn van de speci-
fieke regels in jouw omgeving: hoe 
werkt jouw provincie, jouw gemeente, 
wat zijn de regels? Onze adviseurs 
hebben korte lijnen en hebben een 
groot netwerk waardoor wij je kunnen 
helpen je wensen te realiseren. Wij bij 
Alfa hebben daar een serieuze scan 
voor die we graag met je bespreken.

1 uur kosteloos sparren 
met een kenner? 

https://www.alfa.nl/actueel/
ook-voor-rom-advisering-

kan-je-bij-alfa-terecht
  

2
Abonnement 
Bedrijfcoaching

Sparren, brainstormen en plannen 
voor de toekomst met wie doe je dat? 
Maar vooral wanneer neem je daar de 
tijd voor? Zorg gewoon voor professio-
nele begeleiding en zet de momenten
vast in je agenda. Kies een adviseur 
of accountant van Alfa die past bij 
de grote lijn van je onderwerpen en 
neem het roer in handen! De onder-
werpen kunnen enorm uiteenlopen 
hier zijn een aantal voorbeelden; 
Estate planning, Financieel, Fiscaal, 
Overdracht, Neven activiteiten, Groei 
en Duurzaamheid. Werk wat vaker 
aan je bedrijf en niet alleen in je 
bedrijf! 

Speciaal aanbod voor 2022: 
4 x sparren (max 1,5 uur) 
in 1 jaar voor 750 euro.

3
DISC: 
Haal meer uit jezelf, 
je team en je bedrijf met 
de persoonlijkheidsanalyse
van Alfa

Succes als ondernemer heeft niet 
alléén te maken met zakelijk inzicht. 
Ook je persoonlijkheid (gedrag en 
communicatie) speelt een – heel 
belangrijke – rol. Dat menselijke 
gedrag lijkt weleens onvoorspelbaar, 
en is het soms ook. Met het juiste 
instrumentarium is dat gedrag van 
mensen goed in kaart te brengen. 
Inzicht in jezelf én in de ander leidt tot 
open communicatie, betere samen-
werkingsverbanden zowel binnen als 
buiten de organisatie en vergroot de 
effectiviteit. Combineer gedegen 
zakelijke expertise met inzichten in 
gedrag en communicatie en je zult zien
dat je meer uit jezelf en/of je team kunt
halen en gestelde (financiële) doelen 
makkelijker en sneller kunt realiseren.

Aanbod is twee Disc analyses 
met persoonlijke bespreking voor 
slechts 1790 euro (895 per stuk).

4
TOM Pakket, 
Totaaloverzicht Mineralen

Ontzorging door onze agrarische 
bedrijfsadviseurs neemt je heel veel 
werk uit handen. Wij hebben een 
efficiente wijze om jouw mineralen-
administratie optimaal in kaart te 
brengen. We ondersteunen je actief 
bij het voldoen aan de gebruiksnor-
men en mestverwerkingsplicht. Je zit 
immers niet te wachten op vervelende 
uitkomsten van controles door de 
NVWA en de RVO.  Wij bieden je 
graag een demo aan om de steeds 
ingewikkeldere regelgeving in een 
makkelijk overzicht te kunnen weer-
geven. 

Wil jij ook een kosteloze demo?



Alfa Zwolle
Zeven Alleetjes 3
8011 CV Zwolle
088 2533050
zwolle@alfa.nl

Vraag ook naar ons aanbod 
over de volgende onderwerpen:
•  Financieel plan
•  Pensioen opbouw
•  Alfa Management Paneel
•  Sturen op KPI’s
•  Faalfout-reductie
•  Efficiency Scan
•  En diverse andere onderwerpen 


