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ADVERTENTIE

„Een agrarisch ondernemer kan zich in deze tijd 
ondergesneeuwd voelen door alle wetten, regels 
en voorwaarden waaraan hij zich moet houden”, 
zegt Rick Hoksbergen, strategisch adviseur bij 
Alfa Accountants en adviseurs in Leeuwarden. 
„Heel begrijpelijk. Wij bieden een oplossing aan 
met een one-stop-shop voor strategisch maat-
werk. We hebben alle specifieke kennis in huis op 
het gebied van bedrijfsadvisering, van juristen tot 
financieel experts en het hele scala daar tussen 
in.”
 
Neem als voorbeeld de bedrijfsoverdracht.  
„Wie een bedrijf wil overnemen, heeft een  
gedegen ondernemersplan nodig”, mengt Jelmer 
Sietzema, bedrijfskundig adviseur, zich in het 
gesprek. „Dat plan moet vanuit de ondernemer 
zelf komen. Immers: niet alleen hij maar ook zijn 
gezin moet achter de bedrijfsvoering staan en zich 
er in kunnen vinden. Het klinkt misschien wat 
traditioneel, maar wie geen balans vindt tussen 
werk en gezin, heeft vaak een stroeve bedrijfs-
voering. Daarom beginnen we meestal met een 
heel eenvoudige kernvraag: ‘Hoe zouden jullie je 
bedrijf het liefste zien?’ Vanuit die basis gaan we 
aan de slag: het gezin oppert iets, wij schaven het 
bij tot een coherent en strategisch goed uitgekiend 
plan. Want de financiering van een bedrijf door de 
bank staat of valt met een goed uitgewerkt plan.”
 
„Banken zijn de laatste jaren steeds strenger  
geworden”, weet Binny Hoekstra, bedrijfskundig 
adviseur met haar specialiteit in financieringen. 

„Ze willen het geleende bedrag sneller terug en 
stellen hogere eisen aan het financiële plaatje 
van een bedrijf. Veel vragen zullen beantwoord 
moeten worden. Hoe voer je bijvoorbeeld na een 
bedrijfsovername het meest optimaal een bedrijf 
waarin je voldoende kunt aflossen? Maar ook 
de vraag of er voldoende geld overblijft voor de 
ouders die hun pensioen uit het bedrijf halen 
is relevant. Een hele puzzel die naadloos moet 
passen, wil je de financiering rond krijgen en het 
bedrijf rendabel maken.”
 
Ondernemerschap en vakmanschap moeten meer 
dan voorheen hand in hand gaan. „Die worden 
niet als vanzelfsprekend verenigd in één persoon”, 
besluit Rick. „Een vakman is niet altijd een goede  
ondernemer en andersom gaat de vlieger ook lang 
niet altijd op. Door de schaalvergroting zie je 
echter, dat ondernemer en vakman elkaar in een 
fusie steeds vaker vinden binnen één bedrijf.  
Een gegeven waar de bedrijfsvoering alleen maar 
baat bij heeft. Zij zijn de agrarisch ondernemers 
van de toekomst en kunnen rekenen op de  
expertise van Alfa Accountants.”

Alfa Accountants en adviseurs
Noordersingel 4, Leeuwarden
Tel (088) 25 32 300

www.alfa.nl

One-stop-shop voor 
strategisch maatwerk

Wie een agrarisch bedrijf runt, weet dat je met  

één been in het heden moet staan en met het andere in 

de toekomst. Een doortimmerd strategisch plan vormt 

het fundament van de onderneming, die gevoed wordt 

door een vooruitziende blik. Een opgave waarbij  

het overzicht soms zoek kan zijn.

V.l.n.r: Binny Hoekstra, Rick Hoksbergen en Jelmer Sietzema

„Je ziet het op het eerste gezicht niet in de schap-
pen van de supermarkt, maar Vreugdenhil Dairy 
Foods is op afstand de grootste producent van 
volle melkpoeders in Nederland”, aldus Marjolein 
van Kreij, Manager Milk Supply van Vreugdenhil 
Dairy Foods. „En hoewel je onze producten dus 
niet écht ziet, zijn ze ruimschoots aanwezig in de 
Nederlandse supermarkten. Ze worden gebruikt 
als ingrediënt in onder andere chocopasta’s, koek-
jes, ijs, chocolade en natuurlijk zuivelproducten.”

„Het grootste deel van onze melkpoeders is  
echter bedoeld voor de export. Omdat we miljoe-
nen mensen wereldwijd het gezonde van melk wil-
len bieden, leveren we aan meer dan 130 landen.  

In veel landen is de aanwezigheid van een vers 
pak melk in het koelvak niet de gewoonste zaak 
van de wereld. Verse melk is daar vaak geen 
optie, bijvoorbeeld omdat mensen geen koeien 
kunnen houden, of omdat de melk niet bewerkt of 
bewaard kan worden. Melkpoeders zijn dan een 
uitkomst.”

„De beste kwaliteit melkpoeder begint bij de bron: 
de melkveehouders. Zij leveren een constante 
stroom melk van hoge kwaliteit, geproduceerd 
met aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Oog 
voor duurzaamheid staat ook bij Vreugdenhil 
hoog op de agenda. Zo is honderd procent van de 
gebruikte stroom op het hoofdkantoor in Nijkerk 

en in de drie fabrieken in Barneveld, Gorinchem 
en Scharsterbrug, groen.”

„En Vreugdenhil werkt zoveel mogelijk op maat. 
‘Toegevoegde waarde’ is bij ons geen loze kreet.  
In landen waar het voedsel minder rijk is,  
voegen we extra vitamines en mineralen toe voor 
extra voedingsrijke melkpoeder. Voor armere 
landen kijken we naar manieren om goedkoper 
te produceren, maar zonder dat de kwaliteit daar 
onder lijdt. Zo wordt het dierlijk vet eruit gehaald 
en verkocht aan bijvoorbeeld banketbakkers in 
Nederland, en vervangen we dit door plantaardig 
vet.”

„Die inzet op nét dat beetje extra is een continu 
proces. Zo werkt Vreugdenhil in samenwerking 
met World Vision en Made Blue aan schoon 
drinkwater in Ethiopië. Met alleen melkpoeder 
heb je immers nog geen glas melk. Ons motto 
voor de komende vijf jaar is ‘Creating Shared  
Value’. Wij willen meervoudige waarde creëren 
voor onze leveranciers, klanten en de onder-
neming. We bring you the best of milk!”

Vreugdenhil Dairy Foods
Arkerpoort 5, Nijkerk
T (033) 303 50 00

www.vreugdenhildairyfoods.com

Vreugdenhil biedt gezonde 
van melk over hele wereld
De uitspraak is bekend: melk is goed voor elk. Vreugdenhil Dairy Foods speelt daarop in door 

wereldwijd miljoenen consumenten te voorzien van voedzame en gezonde melkpoeder. 

Marjolein van Kreij


