
    
 

 

Ron van Ewijk VOF uw onafhankelijk adviesbureau voor de agrarische sector. 

 

 

Wij kunnen u helpen een sterkere  gesprekspartner te worden met uw bankier en andere 

belanghebbenden bij uw bedrijf. 

 
  

Onze bedrijfsgerichte advisering sluit naadloos aan op het werk 

van uw accountant. Wij laten u op een verfrissende wijze 

kennismaken met de financiële aspecten van uw bedrijf.  

Wij werken vanuit een brede aandacht voor de processen in uw 

bedrijf en een verbetering van uw financieel resultaat. 

Vanuit uw dagelijkse praktijk proberen wij de cijfers en 

kengetallen voor u begrijpelijk en beter toepasbaar te maken. 

Wij kunnen u helpen uw visie en strategie onder woorden te 

brengen en met cijfers te onderbouwen. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak  

voor een oriënterend gesprek. Ervaar of we een klik hebben en wat wij voor  

u kunnen betekenen. 

 

 

              Onze kenmerken:  

  # Ondernemend 

  # Analytisch    

   # No Nonsense  

  # Veelzijdig  

  # Betrokken  

  # Ambitieus 

          Ron van Ewijk              Aafke Westeneng             

        Adviseur                 Intern Adviseur 

 
Telefoon:  0344-66 14 97 
  06-308 046 75 

Email: info@ronvanewijk.com 

Website: www.ronvanewijk.com   

mailto:info@ronvanewijk.com
http://www.ronvanewijk.com/


    
 

Wat doen wij? 

 
Ondernemingsstrategie en bedrijfsplan 
Bepaal zelf de toekomst van uw bedrijf! 

o Wat zijn uw persoonlijke en zakelijke ambities en welke routes kent u om uw ambities waar te maken? 

o Wat moet u doen en laten om deze route te volgen en weet u hoe gemakkelijk of gevaarlijk deze route is? 

o Hoe moet uw bedrijf er dan over 10 of 20 jaar uit zien en is dit financieel haalbaar? 

o Laat u niet verrassen of verleiden, maar werk met een plan. 

Laat u het gebeuren of maakt u de keuzes? 

Investeren, bedrijfsovername en financieren 
Wij zoeken binnen uw en ons netwerk samen naar de optimale invulling van 

uw financieringsbehoefte. 

Investeringen, moderniseringen of bedrijfsovernames. Meestal ingrijpende veranderingen voor de lange termijn. 

Voor u heel belangrijk dit passend te financieren, waarbij herfinanciering van uw bestaande leningen en 

kredieten aandacht verdient. De financiering moet passen bij uw strategie en financiële uitgangspositie, zodat de 

financiering op lange termijn u voldoende ruimte geeft om te ondernemen. 

Rentabiliteitsbegroting 
Een goede begroting geeft u inzicht. Weet bij welke markt- of bedrijfssituatie u slapeloze nachten 

krijgt. 

o Het is goed te weten hoe u er financieel voor staat en komt te staan.  

o Kunt u op de korte en op de lange termijn aan uw verplichtingen voldoen?  

o Wat betekenen prijsschommelingen voor u?  

o Wanneer moet u grote (vervangings)investeringen doen en zijn deze betaalbaar? 

Wij helpen u de financiële gevolgen van de diverse scenario’s in beeld te brengen, waarmee u bewust 

uw keuzes kunt maken.  

 
Kostprijsanalyse en bedrijfsprocessen 
 Wat is uw kostprijs? 

o Uw jaarrekening ontvangen, maar wat doet u er in de praktijk mee? 

o Hoe is uw kostprijs opgebouwd en waar heeft u invloed op? 

o Welke processen in uw bedrijf kunnen efficiënter? 

o Bewerkingskosten: eigen mechanisatie of loonwerk? 

o Hoe kunt u uw risico's beter beheersen? 

Management informatie 

Wij kunnen u helpen het financieel inzicht in uw onderneming te vergroten. 

o Welke kengetallen kunnen u helpen uw resultaat te verbeteren of op koers te blijven? 

o Hoe eenvoudig kunt u deze informatie vergaren? 
o Waarom begint u hier vandaag niet mee? 


