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Daar waar de ondernemer 
in zijn element is, voelen wij 
ons ook thuis: in en om zijn 

eigen onderneming én bij zijn 
toeleveranciers en afnemers.

veehouderij
Van ondernemers in de veehouderij wordt een verregaande 

professionalisering verwacht. Van managementrapportages tot kennis 

van (steeds veranderende) wet- en regelgeving. We benadrukken 

de sterkte punten en pakken de zwakke punten aan, samen met de 

ondernemer.

tuinbouw
De Nederlandse akker- en tuinbouw kenmerkt zich door innovatieve 

ondernemers die met veel passie voedsel en siergewassen 

produceren. Het is een kapitaalintensieve sector waarbij het financieel 

beleid van het bedrijf van groot belang is voor het succes.

agribusiness
Naast de primaire bedrijven in de agrarische sector is de complexiteit 

bij de toeleveranciers en afnemers groot. Omdat wij vanuit de basis 

meedenken kunnen wij voor ondernemers in de periferie van grote 

betekenis zijn. We weten wat er speelt en wat er verwacht wordt.

MKB
Het midden- en kleinbedrijf is divers. Maar er is één gelijke noemer: 

dit segment kenmerkt zich door gedreven ondernemers, van handen 

uit de mouwen en aanpakken. Vanuit onze brede kennis kunnen we 

ondernemers en hun onderneming begeleiden.

interim finance
We geven financieel inzicht, 
structuur en optimaliseren 
werkprocessen. We kijken 

vooruit en denken in kansen: 
altijd meedenkend en 

oplossingsgericht. Dat doen 
we op interim-basis, want de 

mooiste veranderingen komen 
van binnenuit.



Soms heb je een ander perspectief 

nodig. Een nieuw inzicht van iemand die 

je blindelings vertrouwt, met jarenlange 

ervaring en een groot netwerk. Een specialist, 

vakmens, branchegenoot en bovenal, een 

betrokken mens. Iemand die je durft uit te 

dagen en pas loslaat als het doel bereikt is. 

Wij bieden dat perspectief.
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met perspectief

onze kracht 
Onafhankelijk advies 

op alle facetten van het 
ondernemerschap waarbij 

we oog hebben voor 
de totale onderneming, 
de ondernemer en zijn 

omgeving.



management
Als ondernemer is het prettig een onafhankelijke 

sparringpartner te hebben. Iemand met goede ideeën,  

die je uitdaagt of juist ondersteunt.  Die regelmatig 

aanschuift of die je gewoon kunt bellen wanneer nodig. 

strategisch
Wij begeleiden ondernemers bij hun weg naar de 

toekomst. Daarbij gaan we verder dan het maken van 

prognoses en inschattingen, we zorgen er ook voor dat  

het doel behaald en geïmplementeerd wordt.

bedrijfsoverdracht
Wij pakken de zaak integraal aan voor beide partijen: 

financieel, juridisch en fiscaal geoptimaliseerd. Vóór, 

tijdens en na bedrijfsoverdracht binnen en buiten 

familieband of bij deelname in het bedrijf van een ander.

bedrijfsfinanciering
Een financieringsaanvraag is voor ons dagelijkse kost.  

We kijken naar onderneming en ondernemer, naar de 

markt, de historie, het heden en de toekomst. Voor de 

financiering opereren we volledig onafhankelijk en dankzij 

onze ervaring kunnen we de haalbaarheid goed inschatten.

bijzondere situaties
Als ondernemer kom je soms in een onalledaagse situatie 

terecht. Bij insolventie, een conflict, echtscheiding of andere 

calamiteit. We geven eerlijk en deskundig advies. We 

overzien de situatie en pakken direct aan. Dat geeft rust.

maak kennis met onze mensen 
Eerlijk, onafhankelijk, resultaatgericht en betrokken.

‘Exitus houdt me 
continu scherp om het 
goed te blijven doen’

Richard, melkveehouder
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