MENS EN MENING
adviseur van de maand

BIJLSMA & VAN DER LINDE AGRO ADVIES
De een heeft jarenlange ervaring in de bankenwereld, de ander houdt zich met name bezig met accountancy en fiscale vraagstukken.
Voor beide lag de focus op strategische advisering Dick Bijlsma (r.) en Jan van der Linde hebben tot op heden allebei een eenmanszaak.
Door regelmatig contact bij netwerkbijeenkomsten is langzaam het idee ontstaan om de krachten te bundelen. Dat is per 1 september
2017 een feit. Ze gaan samen verder als adviesbureau in de agrarische sector. Hun werkgebied wordt door de samenwerking vergroot en
is volgens de heren het best te beschrijven als ‘Het Noorden’. Dus Groningen, Friesland, Drenthe, de Noordoostpolder plus de kop van
Overijssel, de regio waar de wortels van Van der Linde Agro Advies liggen.

Wat zouden jullie doen met een groot geldbedrag?
‘In ieder geval wordt een deel gereserveerd voor de volgende
generatie, bijvoorbeeld voor een studie van de kinderen. Een
ander deel investeren we in ons bedrijf, bijvoorbeeld in een
investering in een bedrijfspand. En een deel van het geldbedrag
willen we steken in de agrarische sector. Ambitieuze bedrijven
die niet gefaciliteerd kunnen worden door gangbare financiers,
ondersteunen met een financiering.’
Hoe zien jullie de toekomst van agrarisch Nederland?
‘De agrarische sector blijft dynamisch en aan veranderingen
onderhevig. De kunst is om goed de efficiëntie in de gaten te
blijven houden. Waar nodig moet de sector in staat zijn te
schakelen. De grootste uitdaging ligt overigens bij de onderwaardering door de samenleving. Er bestaat nog altijd een
negatief beeld over de agrarische sector. Dat moet veranderen
door nog meer transparantie en communicatie.’
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Wat is jullie belangrijkste taak als adviseur?
‘Naast de ondernemer staan om hem of haar scherp te houden
en bewustwording over de drijfveren creëren. En hierop verder
bouwen. Door de juiste vragen te stellen en de frisse creativiteit
te combineren met kennis en ervaring, willen wij zorgen voor
een passende oplossing.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
Van der Linde: ‘Met Willem-Alexander. Met name vanwege zijn
kennis over water. Watermanagement wordt steeds belangrijker.
Ik wil weten wat ik kan doen om waterproblemen beheersbaar
te maken. Zowel een tekort in droge perioden, als te veel water
in de natte tijden.’ Bijlsma: ‘Ik ga binnenkort de Alpe d’Huez
fietsen. Daarom wil ik wel een dag ruilen met Tom Dumoulin.
In een peloton fietsen, de dynamiek in het peloton meemaken.
Dat zie ik wel zitten.’
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