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Resultaten van uw bedrijfsstrategiecheck

 
U ziet in deze rapportage een samenvatting van al uw persoonlijke resultaten uit de Rabo M-Tool. Allereerst ziet u per

thema - ondernemerschap, winstgevendheid en duurzaamheid - wat uw scores zijn op de diverse aspecten. Vervolgens ziet

u in de uitkomstenanalyse een vergelijking tussen de bestaande en gewenste situatie. Waar staat u nu en waar precies

liggen, gezien uw toekomststrategie, voor úw bedrijf en uzelf de ontwikkelpunten.

 
Uitkomsten bespreken met uw Rabobank adviseur

 
Wilt u de resultaten uit de Rabo M-Tool bespreken met uw Rabobank adviseur? Neemt u dan contact met hem op. Hij is

graag uw gesprekspartner bij het bepalen van uw eigen richting, het maken van verantwoorde keuzes en/of het zoeken naar

gerichte ondersteuning. Klik hiervoor op de knop ‘Afspraak maken’  op de pagina 'Analyse' bij de resultaten in de M-Tool om

een afspraak te maken en uw resultaten (PDF-rapportage) naar hem door te sturen.

 

 



Rabo M-Tool

 
Strategiecheck voor melkveehouders

 

Resultaten analyse

 
Gebaseerd op uw aangevinkte bedrijfsstrategie:          Evenwichtig groeien

 

Ondernemerschap
Vakmanschap Uitdaging

Techniek Goed

Operationeel organiseren en plannen Goed

Financieel organiseren en plannen Uitdaging

Risicomanagement Aandacht

Samenwerken Aandacht

Omgevingsbewust handelen Goed

Communicatievaardigheden Aandacht

Stressbestendigheid Uitdaging

Creativiteit Aandacht

Winstgevendheid
Saldo per kg melk Goed

Reserveringscapaciteit Zorg

Vermogen Uitdaging

Tevredenheid over inkomen Goed

Oudedagsvoorziening Uitdaging

Duurzaamheid
Stalsysteem Goed

Ammoniak Aandacht

Mest en mineralen Zorg

Energie Goed

Weidegang Op orde

Draagvlak Goed

Arbeidsdruk Uitdaging
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Legenda analyse

 

Zorg
Uw score op dit aspect vormt een serieuze belemmering. Dit aspect vraagt een andere aanpak om succesvol te kunnen zijn

in uw beoogde strategie.

 

Uitdaging
Uw score op dit aspect sluit niet goed aan bij uw beoogde strategie. Dit aspect vraagt om bijsturing om succesvol te kunnen

zijn in uw beoogde strategie.

 

Aandacht
Uw score op dit aspect leidt niet direct tot een belemmering. Dit aspect verdient wel enigzins aandacht om succesvol te

kunnen zijn in uw beoogde strategie.

 

Op orde
Dit aspect is niet echt een eigen kracht, maar uw score op dit aspect vormt geen belemmering om succesvol te kunnen zijn

in uw beoogde strategie.

 

Goed
Uw score op dit aspect is een goede basis om vanuit eigen kracht succesvol te kunnen zijn in uw beoogde strategie.
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