De agrarisch bedrijfsadviseur; profiel, beroepsethiek, titel en titelgebruik (ab)
Profiel
Het profiel van de agrarisch bedrijfsadviseur (ab), lid van de vab, ligt in principe vast in de statuten en het
daarop gebaseerde reglement voor de beroepsuitoefening (RBU). De meeste eisen, die aan het
lidmaatschap gesteld worden, kunnen objectief vastgesteld worden. Het ligt anders met betrekking tot de
inhoud van de werkervaring en met name ten aanzien van het laatste gedeelte daarvan; de
advieservaring. Op grond van dit laatste wordt beoordeeld of de kandidaat werkzaam is (of geweest is) als
agrarisch bedrijfsadviseur. Met andere woorden ‘wat is/doet een agrarisch bedrijfsadviseur?’

Uit het RBU blijkt dat een ab:


problemen van bedrijfskundige aard moet kunnen onderkennen



bedrijfskundige opdrachten volledig moet kunnen uitvoeren



en dit doet door -zo nodig- gebruik te maken van deskundigheid van anderen (hetgeen overigens
de verantwoordelijkheid van de ab niet vermindert).

Bedrijfskunde is de leer van het bedrijf waarin een integrale benadering van een aantal factoren (o.a.
economische, technische en organisatorische) wordt beoogd. Daarnaast speelt het tijdsperspectief in de
zin van onderscheid tussen problemen van operationele, tactische en strategische aard. Een
bedrijfskundige benadering is dan ook complex van aard en vraagt veel van een adviseur. Hij of zij zal de
verschillende aspecten met elkaar tot een samenhangend geheel moeten kunnen brengen en
strategische aspecten vertalen naar de nodige maatregelen op de korte termijn.

Een ab moet dus bedrijfskundige problemen kunnen onderkennen en opdrachten in volle omvang kunnen
uitvoeren. Dit betekent dat een specialisatie het zicht op samenhang niet mag wegnemen en dat dit in
voorkomende gevallen kan leiden tot het inschakelen van andere deskundigen.

Het voorgaande houdt in dat gespecialiseerde agrarische adviseurs toegelaten kunnen worden. Het
lidmaatschap zou immers bij kunnen dragen aan een beter inzicht in de samenhang van de verschillende
bedrijfskundige elementen en verbreding van de scope van de adviseurs. Een inzicht, dat gezien de
vereiste vooropleiding, reeds aanwezig zou moeten zijn en door het lidmaatschap van de vab versterkt
kan worden. Andersom kunnen andere leden voordeel hebben bij het kennisnemen van specialisaties van
deze adviseurs.

Samengevat kan het volgende profiel van een ab (als lid van de vab) vastgesteld worden:


een aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO- of WO-niveau



uitvoerige kennis van een of meerdere branches of disciplines



integrale visie op de agrarische sector in het algemeen en de bedrijfskundige aspecten van het
agrarisch bedrijf in het bijzonder



tenminste vijf jaar werkervaring waarvan drie jaar als zelfstandig adviseur



persoonlijke integriteit, tot uitdrukking komend in het primaat van het belang van de klant,
objectiviteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in zijn optreden.

Kandidaten zullen te allen tijde uitvoerig moeten aangeven waaruit de werkervaring bestaat en wat de
werkwijze, de aanpak en de benadering is, teneinde de Commissie voor de Toelating in staat te stellen te
beoordelen of de desbetreffende ook daadwerkelijk als ab functioneert. Ondanks adequate vooropleiding
en afdoende lengte van de advieservaring, waardoor een kandidaat -objectief gezien- aan de
lidmaatschapsvereisten voldoet, kan het zo zijn dat toch afwijzing volgt. De Commissie voor de Toelating
zal elke individuele aanmelding zorgvuldig op alle aspecten beoordelen.

