
Witloof-

barometer

Hoe economisch en financieel 

gezond is je bedrijf?



Wat is het project “Witloofbarometer”?

Rendabiliteit 

staat onder druk

“Meer kennis over 

financieel-economisch 

beheer  beter beheer”

Projectmiddelen ter 

beschikking

Project “Witloofbarometer”

Onderzoek en 

voorlichting

OverheidSector



Hoe tracht “Witloofbarometer” kennis te 

verhogen?

Creëren van voorlichtingsmateriaal

Gebruik ervan in demonstratie- en 
voorlichtingsactiviteiten

Systeem om dit ook na het project 
te kunnen blijven doen

ENDIFE

Presentaties/lespakket

Handleidingen/fiches

ENDIFE op website

Lespakket voor NPW, Inagro, BB



Educatie- eN DIagnose voor Financieel-Economische gezondheid

Excel-gebaseerde rekentool

Vertelt op basis van je bedrijfseconomische boekhouding hoe 
financieel en economisch gezond je bedrijf is

Geeft suggesties voor verbetering

Wat is ENDIFE1.0?



Kapitaal

Grond

Arbeid



Kapitaal

Grond

Arbeid

Vermogen



Arbeid

Vermogen



Eigen 

vermogen

Vreemd 

vermogen

Personeel
Familiale 

arbeid



Eigen 

vermogen

Vreemd 

vermogen

Personeel
Familiale 

arbeid

Wat is economisch gezond?

Opbrengsten

Kosten?



Eigen 

vermogen

Vreemd 

vermogen

Personeel
Familiale 

arbeid

Wat is financieel gezond?

Ontvangsten

Uitgaven



Economisch en financieel gezond?

Financieel 

haalbaar

Economisch 

rendabel

Zowel op korte als 

lange termijn 

onhoudbaar.

Opbouw van schulden.

Op korte termijn 

overleefbaar.

Overlaten? Investeren?

Opbouw eigen 

vermogen?

Economisch en 

financieel gezond 

bedrijf.

Betalingsproblemen 

vandaag.



Hoe vertelt ENDIFE1.0 hoe gezond je bedrijf 

is?

 Indicatoren Er is een probleem

Wat is het probleem?

Wat zijn mogelijke oplossingen?

HulpindicatorenMeerdere basisindicatoren

ENDIFE: 8 indicatoren voor financiële & 

economische gezondheid
ENDIFE: mogelijkheden voor verdere 

analyse om probleem te duiden



Hoe geeft ENDIFE1.0 verbeteropties?



En nu, aan de slag!



ENDIFE

Erwin Wauters (erwin.wauters@ilvo.vlaanderen.be); Dries Loncke 

(dries.loncke@ilvo.vlaanderen.be); Jef Van Meensel (jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be); 

Frederik Leen (frederik.leen@ilvo.vlaanderen.be) 

ENDIFE1.0 wordt weldra beschikbaar op www.ilvo.vlaanderen.be/witloofbarometer , inclusief 

handleiding en brochure. NPW, Inagro, BB brengen je hiervan op de hoogte; 

Er wordt ook met het materiaal een lespakket samengesteld voor voorlichters en lesgevers;

ENDIFE1.0 (diagnose) is af, ENDIFE 2.0 (analyseren van operationele of tactische 

veranderingen) en ENDIFE3.0 (analyseren van structurele veranderingen, investeringen);

ENDIFE2.0 en ENDIFE 3.0 worden gebruikt in een volgende serie sessies voor telers, nu rond 

specifieke types beslissingen;
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