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Een leven lang leren
Bart IJntema: ‘In de toekomst is het niet g enoeg als je alleen een goed vakman bent’
De melkveehouderij verandert in snel tempo. Bedrijven groeien, het
einde van de quotering is in zicht. Hoe benen veehouders die
ontwikkelingen bij? In de kerstspecial ‘Investeren in kennis’ komen
vier veehouders en verschillende specialisten aan het woord.

E

en leven lang leren. Met dat onderwerp ging een denktank van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap het afgelopen jaar aan de
slag. Voor een flexibele arbeidsmarkt is
een hoger onderwijsniveau op de werkvloer nodig. Hoe zit dat eigenlijk in de
melkveehouderij? Zijn melkveehouders
voldoende geschoold om te kunnen omgaan met de snelle ontwikkelingen in
de sector? Door de liberalisering van de
markt wordt de melkveehouderij in ieder geval steeds dynamischer.
‘De vrije markt vraagt om een ander ondernemerschap. In de toekomst is het
niet genoeg als je alleen een goed vakman bent’, stelt Bart IJntema, sectormanager food en agri van Rabobank. Eerder
dit jaar gaf IJntema in Veeteelt al aan dat
melkveehouders opvallend gemakkelijk
geld in het bedrijf pompen, maar aandacht voor eigen ontwikkeling er nog
wel eens bij in schiet.
Rabobank speelt momenteel in op de
vraag naar het verbeteren van het ondernemerschap van melkveehouders met
het programma ‘Melkveehouderij op
Maat’. In groepssessies, de zogenaamde
‘Melkvee Momenten’, gaan melkveehouders met elkaar in gesprek, onder meer
over het verbeteren van het ondernemerschap en het omgaan met groei en
prijsfluctuaties. ‘Het programma is een
vervolg op het project “Melken in de
nieuwe Realiteit”. We wilden met dat
rapport meer dan het alleen in zalen
presenteren. We willen juist graag dat
veehouders er zelf actief mee aan de slag
gaan. Dat slaat aan, we hebben al veel
aanmeldingen.’
IJntema merkt dat ook opleidingen op

14

december 1/2 2008

de agrarische hogescholen steeds beter
inspelen op agrarisch ondernemerschap.
‘Tot een aantal jaar geleden deden ze
daar veel te weinig aan, maar er zijn nu
specifieke opleidingen voor agrarisch
ondernemerschap.’

Workshop ondernemerschap
Zijn veehouders goed genoeg voorbereid
op de toekomst? Wander de Wolde,
teamleider van Bestra Consultancy, stelt
vast dat een steeds groter wordende
groep veehouders zich verdiept in de
toekomst. ‘Het is voor elke veehouder
cruciaal om stil te staan bij de toekomstplannen en de groei van het bedrijf.
Voordat veehouders grote investeringen
doen, zouden ze ook moeten nadenken
over de consequenties van het groeien.
Het kan zijn dat iemand een prima vakman is met 45 koeien en goede inkomsten haalt, maar met meer koeien de
grip op de zaak toch verliest en
minder gaat presteren.’
Een pasklaar antwoord op de
vraag wat veehouders moeten doen om zich voor
te bereiden op de toekomst, bestaat niet.
‘Het hangt af van de
persoon. Wil iemand
meer automatiseren
of liever met personeel werken? En
heeft hij dan liever
iemand voor het
simpele werk of
stelt hij een manager aan? Je moet
heel specifiek per
boer bekijken wat

bij hem past. Er zijn veel verschillende
opties. Zeker is wel dat bij groei de bedrijfsvoering moet veranderen, anders is
het risico groot dat de ondernemer zijn
werk niet aankan.’
Bestra biedt onder meer een workshop
‘Groeien in ondernemerschap’ aan, zowel voor de groeiende bedrijven met
zo’n 70 koeien als voor de bedrijven met
meer dan 125 koeien. Welke veehouders
nemen aan die workshop deel? ‘Dat zijn
vooral veehouders die verder willen
groeien. Vaak zijn ze zwaarder gefinancierd en daarom moeten en willen ze
beter presteren dan gemiddeld. Regelmatig melden zich daarvoor studieclubs
aan. Veehouders die bij een studieclub
zijn aangesloten, zijn al meer dan gemiddeld bezig met hun bedrijf.’
Studieclubs, workshops, internetforums.
De huidige generatie veehouders vergaart kennis op allerlei manieren. Nyenrode Business Universiteit speelt
in op de vraag naar kennis in de agrarische sector
met een

aantal koeien
scholingsgraad
lager beroepsonderwijs/vmbo
middelbaar beroepsonderwijs
hoger beroepsonderwijs
universitair
anders
weet niet/geen antwoord

totaal 30-49
21
70
7
0
0
1

leeftijd

50-69

70-99

100+

tot 40

40+

20
74
5
1
0
0

17
68
12
1
2
1

13
75
12
0
0
0

7
73
17
0
0
2

26
69
4
1
1
0

30
65
2
0
0
2

Tabel 1 – Hoogst genoten scholing van veehouders ingedeeld naar bedrijfsgrootte en leeftijd
in Nederland, uitgedrukt in percentages

aantal koeien
scholingsgraad
lager beroeps/algemeen onderwijs
middelbaar beroeps/algemeen onderwijs
hoger onderwijs van het korte type
hoger onderwijs van het lange type
universitair
anders
weet niet/geen antwoord

totaal 30-49 50-69
11
59
19
7
1
2
1

13
62
16
6
1
0
1

6
57
27
7
0
4
0

leeftijd

70+ tot 40
11
52
18
8
5
5
0

3
48
38
6
5
0
0

40+
14
63
12
7
0
3
1

Tabel 2 – Hoogst genoten scholing van veehouders ingedeeld naar bedrijfsgrootte en leeftijd
in Vlaanderen, uitgedrukt in percentages
speciale, agrarisch getinte opleiding, de
NyVU Executive MBA. De opleiding verschilt duidelijk van andere agrarische
opleidingen, legt Marc Dreuning uit,
projectmanager marketing en sales
van Nyenrode Business Universiteit. ‘Dit is een brede managementopleiding waar studenten leren over strategiebepaling, veranderprocessen en
human-resources-management. Na het afronden van
de opleiding heb je als
ondernemer een blikveld
van 360 graden.’
Dit jaar begonnen in september 46 mensen aan
de opleiding en in januari komen er nog ongeveer 25 bij. ‘Ze komen
uit alle deelsectoren: de

tuinbouw, de varkenshouderij, maar bijvoorbeeld ook uit de verwerkende industrie.’

Zeventig procent mbo
Hoe staat het eigenlijk met het opleidingsniveau van de gemiddelde Nederlandse en Vlaamse veehouder? In 2006
bleek uit een peiling van onderzoeksbureau Environs International in opdracht
van Veeteelt dat zeventig procent van de
Nederlandse veehouders een middelbare
beroepsopleiding (mbo) heeft genoten
en zeven procent een hogere beroepsopleiding (hbo) (tabel 1). Hoe groter de bedrijven, hoe hoger het opleidingsniveau.
In de categorie bedrijven met 30 tot 49
koeien heeft 2 procent van de veehouders een hbo-opleiding, in de categorie
bedrijven met meer dan honderd koeien
ligt dat op twaalf procent. Het oplei-
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dingsniveau van veehouders heeft ook
een relatie met leeftijd. Bij veehouders
jonger dan 40 jaar heeft zeventien procent een hbo-opleiding voltooid, bij veehouders ouder dan 40 jaar vier procent.
In Vlaanderen is het beeld overeenkomstig, al is de in Nederland zichtbare trend
dat veehouders met grotere bedrijven
een hoger opleidingsniveau hebben in
Vlaanderen niet duidelijk zichtbaar (tabel 2). Van de Vlaamse veehouders heeft
59 procent middelbaar beroepsonderwijs gevolgd en 19 procent hoger onderwijs van het korte type.

Vraag naar melkveemanagers
Een nieuw initiatief om kennis te bundelen en beschikbaar te stellen aan melkveehouders is Dairy Valley, een samenwerkingsverband van LTO Noord, PTC+,
Van Hall Larenstein en de Animal Sciences Group van Wageningen UR. De ambitie van Dairy Valley is om een internationaal toonaangevend kenniscentrum
voor de melkveehouderij in Noord-Nederland te worden. Barend Spliethoff is
kwartiermaker van Dairy Valley. ‘Het
wegvallen van het drieluik onderwijs,
voorlichting en onderzoek zorgt ervoor
dat de kennis niet optimaal verspreid
wordt. Dairy Valley is een middel om die
verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te herstellen.’
Spliethoff geeft een voorbeeld. ‘Het on-
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Hoe bereid je jezelf voor op de aanschaf van een automatisch
melksysteem? De Vlaamse Bart De Reu uit Bellum deed via
internet een beroep op ervaringen van collega-melkveehouders.
‘Mensen reageren op een forum veel vrijer en opener.’

9

september 2008. Bart De Reu (35) en
Bianca Van Yperen (34) nemen op
hun bedrijf een Galaxy-melkrobot in gebruik met twee boxen in spiegelopstelling, het resultaat van een jarenlange
zoektocht. ‘Automatisch melken boeit
me al jaren’, vertelt de melkveehouder
uit Bellem. Bart De Reu studeerde graduaat landbouw in het Oost-Vlaamse Melle. In zijn studietijd zette hij al de eerste stappen richting een melkrobot. ‘In
1993 heb ik er mijn afstudeeropdracht
aan gewijd en ook daarna ben ik alles
rondom automatisch melken blijven
verzamelen.’
In zijn lange zoektocht was met name
de capaciteit van de diverse soorten
melkrobots een heikel punt. De Reu:
‘Met gemiddeld negentig koeien is de
veestapel net te groot voor één melkrobot. Twee melkrobots plaatsen vond ik
te duur. Deze melkrobot zag ik voor het
eerst op een landbouwbeurs in Hannover in 2006. Met twee boxen in spiegelopstelling en één robotarm leek dit type
robot een ideale tussenoplossing.’
Via de diverse leveranciers kwam De
Reu bij robotmelkers terecht met verschillende typen melkrobots. Zo maakte
hij een grondige afweging van de systemen. ‘Veehouders die dagelijks met een
melkrobot melken, bezitten enorm veel
informatie. Van de leverancier krijg je
vaak alleen maar de positieve kant van
het verhaal te horen.’
Door het item robotmelken op het Veeteeltforum aan te kaarten wilde de melkveehouder meer te weten komen. ‘Een
forum is de ideale manier om informatie
uit te wisselen. Mensen die zichzelf niet
honderd procent willen blootgeven, rea-

geren op een forum veel vrijer en opener.’
Internet is een ideaal medium om neutrale informatie in te winnen, vindt Bart
De Reu. ‘Veel bedrijven ontwikkelen forums speciaal om mensen te laten discussiëren over hun product. Daaruit
kunnen bedrijven ontzettend veel leren
voor verdere ontwikkelingen.’ Dat geldt
volgens hem ook voor de landbouwsector. ‘Een forum speciaal voor robotgebruikers zou een schat aan informatie
opleveren. Niet alleen om de verschillende systemen te vergelijken, maar ook
om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen over de omschakeling van traditioneel naar automatisch melken, of over
de combinatie van een robot met weidegang.’

Eigen softwarebedrijf
Zelf pikt Bart De Reu al veel langer ervaringen op via internet. In 2002 ontwikkelde hij de software achter de website
‘De gouden melkfactuur’. Via die weg
waren veehouders in staat om hun melkprijs onderling te vergelijken. De ontwikkeling van deze website was het
startsein voor een eigen softwarebedrijf,
nu al vijf jaar geleden. ‘Ik schrijf software en ontwikkel websites, vooral voor
de agrarische sector. Ook daarvoor gebeurt het regelmatig dat ik kennis inwin
via forums.’
De opstart van het automatisch melksysteem op het bedrijf van Bart De Reu verliep vlot. Dat kwam door zijn intensieve
voorbereiding en door ervaringen uit te
wisselen met collega’s. ‘Het ideale tijdstip van plaatsen, de plaatsbepaling in
de stal, de voorbereiding van de koeien,
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derwijs maakt zijn eigen onderwijsprogramma’s, maar die sluiten niet optimaal aan op de behoeften vanuit de
praktijk. Zo is er bijvoorbeeld steeds
meer vraag naar managers voor melkveebedrijven. De agrarische bedrijfsverzorging kan nauwelijks mensen vinden
die als een veehouder ziek wordt, het bedrijf tot in de haarvaten kunnen aansturen. Er is vraag naar mensen die het hele
bedrijf kunnen overzien. Er loopt nu een
eerste leergang manager melkveehouderij bij Van Hall Larenstein en PTC+.’
Veehouders zoeken nu op eigen manieren naar kennis om in de toekomst hun
bedrijf economisch en maatschappelijk
verantwoord te kunnen blijven runnen,
stelt Spliethoff. ‘Een deel vult dat bijvoorbeeld in via Melkvee Academie, een
landelijk kennisnetwerk voor toekomstgerichte melkveehouders, maar daarmee bereik je maar een beperkte groep.
Anderen zoeken via internet of benutten kennis uit het buitenland, uit Californië of Israël. Maar het zou hen een
lief ding zijn als ze dat soort kennis dichter bij huis konden halen.’

Kennis uit een blaadje
De Melkvee Academie richt haar pijlen
vooral op management, strategie en innovatie. ‘We praten bijvoorbeeld over
hoe om te gaan met financiële risico’s
bij veranderende melkprijzen of hoe om

te gaan met personeel’, stelt Catharinus
Wierda, verantwoordelijk voor strategie
en ontwikkeling bij Melkvee Academie.
Veehouders in alle gradaties nemen deel
aan de Melkvee Academie. ‘Van jong tot
oud, kleine en grote bedrijven. Van alle
melkveehouders bereiken we zo’n 12,5
procent. De deelnemers hebben wel gemeen dat ze een stapje vooruit willen
zetten. Ze willen investeren in kennis
voor de toekomst.’
Wierda trekt het begrip kennis graag
breder. ‘Kennis kun je opdoen uit een
blaadje, maar ervaringskennis is belangrijker. Toegepaste kennis heeft meer
waarde.’ Voldoende kennis is niet het
enige wat belangrijk is, vindt Wierda.
‘Het gaat ook om het hebben van een
groot netwerk, van contacten. Zo kun je
de diepte ingaan en inspiratie opdoen.’
Blijven veehouders bij de Melkvee Academie niet te veel in hun eigen kringetje? Wierda ontkent dat. ‘We bieden juist
een grotere kring van collega’s aan. Ook
doen we meer dan boeren leren van boeren. We leggen ook banden met onderzoek en bedrijfsleven. Maar ook tussen
boeren zijn er verschillen in denken en
doen. Daar willen we als Melkvee Academie graag van profiteren. Twee veehouders tegenover elkaar zetten met extreme strategieën kan verfrissend werken.’
Inge van Drie

Om de goede bedrijfsbeslissingen op het juiste moment te nemen
verzamelt Jan van Schaijk in gemiddeld tien uur per week zoveel

Wie de internettermen ‘facebook’ en ‘weblog’ vandaag de dag niet kent, lijkt wel helemaal uit de mode. Het verspreiden van persoonlijke informatie via weblogs, maar ook
de kennisuitwisseling via internetforums
viert hoogtij. In de agrarische sector zet de
internettendens zich eveneens door. Steeds
meer veehouders gaan online voor het inwinnen van informatie. Encyclopedieën en
nieuws, Zoekertjes/Marktplaats en discussieforums; met internet is het mogelijk om
allerhande kennis in te winnen.
Inmiddels bijna drie jaar geleden ontwikkelde ook Veeteelt een forum waarop melken vleesveehouders met elkaar kunnen discussiëren. Nu staan daar 1850 verschillende
topics op met soms tot honderd pagina’s reacties.

mogelijk kennis en informatie. Hij is onder andere actief lid van
melkveestudieclub Morgen en volgt ieder jaar een cursus.

D

e groei die het bedrijf van Jan en
Yvonne van Schaijk heeft doorgemaakt is extreem. Bijna twintig jaar
geleden zijn de in Nederland geboren
veehouders zonder eigen middelen begonnen met melken en op dit moment
produceren ongeveer 190 koeien in het
Waalse Sippenaeken 1,7 miljoen kilogram melk. ‘Kennis is bij deze groei de
cruciale factor geweest’, vertelt Jan van
Schaijk (44). ‘Door de goede beslissingen
op het juiste moment te nemen, is veel
geld te verdienen. De kennis en informatie hiervoor moet je natuurlijk wel
ergens vandaan halen. Voor mij begint
dat met veel lezen, gemiddeld wel een
uur per dag. Ik probeer goed bij te houden wat anderen doen en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Hiervoor lees ik
veel agrarische tijdschriften, productfolders en soms speciﬁeke informatie op
internet.’
Veel informatie verzamelt Van Schaijk
ook via zijn deelname aan studieclubs.
‘Bij melkveestudieclub Morgen komen
we twee keer per jaar twee dagen bij elkaar. Iedere aanwezige schrijft tijdens
bedrijfsbezoeken op de eerste dag sterke
en minder sterke punten van de bezochte bedrijven op. Hiervan wordt een samenvatting gemaakt en ’s avonds discussiëren we daar met de bedrijfsleider
over. Bedrijfseconomische cijfers komen
daarbij steevast op tafel. Maar ook het
niet-ofﬁciële gedeelte na tien uur is zinvol doordat je veel collega’s uitgebreid
spreekt.’
Op de tweede dag ontvangt de groep een
aantal sprekers rondom een centraal en
actueel onderwerp. ‘Thema’s zoals arbeid, toekomstvisie en wetgeving komen

het zijn allemaal elementen die ik in de
loop van het denkproces heb opgepikt.’
Een computertechneut hoef je volgens
hem niet te zijn om met een melkrobot
om te kunnen gaan. ‘Je krijgt wel veel
meer gegevens van de koeien en daar
moet je mee leren omgaan. Ik check de
lijsten twee keer per dag erg grondig en
af en toe nog eens vluchtig. Bij koeien op
de attentielijst zoek ik meteen een reden voor de attentie. Door kort op de bal
te spelen met dergelijke koeien houd je
de attentielijst kort. Dat lukt goed zo. Ik
heb het gevoel nu veel meer grip te hebben op koeien die het echt nodig hebben
om met hen bezig te zijn.’
Nu de keuze voor het automatisch melksysteem is gemaakt, blijft de melkveehouder nog steeds actief op internet. ‘Ik
probeer altijd te zoeken naar wat nog
beter kan. Het is belangrijk om scherp te
blijven op nieuwe ontwikkelingen en
met de zaak bezig te blijven, ook naar de
toekomst. In het voorjaar wil ik robot en
weidegang combineren, dus ben ik nu
op zoek naar ervaringen daarmee.’
Annelies Debergh

Bart De Reu: ‘Een forum is de ideale manier om informatie uit te wisselen’

bijvoorbeeld aan de orde. De informatie
die ik daar opdoe, kunnen we heel goed
gebruiken om onze eigen toekomstvisie
te ontwikkelen.’

Leerzame buitenlandreizen
Enthousiast is Van Schaijk ook over de
bedrijfseconomische studiegroep – verbonden aan bedrijfseconomisch adviesbureau Liba – waarbij tien veehouders
van vergelijkbare omgang vier keer per
jaar een dag bij elkaar komen op één van
de bedrijven. ‘We gooien dan alles op tafel en bespreken alle ﬁnanciële kengetallen, tot betaalde rente, privékosten en
kritieke opbrengstprijs voor melk aan
toe. We kunnen gewoon heel veel van
elkaar leren en discussiëren over alles
wat er op het bedrijf speelt. Iedereen beslist uiteindelijk zelf wat hij of zij met de
informatie doet, maar het is erg nuttig
dat je bedrijf om de 2,5 jaar kritisch
wordt doorgelicht door collega’s.’
Ieder jaar bezoekt Jan van Schaijk met
ongeveer vijftig andere veehouders ook
een week lang vooruitstrevende melkveebedrijven in het buitenland. ‘We zijn
onder andere al in Zweden, Duitsland,
Portugal, Italië, Hongarije, Denemarken
en Amerika geweest. Deze week is altijd
de meest leerzame van het hele jaar. In
het buitenland hebben veehouders een
heel andere bedrijfsopzet, nemen heel
andere economische beslissingen en
hebben vaak een lagere kritieke melkprijs. Daarnaast trek je een week met
collega’s op waar je veel kennis mee kan
uitwisselen.’
Het bezoeken van open dagen en beurzen en het jaarlijks volgen van een cursus behoren ook tot de kennisinvesterin-

Een cursus van zevenhonderd euro om meer inzicht te krijgen in je
eigen functioneren. Jezelf eens een spiegel voorhouden: het is een
allesbehalve alledaags onderwerp in de agrarische sector. Ronald Vonk
neemt binnenkort het bedrijf over en is overtuigd van de meerwaarde.

T
.

wee jaar geleden volgde Ronald
Vonk (27) uit Giessenburg het Opvolgersperspectief van de Rabobank (zie
kader). In het zogeheten spiegelgesprek
– een onderdeel van de cursus – analyseerden gespecialiseerde psychologen
Ronalds persoonlijkheid. ‘Je denkt eerst,
zo’n gesprek is niets voor boeren, boeren
zijn stug. Maar daar lach ik om, want ik
ben er veel wijzer van geworden. Ik ben
wel eens te rigoureus, te direct. Daar ga
ik nu beter mee om. Onlangs nog had
ik onze voervertegenwoordiger weggestuurd met de mededeling dat ik een
andere leverancier opzocht. Bij nader
inzien realiseerde ik me dat ik mijn besluit te snel had genomen. Ik ben bij de
betreffende ﬁrma gebleven, terwijl ik
voorheen, voor het spiegelgesprek, was
overgestapt.’
Het is zomaar een voorbeeld van de
voordelen die Ronald heeft ervaren van
het spiegelgesprek. Een investering in
zichzelf, noemt hij het letterlijk: ‘De totale cursus kostte 700 euro. Veel anderen zien op tegen zo’n bedrag, maar
koop eens een machine, dan kijk je ook
niet altijd op die laatste paar honderd
euro.’

Kop uit het zand
Afgelopen zomer kwam de ‘spiegel’ die
Ronald zichzelf had voorgehouden goed
van pas, nadat een einde was gekomen
aan een relatie van zes jaar. ‘Ik zat eventjes goed in de put, er werd weinig gelachen die periode. Ik was even mezelf
niet, totdat ik nog eens terugbladerde in
het rapport van het spiegelgesprek, toen
kon ik mijn kop weer uit het zand halen.
Ik wees mezelf erop mijn omgeving niet

te veel te vergeten. Bij wijze van spreken
niet tot vier uur ’s nachts met een klusje
bezig blijven omdat het per se af moet.’
Het spiegelgesprek bestaat uit het invullen van een vragenlijst op internet en
enige tijd later een gesprek van anderhalf uur. ‘Dat gesprek had ik met speciaal getrainde mensen, die veel werken
met mensen uit de agrarische sector. Ze
vragen wie je bent, wat je kunt, hoe je je
vrije tijd besteedt, hoe je bent opgevoed
en hoe je familiesituatie eruitziet. Ze zijn
goed op de hoogte van wat zich afspeelt
op een boerderij en hebben inmiddels
vijfhonderd boeren geïnterviewd.’
De uitkomst van het gesprek komt in
een rapport te staan. Ronald legt het op
tafel en geeft aan dat hij zich in grote lijnen herkent in het proﬁel: ‘Ik ben een
doener, een praktijkman. Opvallend is
mijn wilskracht, als ik iets vastpak, dan
laat ik het niet meer los. Dat is een voordeel, maar het kan ook een valkuil worden. Ik denk nu langer na over een investering, ben minder impulsief dan voor
het spiegelgesprek. En dat heeft zich vertaald in een plan om het bedrijf over te
nemen, waarin iedereen, mijn ouders,
zussen, de bank en de accountant, zich
kan vinden.’

Niet achteroplopen
Ronald neemt het melkveebedrijf met
ruim honderd melkgevende dieren per 1
januari over. Door de overname van het
woonhuis uit te stellen en een oude
schuur te verhuren, heeft hij de overdracht ﬁnancieel rond gekregen. Want
valkuil of niet, Ronalds wilskracht stuwt
zijn ondernemersgeest voortdurend. ‘Ik
wil door, niet achteroplopen. Ik heb al
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maar zijn ze ook genoeg ondernemer? De naar Denemarken
geëmigreerde Peter Schrijver schoolt zich bij op Nyenrode. ‘Het is een
wereld van verschil of je tachtig koeien melkt of meer dan tweehonderd.’

E
.

en pachtbedrijf in het Gelderse
Wilp, bijna zes ton quotum, zeventig koeien. Zo luidde tot een paar jaar
terug het proﬁel van het melkveebedrijf
van Peter Schrijver (36). Twee jaar geleden gaf de melkveehouder zijn loopbaan
een radicaal andere wending. Schrijver
boert intussen met zijn vriendin en een
compagnon op een eigen bedrijf in het
Deense Skovby.
Op vijftig kilometer over de grens met
Denemarken en aan de snelweg ligt een
bedrijf met 350 – komende winter 400 –
koeien en 250 stuks jongvee, met 250
hectare in eigendom en 100 hectare
pacht. ‘Ik zocht een uitdaging en meer
avontuur, maar ik was ook gewoon
nieuwsgierig of het me zou lukken om
een groter bedrijf te runnen’, geeft Schrijver aan. ‘Bovendien zaten we in Nederland op een honderd procent gepacht
bedrijf. Dan kun je wel heel veel investeren in eigen gebouwen en hard werken,
maar dan bouw je geen vermogen op in
je bedrijf.’

plannen om komende zomer verder te
groeien.’
‘Ik ben wel een beetje brutaal, laat me
de kaas niet van m’n brood eten. Na de
overname moet ik weliswaar acht jaar
aan de ketting bij de bank, maar ik blijf
geen bankslaaf.’
Ronald legt uit waarom hij het bedrijf
van zijn ouders voortzet. ‘Boer zijn is
een prachtige job. Denk aan de vrijheid
die je hebt, het bezig zijn met levend
vee. Zondags wandel ik altijd even het
kavelpad uit met de hond. Onbewust
plan ik dan alweer wat ik de komende
week ga doen.’ Vonk hecht waarde aan
het buitenleven. ‘Weidevogelbeheer
vind ik ook prachtig. Dit seizoen hadden
we 105 nesten op vijftig hectare. Ik zie
dat ook een beetje als een kat-en-muisspel. Ik houd van zien en aanpakken,
zoals ook bleek uit het spiegelgesprek.’
Ronald overweegt nog om opnieuw de
vragenlijst in te vullen en het gesprek
weer te voeren. ‘Ik ben benieuwd wat er
nu veranderd is. Er zijn er plenty die zeggen: daar heb je niets aan. Maar laat ze
maar komen. Ik ben er trots op dat ik 1
januari het bedrijf overneem en dat iedereen het daarover eens is. Het moet
wel gezellig blijven op verjaardagen; dat
emotionele aspect wordt weleens vergeten.’

Last van vliegen
Schrijver koos er bewust voor om samen
met een collega-veehouder naar Denemarken te vertrekken. ‘Ik vond mezelf
eigenlijk al te oud om te emigreren. Als
je 25 bent, wil je nog wel dag en nacht
keihard werken, maar er zijn inmiddels
dingen die ik belangrijker vind dan koeien, geld en eigendom. Ik moest er bijvoorbeeld niet aan denken dat we nooit
eventjes naar familie en vrienden in Nederland terug zouden kunnen. Als je samenwerkt, kan dat wel.’
De overgang van Wilp naar Denemarken
was groot, geeft Schrijver aan. De taal
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Aan vakmanschap ontbreekt het Nederlandse veehouders vaak niet,

Het Rabo Opvolgersperspectief is een training die wordt aangeboden door de Rabobank. In de cursus zit een spiegelgesprek
waarin het bureau De Boer CS van Anton de
Boer de persoonlijke eigenschappen van de
ondernemer door- en toelicht. Daarnaast bevat de cursus een ﬁnanciële scan om de ﬁnanciering van bedrijfsovername door te
rekenen. De aansluitende opvolgerstraining
is een vijfdaagse cursus waarin deelnemers
uiteindelijk hun visie op het bedrijf moeten
presenteren en doorrekenen.

was nieuw, familie en vrienden zaten ver
weg en de structuur van de Deense melkveehouderij verschilde van die in Nederland. ‘Een simpel voorbeeld. We hadden
de eerste zomer veel last van vliegen. Het
duurt lang voordat je erachter bent waar
je bestrijdingsmiddelen kunt halen. Zo
ging het met veel dingen en dan loop je
al snel een achterstand op.’
De basiskennis van de melkveehouderij,
die Schrijver onder meer opdeed tijdens
zijn mas-opleiding, kwam in Denemarken prima van pas. ‘Zorgen voor plastic
op de kuil, op tijd insemineren, dat zijn
standaarddingen waar je in het begin op
wordt teruggeworpen.’

‘Mensen’ melken
Op de grootte van het bedrijf was Schrijver niet voorbereid. ‘Iedereen vindt zo’n
groot bedrijf heel stoer, maar werken
met personeel is een shock. Het is een
wereld van verschil of je 80 koeien melkt
of meer dan 200. Hoe groter het bedrijf,
hoe meer je “mensen” melkt in plaats
van koeien. Ik denk dat opleidingen nog
steeds niet veel aandacht schenken aan
personeel en organisatie. Ik houd wel
eens m’n hart vast als ik zie hoe snel Nederlandse melkveehouders willen groeien. Nederlandse veehouders zijn vooral
vakmensen, maar of ze voorbereid zijn
op werken met personeel?’
Hoe ging de emigrant om met de omschakeling naar een groot bedrijf ? ‘Ik
ben door schade en schande wijs geworden’, stelt Schrijver. ‘Maar het hielp ook
dat mijn vriendin een opleiding heeft op
het gebied van personeelszaken. Ik heb
er ook samen met mijn compagnon veel
over gepraat. Je moet een bepaald karak-

Managementopleiding
Nyenrode Business Universiteit startte twee
jaar geleden met een speciale opleiding voor
mensen uit de agrarische sector, de NyVU
Executive MBA. ‘Er bestond al langer een
module over coöperaties. Daar hebben we
toen een hele opleiding voor de agrarische
sector van gemaakt’, legt Marc Dreuning uit,
projectmanager marketing & sales van Nyenrode Business Universiteit.
Wat voor mensen kloppen aan bij Nyenrode? ‘Aan de ene kant zijn het mensen die
naast hun eigen bedrijf een bestuursfunctie
vervullen bij een coöperatie en met enig
recht van spreken die coöperatie willen besturen. Maar het zijn soms ook gewoon ondernemers die zich vanuit persoonlijke interesse breder willen ontwikkelen.’

ter hebben: je moet gedreven zijn en met
mensen kunnen omgaan.’
Schrijver ging terug de schoolbanken in
en schoolt nu zich bij op Universiteit
Nyenrode. Hij volgt de opleiding voor
executive MBA, een managementopleiding op universitair niveau. ‘Ik hoop
vooral dingen te leren die in een groter
bedrijf van pas komen. Omgang met personeel bijvoorbeeld, maar ook hoe je bedrijfsprocessen stuurt. In principe willen
we binnen een paar jaar 600 koeien melken.’ Zijn eerste module – ondernemerschap en coöperatie – heeft hij inmiddels
afgerond.
Het kennen van je eigen beperkingen
helpt ook bij het runnen van een groot
bedrijf, denkt Schrijver. ‘Op grote Amerikaanse bedrijven zie je vaak dat de veehouders de echte vakmannen en ondernemers zijn, terwijl hun vrouwen heel
goed met het personeel kunnen omgaan.
Mijn compagnon is de koeienman, ik
ben meer van het organiseren en de zakelijke kant. Hij bekapt de koeien, ik
snijd in de kosten. Zo vullen we elkaar
mooi aan.’
Inge van Drie

Peter Schrijver: ‘Ik hoop vooral dingen te leren die in een groter bedrijf van pas komen’

Wijzer worden van jezelf

Terug in de schoolbanken
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Ronald Vonk: ‘Je denkt eerst: zo’n gesprek is niets voor boeren’

16

gen van Van Schaijk. ‘Vorig jaar heb ik
een ondernemerscursus gedaan en een
paar jaar geleden ging het over bouwen
voor de toekomst.’
Hoeveel tijd Van Schaijk met informatie
verzamelen kwijt is? ‘Ik weet het niet
exact, maar ik denk minimaal tien uur
per week. Kennis is echter belangrijker
dan alle andere bedrijfsfactoren. Vanuit
je kennis neem je namelijk alle cruciale
beslissingen op je bedrijf. Wanneer je
veel ziet, hoort en leest ben je beter in
staat om op ontwikkelingen in te spelen.
Om een voorbeeld te noemen, wij hebben vorig jaar weinig van de hoge krachtvoerprijzen gemerkt. Soja, raap, perspulp en kunstmest hadden wij rond het
begin van de prijsstijging voor anderhalf
jaar ingekocht. Ook hebben we al bijna
anderhalf jaar een vergunning voor een
stal. Afgelopen jaar waren de bouwprijzen echter veel te hoog. Nu de prijzen
dalen gaan we binnenkort beginnen.
Door situaties zo goed mogelijk in te
schatten, aan de hand van verzamelde
informatie, is veel geld te verdienen.’

62

Perspectief voor de opvolger
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Ruim dertig jaar geleden werd melkveestudieklub Morgen in het leven geroepen om
in kennis voor grote melkveebedrijven te
voorzien. ‘Daarin is nog niets veranderd. We
hebben circa negentig Nederlandse leden
die niet per se in Nederland woonachtig
zijn, maar minimaal 150 tot 200 koeien melken’, vertelt voorzitter Gert-Jan Glijnis uit
Uitgeest. ‘We komen twee keer per jaar twee
dagen bij elkaar en combineren bedrijfsbezoeken met sprekers rond een actueel thema. Het kan over beleidsthema’s gaan zoals
landschapsinrichting en zuivelbeleid, maar
ook over technische zaken als stallenbouw.’
Glijnis benadrukt dat leden niet alleen
grootmelkveehouder zijn, maar ook wat
voor de sector moeten betekenen. Nieuwe
leden worden gevraagd door het bestuur.

Leren van anderen
23
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Studieclub Morgen

Jan van Schaijk: ‘Kennis is belangrijker dan alle andere bedrijfsfactoren’

Een melkrobot kiezen met internet
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Internet viert hoogtij
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