Sociaal melken
Piet de Jong melkt 290 koeien in een 2x8-visgraat
Een evenwichtige taakverdeling bezorgt Piet de Jong zijn gewenste
arbeidsvreugde. Vier personen melken de 290 zwartbonte koeien om
en om in een 2x8-visgraat. Aan vervanging van de melkput denkt hij
niet: ‘Dit systeem bevalt ons prima, we houden alle vier van melken.’

M

akkelijk en plezierig werken,
kortom arbeidsvreugde. Dat heeft
Piet de Jong uit Scharnegoutum hoog in
het vaandel. Een beetje opmerkelijk is
het wel, om juist arbeidsvreugde zo veel
prioriteit te geven als je tweemaal daags
bijna driehonderd dieren in een 2x8-visgraat melkt. ‘Onze melkstal heeft inderdaad een beperkte capaciteit, maar omdat we met z’n vieren melken houden we
de arbeidsdruk beperkt.’
Piet de Jong (55) melkt een quotum van 2,5
miljoen kg en wisselt het melken beurtelings af met zijn dochter Esther (32), zoon
Jaap (29) en medewerker Sybrand (24). De
gemiddelde melkproductie op het bedrijf
bedraagt ruim 8500 kg per koe. ’s Morgens
draait de melkmachine van kwart voor
vier tot tien over zeven, bijna 3,5 uur. ‘Degene die melkt hoeft zich alleen dáárop te
richten. Een ander is dan verantwoordelijk voor het voeren, de kalveren en de
controle van het vee.’ De Jong benadrukt
dat hij door dit systeem juist flexibeler
kan plannen en dat iedereen ruimte heeft
voor sociale activiteiten.

ters en bellen en de kosten worden uitgesmeerd over een grote plas melk’, zegt De
Jong over het voordeel van de grote bedrijfsomvang. Samen met de kosten van
het machinepark liggen de onderhoudskosten bedrijfseconomisch op 4,6 eurocent per kg melk. De manager is kritisch
op het feit dat zo weinig ondernemers een
bedrijfseconomische boekhouding bijhouden. ‘Als je de sterke en zwakke punten goed wilt analyseren en vergelijken
met andere bedrijven, moet je rekening
houden met rente, onderhoud en afschrijving op basis van bedrijfseconomische
waardering. Tegenwoordig moet iedere

jonge ondernemer dat perfect beheersen.
Dan kun je ook een verhaal houden naar
de boekhouder en bank toe.’
Heeft De Jong dan nooit overwogen de arbeidsdruk te verlagen door de capaciteit
van de melkstal beter af te stemmen op de
bedrijfsgrootte? ‘Ons bedrijf is de laatste
jaren fors uitgebreid. Als je in een groeiscenario zit moet je soms concessies doen
op doelmatigheid. Ook in deze melkstal
kunnen we zonder plafond doorgroeien.
We kunnen hier bij wijze van spreken 24
uur per dag melken’, benadrukt De Jong,
die aangeeft dat hij de mogelijkheid om te
investeren in bijvoorbeeld een automatisch melksysteem wel open wil houden.
‘Tijdens een verbouwing in 1999 is de ligboxenstal zodanig ingericht dat we eventueel vier robots kunnen installeren. Ik
sluit niet uit dat we die keuze ooit nog maken, maar dit systeem bevalt ons prima,
we houden alle vier van melken.’
Tijmen van Zessen

Piet de Jong: ‘Door met z’n vieren te melken houden we de arbeidsdruk beperkt’

Concessies op doelmatigheid
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Veel verschillende personen die verantwoordelijk zijn voor het melken van een
groot aantal dieren. Loop je daarmee niet
een risico op misverstanden? ‘Het is belangrijk om goede afspraken te maken
over taakverdeling en verantwoordelijkheden. In de melkstal hangt bijvoorbeeld
een krijtbord om bijzonderheden op te
vermelden.’
De onderhoudskosten van de melkput,
die dateert van 1982 en intussen is uitgerust met melkmeters en automatische afname, zijn niet bovengemiddeld. ‘De stal
is volledig afgeschreven, heeft geen toe-
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