Van BSK naar QSK
Veel melkveehouders zijn zich onvoldoende bewust van de talloze mogelijkheden om de kostprijs te verlagen of de inkomsten te verhogen.
Om dit bewustzijn te vergroten heeft de Animal Sciences Group samen
met melkveehouders de Quick Scan Kostprijs (QSK) ontwikkeld.

H

et project ‘Slim Experimenteren in
de Melkveehouderij’ van Wageningen UR ondersteunt drie netwerken van
melkveehouders in het verder ontwikkelen én verbreden van veelbelovende praktijkvernieuwingen. Het netwerk ‘Eenvoud
en Lage Kosten’ is er hier één van. Melkveehouders in dit netwerk hanteren veelbelovende, uiteenlopende strategieën om
een goed inkomen te halen. Een aantal van
hen onderscheidt zich door een zeer lage
kostprijs, anderen onderscheiden zich
juist door hoge opbrengsten. Deze kennis
is zeer waardevol voor andere melkveehouders.

Eenvoudig invulschema
Melkveehouders zijn volgens het netwerk
vaak te veel bezig om hun technische resultaten te optimaliseren en vergeten
daarbij de gevolgen voor de totale kostprijs. Om het economisch bewustzijn van
melkveehouders écht te vergroten, is volgens het netwerk een cultuuromslag nodig. Als eerste aanzet hiertoe heeft het netwerk de Quick Scan Kostprijs (QSK)
ontwikkeld. Jan Hoogenboom, melkveehouder en initiatiefnemer van de QSK: ‘De
sector is pas kostprijsbewust als melkveehouders tijdens een verjaardag niet meer

over hun BSK, maar over hun QSK praten.’
Via een schema dat snel en eenvoudig is in
te vullen kan een quick scan worden gemaakt van de kostprijs per kg melk. Hiervoor is slechts de fiscale boekhouding en
wat gezond verstand nodig. Binnen ongeveer een half uur heeft men een indruk
van de rentabiliteit van het bedrijf op de
lange termijn, gegeven een aantal aannamen voor kosten van grond, quotum, rente en afschrijvingspercentages.
Niet alleen het rendement op lange termijn is belangrijk, ook op korte termijn
moeten voldoende middelen beschikbaar
zijn. Daarom berekent het programma
ook de geldstroom: het bedrag dat beschikbaar is voor gezinsuitgaven, belastingen, vervangingsinvesteringen, aflossing
en rente.

Zelf aan de slag met de QSK
De QSK is te vinden op www.verantwoordeveehouderij.nl/QSK. Ook zijn hier de resultaten te vinden van een aantal melkveehouders uit het netwerk Eenvoud en Lage
Kosten. Veehouders die zich verder willen
verdiepen in hun kostprijs kunnen zich
aanmelden bij de Melkveeacademie. Op 3
juni organiseert de Melkveeacademie de
werkplaats ‘Kostenbewust Ondernemen’.

Geld komt niet uit de lucht vallen; de Quick Scan Kostprijs geeft snel zicht op rendement
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Voor vragen over dit artikel kunt u aanstaande maandag tussen 12.00 en 13.00 uur
telefonisch contact opnemen met de auteur(s) door te bellen naar : 0320-293211.

Kijk voor meer informatie op www.melkveeacademie.nl.

Weidegang
Inmiddels richt het netwerk zijn pijlen
ook op weidegang. Uit recent onderzoek
van het Praktijkonderzoek blijkt dat weidegang ook onder het nieuwe mestbeleid
voor verreweg de meeste bedrijven economisch interessant blijft. Tal van overwegingen spelen echter een rol bij de keuze
om al dan niet weidegang toe te passen.
Het netwerk ontwikkelt nu een internetprogramma om melkveehouders meer inzicht te geven in de vraag of weidegang
voor hen een goede strategie is en om ze
bewust te maken van hun achterliggende
motivaties.
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