De nieuwe CRV-commissaris Henk Schonewille heeft altijd al veel
interesse gehad voor de cijfers achter een organisatie. ‘Net als op een
melkveebedrijf is efficiënt produceren en het je blijven ontwikkelen belangrijk. Een bedrijf dat niet groeit, heeft geen toekomstperspectief.’
k heb me voorgenomen om niet over
individuele stieren te gaan praten
vandaag. Niet dat het niet belangrijk is,
maar stierenkeuze is meer opereren op
detailniveau, een persoonlijke voorkeur.
Relevanter zijn de grote lijnen, de toekomstplannen, het vooruitkijken. Laten
we het daar vooral over hebben.’
Zo, dat staat. Henk Schonewille (51)
windt er geen doekjes om. Het interview
met het nieuwe lid van het hoofdbestuur
van CR Delta en van de raad van commissarissen van CRV hoeft wat hem betreft
niet te gaan over het bedrijf met 140
melk- en kalfkoeien dat hij samen met
zijn broer Reinder runt in het Drentse
Zuidwolde. Geen verhaal over de recente
uitbreiding van de stal of over de keuze
om de koeien vanaf dit jaar volledig
binnen te houden. Het gesprek draait
vooral om CR Delta.
‘Ik vind het een hele eer dat ik voor de
functie van bestuurslid werd gevraagd. Ik
heb ja gezegd omdat ik de doelstelling en
ambities van CR Delta onderschrijf en ze
vind passen bij ons bedrijf. Op ons bedrijf
is efficiënt melk produceren de leidraad,
net als bij CR Delta. Een goede productie,
een goede vruchtbaarheid en de melkbaarheid horen daarbij en net als CR Delta
willen wij het bedrijf verder ontwikkelen.
Vier tot vijf procent groei per jaar is minimaal, maar ik vraag me af of het wel voldoende is. Een bedrijf dat niet groeit, heeft
onvoldoende toekomstperspectief.’

Internet belangrijker
‘De thuismarkt blijft voor CR Delta belangrijk, maar in een krimpende markt moet
je zeker ook uitkijken naar andere wegen.’
Volgens Schonewille is het noodzakelijk te
groeien voor een organisatie als CRV. ‘Ik

denk dat Europa meer de thuisbasis zal
worden en dat groei binnen Nederland en
Vlaanderen vooral ingezet wordt bij het
verder ontwikkelen van de informatieproducten, omdat er geen groei meer zit in de
spermamarkt. De computers in Arnhem
zitten stampvol met bedrijfsinformatie.
Daar zitten de mogelijkheden. De analysen van de veestapel op groeps- of individueel niveau komen straks nog sneller via
internet beschikbaar. Daar kun je als veehouder wat mee.’
De afgelopen maanden heeft Schonewille
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Vruchtbaarheid
is een bijzonder
belangrijk aandachtspunt

zich al flink ingelezen in de achtergronden van de CRV Holding. De bestuurlijk
rustige zomermaanden ziet hij als een
welkome adempauze. Toch is de fokkerijorganisatie hem niet vreemd. Tot 1998
zette hij zich jarenlang in voor de plaatselijke fokkerij- en melkcontrolevereniging
en was hij nauw betrokken bij de realisatie van het provinciale R.O. Drenthe. ‘Tot
aan de uiteindelijke fusie tot CR Delta ben
ik bestuurlijk betrokken geweest, maar
toen was het tijd was voor een nieuw gezicht. Je moet geen tien jaar bestuurlijk
actief blijven binnen dezelfde club’, en
Schonewille voorspelt dat hij ook in zijn

nieuw functie de tien jaar niet volmaakt.
‘Je moet tijdig plaatsmaken, zodat er weer
ruimte is voor nieuwe ideeën.’

Gebruiksfokker
Schonewilles interesse is vooral gericht
op de financiële en de organisatorische
kant. ‘Net als op een melkveebedrijf geldt
ook bij een organisatie als CR Delta: het
moet gewoon efficiënt. Ik vind het mooi
de cijfers te kennen en te vergelijken.’
Volgens Schonewille helpen genetische
merkers CR Delta straks om efficiënter te
werken. ‘Dankzij deze techniek worden
proefstieren effectiever getest. Het fokbeleid maakt een belangrijk deel uit van de
kostprijs’, heeft hij inmiddels uit de financiële boekhouding vernomen. ‘Het fokkerijprogramma moet efficiënter en het
wordt weer hoog tijd voor een nieuwe
Sunny Boy.’
Het gesprek richt zich op marktgericht
denken. ‘CR Delta heeft een betrouwbare
naam, maar de vraag is: hoeveel investeer
je in betrouwbaarheid en hoeveel in
marktgerichtheid? Op CR Delta-vergaderingen krijgen veehouders uitleg over de
minpunten van een stier. Dat voelt als betrouwbaar, maar ik zie de concurrenten
zoiets niet doen.’
Dat CR Delta veehouders sinds kort indeelt in gebruikersgroepen is volgens
Schonewille een logische zet. ‘Misschien
komen er straks wel verschillende stierenkaarten voor bijvoorbeeld de manager
of voor de showfokker. Voor ons bedrijf
mag er op de stierenkaart best een stier
staan waarvan niets bekend is behalve
een normaal geboorteverloop en een bevruchting van plus tien. Vruchtbaarheid
is een bijzonder belangrijk aandachtspunt. Zo’n stier spreekt een showfokker
niet aan, maar vanuit gebruiksfokkers zoals wij is daar wel vraag naar.’
Een van de taken die Schonewille als CRVbestuurslid op zich heeft genomen, is
deelname in de NRM-commissie. ‘Ik ben
daarin wel een beetje een vreemde eend
in de bijt’, zegt hij. ‘We doen al tien jaar
niet mee met bedrijfsinspectie en hebben
al jaren geleden besloten niet meer deel te

nemen aan keuringen omdat het geen bijdrage levert aan ons directe bedrijfsresultaat. Toch wil ik me inzetten voor de NRMcommissie omdat het organiseren ervan
me leuk lijkt en ik enorm kan genieten
van al die prachtige koeien.Voor CR Delta
betekent de NRM een geweldige uitstraling en ik zie dan ook in die zin absoluut
het grote marktbelang.’

Visie 2010
Het zal Schonewille nog wel eens voor de
voeten geworpen worden dat hij niet
deelneemt aan bedrijfsinspectie. Hij
haalt zijn schouders op. ‘Er zijn vast veehouders die vinden dat ik parasiteer omdat ik wel gebruikmaak van de exterieurcijfers op de stierenkaart. Ik denk dat
iedere veehouder in staat is om zelf de beslissing te nemen of deelname wel of niet
verantwoord is.’
Schonewille en zijn collega-bestuurders
buigen zich inmiddels gezamenlijk over
het ontwikkelen van een visie op 2010’.
‘Dat vind ik prachtige vergadersessies’,
glundert Schonewille. ‘Je kijkt over sectoren, over landsgrenzen heen en maakt
inschattingen van de marktontwikkelingen. Waar wil je als organisatie naartoe? Welke positie wil je innemen? Je
merkt een bepaald dualisme tussen bestuur en directie en dat is, denk ik, een
gezonde zaak. Dan kom je tot de beste
besluiten.’
Het vormen van een toekomstvisie betrekt Schonewille ook in het eigen bedrijf. ‘Hoe groot wil je groeien en hoe? Je
probeert koeien te fokken die weinig arbeid vragen zodat de productiviteit per
arbeidskracht omhoog kan, het moet
sociaal verantwoord blijven. Eigenlijk
zoek je koeien waarvan je nauwelijks
merkt dat je ze hebt. In onze stal zijn dat
de dochters van Cash en Lord Lily, stieren die we tot voor kort veel hebben ingezet.’
Met zijn vlakke hand tikt Schonewille op
tafel. ‘Ho, stop, nu gaat het toch nog over
stiervoorkeur.’
Jaap van der Knaap

Genetische merkers maken toekomstig fokkerijbeleid d oelgerichter volgens CRV-bestuurslid Henk Schonewille

‘Het moet gew oon efficiënt’
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