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Meer uitbesteden

Loonwerker krijgt het drukker
Een groeiend melkveebedrijf heeft behoefte aan extra arbeid.
De loonwerker kan uitkomst bieden. Het is dan ook niet vreemd
dat melkveehouders hem dit jaar vaker zullen inschakelen.
Tekst: Gertjan Zevenbergen – Foto: Willem van den Broek

M

elkveehouders besteden in 2011
meer werk uit aan de loonwerker
dan ze de afgelopen twee jaar, in
2009 en 2010 dus, deden. Dat blijkt uit een
telefonisch onderzoek van Veehouderij
Techniek, uitgevoerd door agrarisch markt
onderzoek Geelen Consultancy in
Wageningen. Vooral melkveehouders met
meer dan 90 koeien zeggen dit jaar vaker
de loonwerker in te schakelen. Om precies
te zijn belt een kwart van hen vaker naar
de loonwerker om het landwerk te doen
dan voorheen (zie tabel). Bijna 9 procent zegt
de loonwerker minder vaak te zullen roepen
en meer dan de helft, ruim 57 procent,
verwachtdat het op hetzelfde niveau zal
liggen als in 2010. Kleinere bedrijven, met
minder dan 90 koeien dus, roepen de hulp
van de loonwerker verhoudingsgewijs het
komende jaar minder vaak in. Bijna 15 pro
cent van hen denkt de loonwerker komend
jaar toch nog vaker nodig te hebben dan de
afgelopen twee jaar. 6 procent belt de loon
werker minder vaak en het grootste deel
van de ondervraagden, bijna 70 procent, zal
hem ongeveer even vaak op het erf roepen,
is de verwachting.

Vaste kracht of loonwerk
Jan Harm Bosma, bedrijfskundig adviseur
melkveehouderij van Alfa Accountants en
Adviseurs in Leeuwarden, ziet ook dat
melkveehouders steeds vaker afwegen
vreemde arbeid in te schakelen. “Wordt het
bedrijf groter, dan heb je alle beschikbare
arbeid nodig voor de koeien. En moet je dus
voor het landwerk een oplossing zoeken.
Dan is de keus óf mensen aannemen óf
meer loonwerk. Het hangt vooral van de
eigen voorkeur af.” De keuze is minder
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afhankelijk van de grootte van het melk
veebedrijf. “Grotere bedrijven kiezen van
oudsher vaker voor eigen mechanisatie”,
merkt Bosma.

Rustige uren
Op bedrijven waar arbeid over is, is het
minder interessant om de loonwerker in te
schakelen, zelf toe te kijken en niets verdie
nen. “Dan kun je toch beter investeren in
machines en slecht betaald aan het werk
zijn,“ zegt de adviseur. Hij raadt wel aan
goed uit te rekenen welke werkzaamheden
je dan nog zelf moet doen. “Maaien kun je
zelf doen, het aanschaffen van een maaier
is immers maar een beperkte investering.
De trekker is vaak al aanwezig en arbeids
technisch valt het goed in te passen. Maar
het inkuilen zelf doen, met een opraapwa
gen bijvoorbeeld, is een veel grotere stap.
Kies je er toch voor om dat in eigen beheer
uit te voeren, kijk dan uit naar eenvoudige
en degelijke machines. Tweedehands kan
de kosten drukken, zolang de onderhouds
kosten maar binnen de perken blijven.”
Op bedrijven met een lagere veebezetting
per arbeidskracht hebben veel veehouders
tussen het melken door tijd over om der
gelijk landwerk op te pakken. Dan is het
inkuilen van gras vaak het eerste dat een
melkveehouder zelf doet. Net als mest uit
rijden. Bosma: “Dat werk is minder aan tijd
gebonden. Je kunt het tussendoor doen. Al
moet je jezelf afvragen of het efficiënt is
wat je doet. Je hebt immers een veel lagere
capaciteit dan de loonwerker.”

Samen kopen
Ook bij mechanisatiebedrijf Abemec, actief
in het grootste deel van Brabant en een

klein deel van Zeeland, is te zien dat vee
houders meer investeren in bemestingsapparatuur. Maarten van de Ven, marke
tingmanager van het bedrijf, vertelt dat
veehouders steeds vaker beschikken over
een forse trekker van 90 kW (120 pk) of
meer. Die maakt het mogelijk om, al dan
niet samen met een buurman, een grote
mesttank te kopen om slagvaardig zelf te
bemesten.
De stap om met deze eigen machines loon
werk uit te voeren is dan niet zo groot
meer. Adviseur Bosma komt dat vooral
tegen op melkveebedrijven waar veel
arbeid over is. “Dat zijn bijvoorbeeld
bedrijvenwaar de zoon net in het bedrijf
is gestapt. Op dat moment is er voor twee
man nog geen werk genoeg op het bedrijf.
De zoon gaat zich dan gedragen als vol
waardige loonwerker. Om een arbeids
inkomen te halen en de kosten terug te
verdienen, moet hij ook het volwaardige
loonwerktarief vragen. En dat is niet altijd
even makkelijk.”

Meer loonwerk
Meer loonwerk
Minder loonwek
Ongeveer hetzelfde
Weet niet/geen mening

Aantal koeien
23 - 88 90 - 440
14,8%
25,0%
5,6%
8,9%
68,5%
57,1%
11,1%
8,9%
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