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1 Inleiding
Steeds meer bestaat vanuit de primaire sector de behoefte om te produceren tegen een lagere kostprijs met
behoud van kwaliteit van het eindproduct. Een van de methodes om dit te bewerkstelligen, is produceren in een
High Health systeem. Varkenshouders hebben handvatten nodig bij de beslissing of de overstap naar een ‘hogere
gezondheidsstatus’ perspectief biedt voor hun eigen bedrijfssituatie.
Een beslissingsondersteunend systeem in combinatie met een economisch rekenmodel, waarmee onder andere
de terugverdientijd na herbevolken berekend kan worden, helpt de veehouder bij de beslissing welke
vrijwaringstrategie het best haalbaar en economisch het meest geschikt is voor het individuele bedrijf.
In deze eerste fase van een groter project in opdracht van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE),
is een begin gemaakt met het opzetten van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) en is een prototype van
een gezondheidsmodule in het rekenmodel BedrijfsWijzer Varkens ontwikkeld. Het BOS is door de
Gezondheidsdienst voor Dieren ontwikkeld (Dirkzwager, 2006). Onderhavige rapportage gaat in op de
ontwikkeling van een gezondheidsmodule in BedrijfsWijzer Varkens.
Als de beoogde vervolg fasen van het project gefinancierd worden, kunnen de automatiseringstools verder
ontwikkeld worden en via webapplicaties beschikbaar gesteld worden aan varkenshouders en andere
belanghebbenden.
De gezondheidsmodule dient gevoed te worden met betrouwbare informatie, die overeenkomt met de praktijk.
Tijdens het onderzoek is een inventarisatie gedaan op een twintigtal varkensbedrijven die een hoge(re)
gezondheidsstatus bezitten. Het merendeel van deze bedrijven is opgestart met SPF)varkens1. In hoofdstuk 2
wordt de gezondheidsmodule in de BedrijfsWijzer Varkens beschreven. Hierin staan een beschrijving van de
invoer, verwerking en uitvoer.

1

SPF = Specific Pathogen Free
1
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2 Gezondheidsmodule BedrijfsWijzer Varkens
De BedrijfsWijzer Varkens is een model, waarmee integraal verschillende disciplines op een varkensbedrijf
doorgerekend kunnen worden en waarmee ook de invloed van diverse bedrijfsopzetten en bedrijfsvoeringen op
productietechnische, milieutechnische en economische resultaten zichtbaar wordt. In het model zijn diverse
modules opgenomen, zoals voor huisvesting, voeding, arbeid. In het kader van het project ‘Verbeteren van de
gezondheidsstatus in de Nederlandse Varkenshouderij’ is er nu een Gezondheidsmodule in de BedrijfsWijzer
ingebouwd.
Met deze module kunnen effecten van het overstappen naar een SPF)bedrijfsvoering inzichtelijk gemaakt worden.
Op basis van verandering in technische en economische uitgangspunten is een saldoberekening gemaakt voor
een SPF)bedrijf, wat vervolgens vergeleken wordt met de ‘conventionele’ uitgangssituatie. Rekening houdend met
extra investeringen die een SPF)bedrijf moet doen, wordt vervolgens een terugverdientijd berekend. Dit is de
periode dat het SPF)bedrijf alle inkomstenderving van leegstand tijdens omschakeling en kosten van extra
investeringen door middel van een hoger saldo in de SPF)situatie heeft gecompenseerd.
Behalve dat, wordt ook het verloop van de liquiditeit geschetst, zodat inzichtelijk wordt welk financieel gat
overbrugd dient te worden bij een overschakeling.

2.1 Invoer in BedrijfsWijzer Varkens

De invoer van de gezondheidsmodule in BWV wordt gevuld middels de volgende vragen (Bosma et al., 2006):
Algemene vragen over bedrijf, bedrijfssysteem en gewenste te draaien modules;
Technische vragen over groei, productieresultaten. Deze worden zoal gebruikt voor het berekenen van
het gemiddeld aantal aanwezige dieren en worpen;
Voedingsmodule
Huisvestingmodule.
Arbeidsmodule
Gezondheidsmodule. De vragen die hier gesteld worden zijn:
Start SPF op zelfde of nieuwe locatie?
Aankoop gelten of drachtige zeugen?
Technische kengetallen die kunnen veranderen door SPF.
Economische uitgangspunten die kunnen veranderen
Investeringen nodig voor SPF.
Voor iedere vraag/variabele in het model wordt een standaardwaarde aangegeven. Deze kan worden veranderd
door een eigen gewenste invoer. De som van alle standaardwaarden geeft een standaardbedrijf. Dit is een bedrijf
dat redelijke overeenkomsten vertoont met een ‘gemiddeld’ conventioneel praktijkbedrijf.

2.2 Verwerking invoer in BedrijfsWijzer Varkens
De gezondheidsmodule rekent op basis van de uitgangssituatie uit wat het bedrijfsresultaat en het saldo is in de
conventionele situatie. Op basis van de specifieke kengetallen voor de SPF)situatie wordt het bedrijfsresultaat en
het saldo van een SPF)bedrijf berekend en vergeleken met de uitgangssituatie. Hiermee wordt het potentieel
verschil voorspeld. Buiten het saldo om moeten er ook extra investeringen gedaan worden die jaarlijkse kosten
met zich meebrengen.
In de module wordt het verloop van de liquiditeit bijgehouden aan de hand van het saldoverschil en de uitgaven
van investeringen. Gedurende de periode dat het bedrijf leegdraait, leegstaat en weer opstart, ontstaat er eerst
een liquiditeitspiek, maar vervolgens een liquiditeitsgat. Dit komt doordat eerst alleen kosten wegvallen tijdens het
leegdraaien, vervolgens ook de inkomsten wegvallen tijdens leegstand en tenslotte de kosten oplopen tijdens de
opstartfase, zonder dat daar al inkomsten tegenover staan. Bovendien moeten de extra investeringen betaald
worden. Vanaf het moment dat het bedrijf weer ‘volligt’ en de normale hoeveelheid biggen aflevert, zijn de
inkomsten weer volledig en kruipt het bedrijf weer uit het liquiditeitsgat. Op het moment dat het liquiditeitsverloop
de nullijn weer passeert, is de hele omschakeling terugverdient. Vanaf dat moment zit het SPF)bedrijf in een
winstsituatie.
Het moment van de terugverdientijd wordt sterk bepaald door de ingeschatte verbeteringen als gevolg van de
SPF)status en de methode van omschakelen.
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2.3 Uitvoer van resultaten in BedrijfsWijzer Varkens
De uitvoer van de berekeningen bestaat uit de volgende onderdelen (zie bijlagen):
• Uitgangspunten algemeen
o Productiesysteem, technische resultaten, voerverbruik, arbeid, kosten.
• Uitgangspunten huisvesting
o Soort en aantal huisvesting, voersystemen
• Saldoberekening en kostprijsberekening
• SPF)situatie
de uitgangspunten van de ‘standaard’ situatie en de SPF)situatie staan naast elkaar
idem saldo
de resultaten van het bedrijf voor, tijdens en na omschakeling worden weergegeven. Op basis van
het saldo en de kosten voor extra investeringen wordt de terugverdientijd berekend.

3 Aanbevelingen
In een vervolgfase van het project zullen extra inspanningen verricht moeten worden om een betere basis onder
de technische kengetallen van SPF)bedrijven te krijgen. Aandachtspunten daarbij zijn het aantal biggen per zeug
per jaar, de groeisnelheid en de voederconversie, alsmede de slachterijresultaten van vleesvarkens.
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