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Grote koppels is een andere tak van sport
Groter groeien is geen garantie voor een hoger inkomen. Het zorgt wel voor een veel hogere arbeidsdruk.
Het advies voor boeren met veel koeien luidt: werk met protocollen en breng structuur aan in de arbeidsorganisatie. Melkveebedrijven worden bedrijfseconomisch en organisatorisch normale ondernemingen.
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ven een paar feiten. Het gemiddelde melkveebedrijf in Nederland heeft 64 melkkoeien.
Van de 23.500 gespecialiseerde
melkveebedrijven bezitten
inmiddels 2.600 bedrijven meer dan 100 koeien.
Binnen enkele jaren zal 20 procent van de
bedrijven 80 procent van de melkveestapel in
handen hebben, zo luidt de verwachting voor de
toekomst. Het betekent dat het familiebedrijf
langzaamaan opschuift naar een bedrijf met
meer personeel. Hoe gaan melkveehouders dat
oplossen? Automatiseren, werk uitbesteden of
personeel inhuren? Deze problematiek stond
centraal tijdens een gezamenlijke themadag van
Alta, ForFarmers, ING Bank en Melkveebedrijf.
Investering 5 euro per kilo quotum
Om te kunnen groeien is een gezonde bedrijfseconomische situatie van groot belang, weet
Jappie Rijpma van Alfa Beag. ‘’Uitbreiden moet
je op een gegeven moment opvangen met
vreemde arbeid. Dan komt het erop aan dat het
bedrijf renderend is, anders zijn de kosten hoger
dan de opbrengsten.’’ Met de ervaringen van de
laatste jaren bij de hand waarschuwt de bedrijfs-

adviseur voor enorme groei. ‘’De snelste groeiers
hebben het laagste inkomen.’’ Rijpma geeft aan
dat niet alleen de kosten voor quotum een flinke
investering vragen. ‘’Uiteindelijk moet er ook
een nieuwe melksysteem komen, meer grond,
een nieuw stal of meer mechanisatie. Dat betekent dat de totale investering is opgelopen naar
5 euro per kilo melk.’’
Deze hoge investeringen waren alleen mogelijk
doordat de Nederlandse boer voorloper is in
Europa, haalt Rijpma uit de cijfers van de European Dairy Farmers (EDF). De arbeidsproductiviteit is 225 kilo melk per uur, ofwel 550.000
kilo melk per arbeidskracht. Het gemiddelde in
Europa ligt op 150 kilo melk per uur en 350.000
kilo melk per VAK. ‘’Deze hoge productie heeft
het nadeel dat je het niet snel kunt verbeteren
en dat maakt onze concurrentiepositie lastig.’’
In Denemarken ligt de arbeidsproductie hoger:
350 kilo melk per uur en 800.000 kilo melk.
‘’Ze zijn heel zwaar gemechaniseerd en dat kost
in totaal 9.500 euro per koe aan investeringen’’,
aldus Rijpma. ‘’Gemiddeld ligt het investeringsbedrag per koe in Europa op 4.000 euro en in
Nederland op ruim 5000.’’
Wat is het advies van Rijpma voor de toekomst?
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“Het verschil tussen hoog en laag rendement zit in de voederwinning. Die is recht
evenredig met het arbeidsinkomen.’’

“Groeien van 150 tot 350 koeien is het
meest lastig. Tot 150 koeien kan alles
met informele afspraken.’’

“Ik kan makkelijker 1.000 koeien meer
melken dan 20 man extra personeel
managen.’’

Ing. Alice Booij
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‘’Zorg dat de financiering verminderd.’’ De 4 cent
per kilo melk voor gehuurd en gekocht melkquotum drukken op de kostprijs en dat is vooral
voor jonge ondernemers een blok aan het been.
‘’De melkprijs blijft wel rond 30 cent schommelen’’, voorspelt Rijpma. ‘Maar door de ontkoppeling variëren de variabele kosten. Daar heb je
buffer voor nodig.’’ Hij verwacht na de ontkoppeling een splitsing tussen bedrijven die voedergewassen telen en granen voor biogas en ethanol
en aan de andere kant de gespecialiseerde
melkers. ‘’Een situatie die je ook in Amerika
ziet. Sterke specialisatie. Zo kun je als melker
ook de voerkosten in de hand houden. Zij bepalen
voor het grootste gedeelte de rentabiliteit van de
melkerij.’’ Rijpma benadrukt het belang van
een goede organisatie bij de voederwinning.
‘’Discussiëren over de laatste centen voerkosten
maken voor het saldo weinig verschil. Het verschil tussen hoog en laag rendement zit in de
voederwinning. Die is recht evenredig met het
arbeidsinkomen.’’
1 man, 1 minuut
Een ander aspect van groter groeien is systematisch werken. ‘’Je moet werken met standaard
protocollen wanneer je omschakelt van familiebedrijf naar een grootschalig melkveebedrijf’’,
adviseert Jan Hulsen van Vetvice. ‘’Je wilt meer
doen in minder tijd.’’ Werken met 150 koeien of
meer is volgens hem een andere tak van sport.
‘’Je moet de kennis die je hebt vergeten en leren
van mensen die ervaringen hebben met grote
koppels. Keihard buffelen brengt je een heel eind
als je 150 koeien hebt. Heb je er meer, dan is het
hebben van een helicopterview en het denken in
processen belangrijker.’’ Hulsen geeft een voorbeeld bij het afkalven van koeien. ‘’Zorg ervoor
dat 1 man binnen 1 minuut een koe in een afkalfruimte kan zetten.’’ Bij de afkalfstal hoort ook
een koelkast met medicijnen, warm en koud
water om verlosapparatuur mee schoon te maken
en biest op te warmen. ‘’Er wordt veel nieuw
gebouwd, maar dit staat nooit op de tekening.’’
Nog een paar tips: noteer de handelingen die je
bij koeien uitvoert. Benut daarbij de computer of
zakcomputer (PDA) om het werk gemakkelijker
te maken. Zorg voor een weekplanning. Weet
waar je de tijd aan spendeert. En investeer in
koecomfort, adviseert Hulsen. ‘’Dat kan altijd
uit. Minder problemen betekent een hogere
arbeidsproductiviteit en meer duurzaamheid.’’

Hulsen geeft aan dat voor veehouders de groei
van 150 naar 350 koeien de moeilijkste omschakeling is. ‘’Bij 150 koeien werk je met twee man
en kun je volstaan met informele afspraken.
Daarboven heb je meer structuur nodig en een
duidelijke communicatie.’’
Liever personeel dan automatisering
Iemand die in de praktijk met grote koppels
werkt is Wout van der Horst, bedrijfsleider en
mede-eigenaar van twee melkveebedrijven in
Oost-Duitsland met in totaal 2.000 melkkoeien.
‘’Wij investeren in personeel en niet in automatisering. Voor een melkrobot moet ik naar de
bank, over personeel kan ik zelf beslissen.’’
De arbeidsproductiviteit ligt omgerekend niet
veel hoger dan in Nederland, weet ook Van der
Horst. ‘’500.000 liter per man, 50 hectare of
31 koeien. Maar als je het vergelijkt moet je wel
praten over dezelfde soort arbeidskrachten. Wij
hebben wel te maken met mensen die 40 uur in
de week werken, tegenover Nederlandse boeren
die 60 of zelfs 80 uur in de week maken.’’ Hij
is ervan overtuigd dat de kostprijs van zijn melk
door die grote aantallen dieren goedkoper is.
‘’Maar het schaalvoordeel houdt op wanneer de
vrachtwagen vol is.’ ‘
Personeel motiveren is het moeilijkst bij groter
groeien. ‘’Ik kan makkelijker 1.000 koeien meer
melken dan 20 man extra personeel managen.
Een mens is geen kuddedier. Je moet dus alles
heel goed vastleggen om ervoor te zorgen dat de
koe elke keer op dezelfde manier voorbehandeld
en aangesloten wordt.’’ Gedreven hoeven de
medewerkers niet te zijn. ‘’Ze beginnen om 7.00
uur te melken en gaan om 15.00 uur naar huis.
Daar hoeven ze niet gedreven voor te zijn. Het is
gewoon lopendebandwerk. De herdmanager
werkt wel op een hoger niveau. Hij denkt na en
houdt zich ook bezig met structurele oplossingen.’’ En dan is er nog Van der Horst zelf. ‘’Op
ons bedrijf is er ruimte voor één iemand die
niets hoeft te doen. Dat ben ik.’’ Wie succesvol
wil zijn met grote koppels moet zowel vakman
als manager als ondernemer zijn, is de overtuiging van Van der Horst. ‘’Alles begint bij de koe,
en om die van dienst te zijn moet je kunnen
organiseren, plannen en aansturen. Als je dan
ook nog vooruit kunt kijken, kunt netwerken en
met bijvoorbeeld de banken kunt praten, kun je
het bedrijf verbeteren. En zo wordt het vak van
melkveehouder nog veelzijdiger, én mooier.’’

GROEISPURT
Binnen enkele jaren zal 20 procent van
de bedrijven, 80 procent van de melkveestapel in handen hebben, zo luidt de
verwachting.
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