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Samenwerking - strategisch, sociaal en slim

Van solo naar samen
Samenwerking is een succesvol middel om groei en schaalvergroting te realiseren. Maar de specifieke problematiek
van het veenweidegebied maakt samenwerking voor melkveehouders in dit gebied moeilijk. Om daar verandering in
aan te brengen, is het Netwerk Samenwerking Melkveehouderij Veenweidegebied gestart. Zo’n 15 melkveehouders
uit dit gebied verkennen de mogelijkheden om intensiever
samen te werken.
Het netwerk richt zich op 5 thema’s:
• Leren van collega’s in vergelijkbare situaties die succesvol
samenwerken.
• Het vormen van samenwerkingsverbanden met akkerbouwers voor uitwisselen van voer en mest.

• Het verkennen en verbeteren van persoonlijke vaardigheden om samen te werken.
• Samenwerken rond arbeid, bijvoorbeeld door overtollige
arbeid op een ander bedrijf in te brengen of door samen
een medewerker aan te stellen
• Het verkennen van fusiemogelijkheden tussen bedrijven
om op die manier goedkoper en sneller schaalvoordelen
te realiseren.
Wat wordt er geboden?
Samenwerken vraagt om inzet, openheid, kennis van bedrijfsprocessen en sociale vaardigheden. Deelnemers aan het
netwerk krijgen inzicht in hun eigen mogelijkheden voor
samenwerking: ben ik (en mijn bedrijf/gezin) geschikt voor

Het project ‘Koe & Cultuur ’ zoekt naar oplossingen voor de problematiek in gebieden met
natuurlijke handicaps, zoals veenweide- en beekdalgebieden. Samen met veehouders
worden rendabele bedrijfsconcepten ontwikkeld die de melkveehouderij nieuwe kansen
geven met veel aandacht voor natuur en landschap.

samenwerking, wat mis ik, met wie kan ik samenwerken en
wat zoek ik daarin? Allemaal vragen waarmee men in de
oriëntatiefase aan de slag gaat. Samen met de Melkvee
Academie is een modulair programma ontwikkeld, waaruit
deelnemers kunnen kiezen.

• Sociaal: door afspraken te maken over werkverdeling/
melkbeurten, krijg je meer tijd voor andere zaken (zoals
gezin/privé)
• Maatschappelijk: door onderlinge taakverdeling ontstaan
mogelijkheden tot specialisatie, bijvoorbeeld natuurbheer
En natuurlijk vergroot het je sociaal en zakelijk netwerk!

En wat heb je eraan?
Er valt veel van elkaar te leren. Deelnemers gaan aan de slag
met bedrijfsmodellen van melkveehouders die voor samenwerking hebben gekozen. Feiten en resultaten uit de praktijk
dus. Door samenwerking valt op verschillende terreinen winst
te behalen
• Economisch: samen kun je sneller en goedkoper tot
schaalvergroting komen

Doe mee!
Ligt uw bedrijf in het Westelijk Veenweidegebied (of herkent
u deze problematiek) en wilt u samenwerken?
Stuur een interessemail of bel naar jelle.zijlstra@wur.nl,
tel nr 0320 - 293392 of m.stolwijk@melkveeacademie.nl,
tel nr 06 - 23503328
Zien wie er samenwerken? Kijk op www.koeencultuur.nl
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