GROEI EN kostprijsbesparing

gezamenlijk inkopen
Hoe meer je tegelijkertijd inkoopt, hoe groter de korting die je kunt
bedingen. Wat het op kan leveren, weet ondernemer en veehouder
Richard Kimmann uit Lutten (Ov) goed. Vijf jaar geleden, tijdens
het melken van zijn koeien, kwam hij op het idee om een
gezamenlijke inkooponderneming op te zetten: Farmers4all.

H

et frustreerde Kimmann dat
een individuele veehouder als
marktpartij nauwelijks iets te
zeggen heeft. Dat moest anders kunnen,
door samen op te trekken met collegaveehouders. Farmers4all probeert zoveel
mogelijk benodigdheden voor melkvee
bedrijven centraal in te kopen. Hierdoor
kunnen soms wel kortingen van 30 tot
40 procent worden bedongen. Hij denkt
dat veehouders met gezamenlijk inkopen
wel 5.000 euro per jaar kunnen besparen.
Inmiddels hebben 1.850 melkveehouders
zich aangesloten bij dit initiatief, genoeg
om stevig te kunnen onderhandelen met
leveranciers. “Omdat het om grote leveringen gaat, is het ook voor de leveranciers
interessant om met ons zaken te doen”,
zegt Kimmann.

Vijf jaar geleden begon het allemaal met
de gezamenlijke inkoop van strooisel
voor de ligboxen en voedergrondstoffen.
Inmiddels is het assortiment gegroeid
tot meer dan 2.500 producten: voeder
middelen, meststoffen, bouwmaterialen,
dierbenodigdheden enzovoorts. De
veehouders bestellen via de website van
Farmers4all en de leverancier zorgt vervolgens voor de bezorging en facturering.
Kimmann: “Wij streven naar de scherpste
prijzen van Nederland. Bijkomend
voordeel is dat de concurrentie, als reactie
op ons aanbod, haar prijzen ook laat
zakken. Neem bijvoorbeeld de diergeneesmiddelen. Bij ons waren die aanvankelijk
30 tot 40 procent goedkoper. Veel
dierenartsenpraktijken hebben toen hun
marges naar beneden bijgesteld.”

Meer geldbesparende plannen

Richard Kimmann
“Door als veehouders gezamenlijk in te kopen, kun je wel 5.000 euro
per jaar besparen.”

Kimmann heeft veel plannen voor verdere
kostenreductie op het veebedrijf. Onlangs
zijn er bijvoorbeeld enkele onafhankelijke
financiële adviseurs in de arm genomen
die de financieringen van aangesloten
ondernemers tegen het licht gaan houden.
“Ondernemers zien zich vanwege de
kredietcrisis soms voor een forse verhoging
van de opslag geplaatst. En de een betaalt
wel afsluitprovisie en de ander niet.
Veehouders willen weten wat rechtvaardig
is en wat niet. Dat kan nu worden
bekeken.” Kimmann snapt wel waarom
boereninitiatieven voor het gezamenlijk
inkopen van producten moeilijk slagen.
“Het is niet iets wat je er zomaar even
bijdoet,” Onlangs stopte hij met melken
en deed zijn koeien van de hand. De stal
wordt straks in gebruik genomen voor de
jongveeopfok. Dat vraagt minder arbeid.
“Anders is het niet meer te combineren
met de inkooponderneming.” <
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