Pieken en dalen
Het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve realiseerde in 2003 een
gemiddelde werkweek van minder dan vijftig uur. Niet alle werkweken blijven in 2003 beperkt tot vijftig uur. Vooral in de zomer waren er weken waarin de bedrijfsboer fors meer uren draaide.

H

et hightechbedrijf heeft een kostprijsdoelstelling van 34 eurocent
per kg melk. Naast een lage kostprijs is
een beperking van de arbeidsinzet tot gemiddeld vijftig uur per week uit sociaal
oogpunt een randvoorwaarde. In 2003
was de gemiddelde werkweek op het
hightechbedrijf 48 uur. Hiermee blijft het
hightechbedrijf, net als voorgaande jaren, binnen de doelstelling van vijftig uur.
De afgelopen vijf jaren is de meeste tijd
aan voeren besteed (22 procent). Figuur 1
laat dit zien. Jongveeopfok en de veeverzorging vergen elk iets meer dan 15 procent arbeidstijd. Door het automatisch
melksysteem is de arbeidstijd rondom
melken beperkt (12 procent). Iets meer
tijd is nodig voor beheerwerkzaamheden,
zoals gegevensverwerking, management
en contact met leveranciers.
Aan het eind van 2003 is gestart met automatisch en individueel voeren. Hoewel
Figuur 1 – Gemiddelde arbeidsverdeling
hightechbedrijf 1999-2003

daarvoor 22 procent van de arbeid aan
voeren is besteed, wordt van het nieuwe
systeem niet direct arbeidsbesparing verwacht. Wel kan de arbeidsflexibiliteit toenemen. Voeren op vaste tijden is niet nodig, maar de veehouder kan het tijdstip
vrijer bepalen. Omdat het systeem sinds
eind 2003 in gebruik is, staan de gevolgen
hiervan nog niet in dit artikel.

Pieken onvermijdelijk
Een gemiddelde werkweek van 48 uur is
mooi. Echter niet iedere week is even lang.
Figuur 2 laat zien dat vooral in de zomer en
in het najaar arbeidspieken voorkomen.
Oorzaken zijn:
– Tijdens het inkuilen is extra arbeidsinzet
nodig. Ondanks dat alle veldwerk in loonwerk wordt uitgevoerd, is extra tijd nodig
voor toezicht en afdekken van kuilen.
– Het schoonmaken van de stal vergt ieder
jaar extra tijd.
– In de tweede helft van het jaar zijn er
twee arbeidspieken door het klauwbekappen. Normaliter worden er enkele koeien

Vragen?

Niet iedere werkweek 50 uur op hightechbedrijf

Aart Evers

André van
der Kamp

Voor vragen over dit artikel kunt u aanstaande maandag tussen 12.00 en 13.00 uur
telefonisch contact opnemen met de auteur(s) door te bellen naar : 0320-293211.

per week bekapt. Door een uitbraak van de
ziekte van Mortellaro in de zomer zijn alle
koeien tegelijk bekapt door de bedrijfsverzorging. Daarna is het bekappen in het najaar door de bedrijfsboer in enkele grote
ronden uitgevoerd.
– Net voor de kerst (week 51) zijn de staarten en uiers van de koeien geschoren.
In de praktijk zijn sommige pieken onvermijdelijk. Vooral inkuilen en de stal
schoonmaken vragen extra tijd. Spreiding
van deze werkzaamheden is niet altijd
praktisch. Spreiden van de stalschoonmaak leidt bijvoorbeeld tot onrust bij de
dieren (deze staan het hele jaar op stal).
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Figuur 2 – Gewerkte uren per week op hightechbedrijf in 2003
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