Bijlage 5
Opdracht: Scenario Analyse
Een dag uit het leven van een boer in 2025…
Doel:

- Met elkaar beeld krijgen hoe de landbouw zich de komende jaren gaat ontwikkelen
- Nadenken over wat dat voor ons en de sector betekent

Nodig: Gedachtes en ideeën over wat er in de toekomst gaat gebeuren in de wereld om ons heen
Waar halen we die gedachtes vandaan?
- kranten, tijdschriften, internet
- werken met DEPEST
- luisteren naar boeren, burgers, vakmannen, directeuren, ……
- bezoeken van bedrijven, bijeenkomsten, …….
Wat gaan we doen?
- Uitleg over DEPEST: Demografische, Economische, Politieke, Ecologische, Sociaal-maatschappelijke
en Technologische ontwikkelingen
- Iedere groep gaat zoveel mogelijk informatie verzamelen over deze ontwikkelingen en werken dit
uit in collages
- Als groep bereid je een presentatie voor: Een dag uit het leven van een boer in 2025. Gebruik
hiervoor zoveel mogelijk beelden. Hulpmiddelen zijn Powerpoint, internet, etc.
- Op 5 en 12 januari, 1e en 2e uur presenteren jullie voor de 3.3, 3.3y en elkaar.
Wanneer doen we wat?
Woensdag 1 dec.;
- uitleg van de opdracht
- uitleg DEPEST
- eerste opzet van trendanalyse; wat is hot, wat is not!
Maandag 6 dec;
- technologische ontwikkelingen
Woensdag 8 dec;
- sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
Donderdag 9 dec;
- maatschappelijke ontwikkelingen (spreker onder voorbehoud)
Week 13-16 dec.;
- uitwerken opdracht, voorbereiden presentatie
Woensdag 5 januari: - presentatie 3 groepen (voor de 3.3, 3.3y en jullie zelf)
Woensdag 12 januari: - presentatie 3 groepen (voor de 3.3, 3.3y en jullie zelf)

De presentatie gaat over:
Een dag uit het leven van een boer uit 2025…..
Vertel of laat zien:
- Wat doet hij/zij deze dag (chronologisch in tijd)
- Zoom in op elke activiteit: hoe doet hij dat, welke middelen/technologie helpt hem hierbij, hoe kijkt
de maatschappij hier tegenaan, wat heeft de politiek hierover beslist, wat is de invloed van de
economie hierin, etc.

Voorbeeld: Dag uit het leven van een boer, 2010, 100 melkkoeien, 60 hectare waarvan 20 ha.
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opstaan, overall aan en naar de stal om lampen aan te zetten
start melkmachine en start melken (*)
* Melken doet hij in een 2x12, rapid exit. Melkproductie wordt naar de
computer in huis gestuurd, net als de gehaltes en hoogte celgetal.
Koeien jagen, ligboxen schoonmaken en instrooien; handwerk
De mestrobot schuift de roosters schoon
Schoonmaken melkstal
Kalfjes voeren (**)
(**) 1e tien dagen in 1-ling box, krijgen melk met de hand. Oudere kalveren
gaan bij de drinkautomaat. Stiertjes niet, krijgen 14 dagen melk met de hand.
Melk wordt met de hand gemaakt van melkpoeder en water.
Koeien voeren met zelfrijdende voerwagen (***)
(***) Voer komt uit sleufsilo die hij samen met buurman vult en gebruikt.
Voor aankoop mais en bijproducten belt hij elke maand met de
voerleverancier.
Ontbijt, met z’n 2-en
Hierna gaat zijn vrouw naar haar werk toe. (****)
(****) Zij werkt 3 dagen in de week buitenshuis. Daarnaast helpt ze haar man
elke dag bij het werk. Arbeid is voor hem te duur om in te schakelen, maar er
is werk genoeg. Ze zijn nog niet in maatschap omdat hij net heeft
overgenomen. Vanwege het belastingstelsel is het financieel nadelig om nu in
maatschap te gaan. Zij krijgt daardoor ook geen vergoeding voor de uren die
ze in het bedrijf stopt.
Na het ontbijt achter de computer, doornemen voergegevens, melkgegevens. Alle
gegevens worden uit de stal doorgestuurd, computerprogramma geeft de
attentiekoeien aan: tocht (via stappentellers en op dagen), ziekte (via gehaltes,
hoeveelheid voer opgenomen, hoeveelheid melk).
Invoeren inseminaties, kalfkoeien, veemutaties, ed.
Bellen met vertegenwoordigers, boekhouder, etc.
Voorbereiding rondleiding over het erf en door de natuurlanden met een groep van
personeelszaken. Dit in samenwerking met een horecabedrijf uit het dorp. (*****)
(*****) Veel burgers willen weten wat we doen in de landbouw, hebben er
soms hele rare ideeën over. Deze boer wil de burger uitnodigen zodat men
weet wat er gebeurd en zodat je steun houdt voor de sector. Ook via
toeslagrechten. Daarnaast denkt deze boer dat de toeslagrechten straks
verdeeld worden op basis van groene diensten. Daarom heeft hij sinds dit jaar
natuurland bij zijn bedrijf betrokken. Mede omdat hij dat kan inzetten om
meer excursies op het erf te krijgen. Bij de excursies werkt hij samen met de
horeca zodat hij niet alles zelf hoeft te doen. Koffie kan hij wel regelen voor
een groep, het eten krijgen ze daar.
Naar achter, koe helpen bij kalverij…..
Etc.

