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N i e u w s v a n b e d rijven

Biolandbouw Nederlan d s t a g n e e r t

wordt de nieuwe directeur Operations &
Development bij rundveeverbeteringsorganisatie CRV Holding. De Vries volgt
Ate Lindeboom op die per 1 januari 2015
met pensioen gaat. De Vries is sinds 2007
binnen CRV actief als manager Genetische
Producten en geeft leiding aan de fokkerij-,
R&D- en productieafdelingen.
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Alfred de Vries

Roy Strikkeling (40) is benoemd tot marketingmanager bij varkensfokkerijorganisatie Topigs. Hij wordt verantwoordelijk
voor de marketing van Topigs en haar producten en diensten en zal relaties onderhouden met grote accounts. Strikkeling
was hiervoor productmanager bij Schippers
Europe.
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Roy Srikkeling naar Top i g s

Het biologische landbouwareaal in Europa is tussen 2003
en 2010 met 55 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van
Eurostat-data. Ook is het aantal biologische landbouwbedrijven toegenomen met 50 procent. Tussen 2002 en 2011
groeide het biologische areaal in de hele EU van 5,7 naar 9,6
miljoen hectare. In de ‘oude’ lidstaten groeide het biologische
areaal met 5 procent per jaar. De ‘nieuwe’ lidstaten die
sinds 2004 deel uitmaken van de EU zijn met een inhaalslag
bezig: zij zagen het biologische areaal jaarlijks met 13 procent toenemen. Van het totale landbouwareaal is nu 5,4 procent biologisch. In Nederland blijft de groei van biologische
landbouwgrond echter achter, daar ligt het aandeel op 2,7
procent.
Biologische boerderijen in de EU hebben gemiddeld 34 hectare grond en zijn daarmee groter dan reguliere boerderijen
(14 hectare). Biologische boeren werken grondgebonden,
hebben een buitenuitloop voor het vee en verbouwen een
groot deel van het biologische veevoer zelf. Biologische
boeren en tuinders in de EU zijn gemiddeld jonger dan hun
gangbare collega’s: 61 procent van de biologische boeren
is jonger dan 55 jaar. In de gangbare landbouw gaat de vergrijzing sneller en is slechts 44 procent jonger dan 55.

Eerste paal Aerus Praktijkcentrum
Dierenarts krijgt bonus of
boete voor kwaliteit advies
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Vorige maand werd bij het kennisinstituut
Aeres Praktijkcentrum Dronten de eerste
paal geslagen voor de nieuw te bouwen
weidestal. De handeling werd verricht
door onder meer Ton Kempenaar, directeur
van het productiebedrijf van het Aeres
Praktijkcentrum Dronten. De bouw moet
voor 31 december 2014 opgeleverd worden.
De nieuwe energieneutrale weidestal is
een vrijloopstal met stro. Voor het weidebedrijf zal circa 40 hectare grasland
beschikbaar zijn waar de koeien weidegang krijgen volgens het ‘pure graze
principe’.

150 jaar Dierenbescherm i n g
De Dierenbescherming werd op 25 augustus 150 jaar. ‘In 1864 begonnen als de
‘s-Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, inmiddels uitgegroeid tot de grootste dierenbeschermingsorganisatie van Nederland’, meldt
de organisatie. Het jubileum is volgens de Dierenbescherming geen reden voor
een feestje. ‘Dat zou het geval zijn als we onszelf overbodig hadden gemaakt,
pas dan zijn we klaar.’

Dierenartsen en melkveehouders zoeken naar een nieuw
samenwerkingsmodel. Inmiddels is een pilot van start gegaan
waarin de dierenarts een bonus krijgt van de melkveehouder
als de doelstellingen worden gehaald. En er is een boete als
die niet worden gehaald. Studenten van de CAH in Dronten
onderzoeken samen met projectenbureau Courage de haalbaarheid van een dergelijk verdienmodel.
De nieuwe vorm van samenwerking moet leiden tot verbetering van diergezondheid, het dierenwelzijn en minder
gebruik van diergeneesmiddelen. En als het niet lukt om de
gezondheidsdoelstelling te halen, moeten beide partijen (de
dierenarts en de boer) de pijn voelen. Dat staat ook in het
contract dat gesloten is tussen de melkveehouder en de dierenarts in de eerste pilot. Als de doelstelling wordt gehaald krijgt
de dierenarts een bonus, zo niet dan wordt eenderde van de
kosten niet in rekening gebracht. Essentieel bij deze pilot is
dat dierenarts en melkveehouder goed met elkaar op kunnen
schieten, vertrouwen in elkaars kennis en kunde hebben en
zaken die niet lukken bespreekbaar maken.

LinkedIn meest populair in
zakelijk gebruik
Adviseurs in de veehouderijsectoren zijn het vaakst actief op het sociale medium LinkedIn,
gevolgd door YouTube. De sociale media worden zakelijk het meeste gebruikt voor het onderhouden van contacten met sectorgenoten en het volgen van nieuws in de landbouw. Dat blijkt
uit een online onderzoek onder adviseurs in de veehouderijsectoren, uitgevoerd door Leanne
Aantjes, student aan de Wageningen Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
V-focus.
Zakelijk wordt LinkedIn het meest gebruikt. Dit is geen verrassing omdat dit sociale medium
vooral voor het onderhouden van zakelijke contacten is ingericht. Ongeveer de helft van de respondenten maakt zakelijk gebruik van LinkedIn. Ook YouTube, voor het plaatsen en bekijken
van filmpjes, wordt veel gebruikt. Ruim 40 procent zegt hier zakelijk gebruik van te maken.
Discussiefora en Twitter worden zakelijk gebruikt door ongeveer een kwart van de doelgroep.
Facebook blijkt vooral een privéaangelegenheid te zijn. Ruim de helft van de respondenten zegt
privé gebruik te maken van dit medium, tegenover slechts 18 procent zakelijk.
Redenen van gebruik
Sociale media worden het meest gebruikt om contacten te onderhouden met sectorgenoten,
op de hoogte te blijven van het agrarische nieuws en om tips uit te wisselen (zie figuur).
Opvallend is dat de sociale media in het agrarische bedrijfsleven slechts mondjesmaat
worden gebruikt voor het vinden van personeel. Maar 18 procent maakt hier gebruik van.
246 adviseurs deden mee aan het onderzoek naar het gebruik van sociale media.

Figuur 1
Zakelijk gebruik sociale media
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Afgelopen zomer was ik iets vaker op de sociale
media en discussiefora te vinden. Niet dat hier een
hoger doel achter zat, maar omdat er onderwerpen
werden besproken die ik interessant vond. En sommige onderwerpen kwamen uit de V-focus met
mijn naam erbij. Dan wil je natuurlijk wel weten
hoe er over je stukje wordt gedacht. Er volgden
aardige reacties, maar ook kritische en een enkele
beledigende. Het blijft spannend om met een stukje
in de etalage te staan.
De sociale media en fora zijn mooie mogelijkheden
om je kennis te verrijken. Verschillende adviseurs
en veehouders berichten over wat er in hun omgeving speelt, wat hen bezighoudt en hoe het draait
binnen hun onderneming. Naam erbij, pasfoto en
een kleine schets van de onderneming. Prachtig!
Anderen laten meekijken in hun fotoalbum en
tonen het grote publiek hoe mooi de landbouw is,
maar ook wat de dagelijkse zorgen zijn.
Dat sociale media een goede bijdrage kunnen
leveren aan de publieke opinie, daarvan ben ik
inmiddels overtuigd. Maar wel met de nadruk op
‘kunnen’. Want op de diverse fora kom je ook
sectorgenoten tegen die er lustig op los toeteren,
ongefundeerd kritiek spuien en sectorgenoten uitmaken voor rotte vis. Vooral controleurs en
beleidsmakers moeten het ontgelden. Het groepje
‘toeteraars’ verschuilt zich dapper achter nicknames. Lekker anoniem. Op sommige fora zijn
zelfs berichten verwijderd door de operator. Als ik
zie wat wél blijft staan, zullen dit vast berichten zijn
geweest die tot strafrechtelijke vervolging hadden
geleid. Zo wil je als landbouwbedrijfsleven toch
niet in de openbare etalage staan bij je klanten,
afnemers en de maatschappij?
Als je advocatenkantoren mag geloven, worden
momenteel in één op de tien ontslagzaken uitlatingen
op sociale media aangevoerd als reden voor ontslag. Het gaat dan meestal over het posten van
beledigende en denigrerende opmerkingen over
klanten en zakelijke relaties. Hier zou de landbouw
nog wat van kunnen leren. Ik denk maar eens
beginnen met het publiceren onder eigen naam;
afschaﬀen die nicknames.
Dan zouden de schadelijkste berichten niet meer
gepost worden, vermoed ik.
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