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Voorwoord
DemarktvandeNederlandserundveedierenartsverandert.OnderinvloedvanEU-beleidenkleinere
margesvoormelkveebedrijven veranderen veehoudershunwijze vanbedrijfsvoering. Ditvraagtvan
dedierenartsanderekwaliteiten.Dewerkzaamheden vandedierenartszullenvooreengroterdeel
bestaanuitcommunicatieenadvisering.
Ditrapportgeeft dedierenartshandvatten omzijnkansenalsveterinairbedrijfsadviseur tevergroten.
Eenvandevragenwaaropgeprobeerdisantwoordtegevenis:Hoekandedierenartszijn
vaktechnischeenbedrijfsmatige kennisenkundevermarktenopde(grotere) veehouderijbedrijven?
Dedierenartsversterktzijnkansenhieropdoorteinvesteren indebenodigdevaardigheden.
Hetrapportgaatinopdeontwikkelingen indemarktendeveehouderalsondernemer,behandeltde
veranderingendienodigzijn binneneendierenartspraktijk engeeft aanhoeaanuuwtoegevoegde
waardeomzetinvoordelen voordeveehouder.
Hetrapport istotstandgekomendankzij eensamenwerkingtussendeFaculteit Diergeneeskunde
Utrecht,deFaculteitDiergeneeskunde GentenPfizer AnimalHealth.

Samenvatting
DeNederlandsemelkveehouderij zalindetoekomstvooreengrootdeelbestaanuitgrotebedrijven
(1miljoen kgmelkofmeer).Daarmeezullen veehoudersveranderen in 'ondernemer-veehouders'.
Deverwachting isdatdezeveehoudersandereeisenaanhundierenartsgaanstellen. Om
gesprekspartner vandeveehouderteblijven,zaldedierenarts(tijdig) inmoetenspelenopdeze
ontwikkelingen.Naastkennisvandesectoreninzichtindemotivatievaneen'ondernemerveehouder',heeft dedierenartsdaarvoorkennisnodigvanalleaspectenvanhet
communicatieproces.
Ondernemer-veehoudershebbenbepaaldeovereenkomstigekenmerken,onderandereophetgebied
vanvakmanschap,commercie,organisatie,communicatieengedrag.Voordierenartsendiedeze
veehouderwillenadviseren ishetnoodzakelijk omdedoelstellingen,attitude,socialenormenenhet
gedragvandeondernemertekennen.Inzichtindezekenmerken enderoldiezespelenbij
overwegingenenbeslissingenvandeveehouderzijn essentieelbijhetvermarktenvandediensten
vandedierenartsen.
Nietalleenkennisvande'ondernemer-veehouder' isbelangrijk. Ookzelfkennis isvanbelang.
Sterkepuntenvandehuidigedierenartszijn onderanderedevertrouwensrelatie metdeveehouder,
zijn kennisenzijn beschikbaarheid. Puntendieomverbeteringvragenzijn ondermeerdedominante
houdingvandedierenarts,deslechtecommunicatieenhetonvoldoendeplanmatigwerken.Omeen
volwaardigpartnervande'ondernemer-veehouder' teworden,zaldedierenartsdezeenandere
zwakkepuntenmoeten verbeteren.
Hetopstellenvaneenalgemeendierenartsenpraktijk-ondernemingsplan geeft allemedewerkers
duidelijkheid overdekoers.Watvoorproducten endienstenwillendeklantenafnemen enkunnen
wedezealsdierenartsenpraktijk leveren?Dehuidigesituatie leertonsdat 'ondernemer-veehouders'
producten endienstenvragendiededierenartsnietinstaatisteleveren.Ditleidttotminder
contactmomenten enmogelijk verliesvanklanten.Eenplanbiedthelderheidenvormtdestartvan
deaanpak.Ditrapportgeeft dierenartsenhandvatten omhunpositiebijde 'ondernemer-veehouders'
teverstevigen omwélaandenieuwevraagtevoldoen.

Inleiding

Verschillenderecentescenario-studies latenziendatde'blijvers' indemelkveehouderij naar
verwachtingbestaanuitenerzijds(familie)bedrijven met4tot8 tonmelk,enanderzijds bedrijven
metmeerdan8tonmelk.Naasthetgrotesegment familiebedrijven indesector,zullendegrotere
bedrijven eenanderrelevant segment indesectorvormen.Melkveebedrijven metmeerdan1
miljoen kilogrammelkquotum zijn gewoonlijk degroterebedrijven metbijvoorbeeld meerdan100
melkkoeien.Opdezebedrijven zijn ondernemerstevinden,dieeenanderebedrijfsstijl hanterendan
dekleinerefamiliebedrijven. Dekarakteristieken endoelstellingen vanendewerkwijzen opdeze
typenmelkveebedrijven liggenveruiteen.
DetoekomstvisievanLTONederlandsteltdathetverwachteaantalmelkveebedrijven in2015
ongeveer 15.000bedraagt(LTO,2003).Dezemelkveebedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk
bepaalde(hogereenofmeer)eisenstellenaandedierenartsen.
Dehuidigediergeneeskundige opleiding indeveterinairebedrijfsadvisering richtzich voornamelijk
ophetgrotesegment familiebedrijven, enjuistnietofnauwelijks opdegroterebedrijvenvan
'ondernemer-veehouders'.Deauteurszienditalseenhiaatindeopleidingvandiergeneeskunde
studenten,alsookindenascholingvanpraktiserendedierenartsen.
Detrend indemelkveehouderij isduidelijk richtinggroteremelkveebedrijven. Devraagdiedit
oproept isofdediergeneeskundigedienstverleninghieraanaangepastdientteworden(Cannasda
Silvaetal.,2006).Tegelijkertijd kanwordenvastgestelddatdierenartsenpraktijken dienueenof
meervandezegroterebedrijven inhunpraktijkgebied hebben,opdezebedrijvenjuistmindervaak
ofnietkomen,tenzijvoorbijvoorbeeld medicijnleveringen.
Doelvanditrapportistekomentothandvattenwaarmeedepraktiserenderundveedierenartszich
kanrichtenopdegroepgrotemelkveebedrijven c.q.'ondernemer-veehouders'.
Hiernavolgendwordteersteenkarakteristiek gegevenvan'ondernemer-veehouders' (I),waarnaeen
sterkte-zwakteanalysevoorbetrokkendierenartspraktijken wordtbesproken(II).Tenslottewordt
bediscussieerdhoedierenartsenpraktijken middelsverbeterpunten zoverkunnenkomendatzijten
vollekunnenmeedraaienalsveterinair-zoötechnisch adviseuropgenoemdebedrijven(III).
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I. Hoofdkenmerken van ondernemers en hun melkveebedrijven
Ondernemerschap
(ontleendaanR.Bergevoet,PhDthesis,WUR,2005)
Schumpeterheeft alin 1949gesteld:'Eenondernemer iseenmanvanideeënenvanactie,diede
kwaliteitbezitomanderenteinspireren endienietdegrenzenvangestructureerdesituaties
aanvaardt.Hijiseenkatalysatorvanveranderingen, instrumenteelomnieuwemogelijkheden te
ontdekken,hetgeendeondernemerfunctie uniekmaakt'.
Hoofdkenmerken vaneenondernemer zijn:
• risiconemend
• kapitaalverschaffend (uiteigenbronofextern)
• vernieuwend
• ontdekkervanmogelijkheden omwinsttemaken
• verantwoordelijk voorhetprocesomnieuwewaardentecreëren
• veranderingen teweegbrengend
• besluitvormend opgrondvanbeoordelingen
• eenplanner
Voorpersonendieeenondernemeradviseren ishetabsoluutnoodzakelijk omdedoelstellingen,
attitude,socialenormenenwaartenemengedragvaneenondernemertekennenalvorenstotactie
overtegaan.
Grafisch gezienkomendevolgendekenmerken alsvolgttothunrecht:
Persoonlijke factoren enpsychologischeaspecten
'
Managerkwaliteiten
i

Vakmanschap

Ondernemerskwaliteiten

'
Ondernemerssucces
i

Psychologische factoren zijnbijvoorbeeld innovatiefgedragenrisico-attitude.Risico-attitudemoet
daarbijwordengezienalsgebaseerdoppositiefevaluerendgedrag;vandaardatondernemersvaak
wordengezienalsrisiconemers.Eenanderaspectisdezgn."locusofcontrol".Hierbijwordtervan
uitgegaandatdeuitkomsten vaneenbesluitzelfofexternwordenbepaald,beinvloeddoorkennisen
ervaring;ondernemersvindenmeestaldatdieuitkomstenmetnamedoorhenzelfwordenbepaaldop
basisvaneengevoelvoordeeigendoeltreffendheid metinachtnemingvanhuneigenrisicoperceptie.
Ondernemerszienvaakdejuistekansenenkiezendaarookvoor.Zeverstaandekunstenkundeom
besluitentenemendieleidentothetbereikenvanhundoelen.Ondernemerstonendaarbijbegrip
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voorcomplexeinformatie.Zijzijn instaatomsituatiesvansamenwerkingtecreërenalsmede
vertrouwen,bijvoorbeeld viahunconnectiesencontactenmetgelijken.Zijvertonenovertuigingen
sociaal-communicatieve vaardigheden.Dezekenmerkenzijn ooktezienbij ondernemer-veehouders
(Zijlstra etal.,2006).Erbestaateenzekerematevansegmentatienaarsubtypenvan'ondernemerveehouders' (Zijlstra etal.,2006)maardaarwordtinditverbandnietopingegaan.
Hetondernemerssuccesuitzichinhetfeit datermultipeledoelenwordenbereikt;datondernemers
vooralgeïnteresseerdzijn inplezier inhunwerk(zichuitend inimago;hetwerkenmetdieren;
voedselveiligheid alseenprimairkenmerkvanhunbedrijf;eninhetfeitdatuitdagingenkansenzijn
engeenbedreigingen(Mc.Fadden, 1999)endatzijnietsteedsaaneconomischedoelengebonden
zijn,maareerderaandeintrinsiekeaspectenvaneen veehouderijbedrijf.
Zieinditverbandookparagraaf1.7 overgedragseconomie.
Devolgendeclustersvanhoofdkenmerken zijn vastgesteldvoorde'ondernemer-veehouders':
1. vakmanschap;
2. commercieelenmarktgericht;
3. hogegraadvanorganisatie;
4. vaardigincommunicatie,discussieenoverleg;
5. bedrijfseconomische oriëntatie;
6. bewustvaneigenkunnenenvanwatanderenzoudenmoetenaanleveren;
7. gedragseconomischeaspecten.
Elkvandezeclusterskanweernaderwordengedetailleerdnaaronderliggendekenmerken.
1.1 Vakmanschap
Eenvakmanbezitgoedevaktechnischekennisenkunde,heeft gevoelvoorzijn dierenenzijn
bedrijf, enstreeft optimaletechnischeresultatenna.Hij/zij houdtdevingeraandepolsmetbehulp
vanonderandereeconomischeentechnischekengetallen.
Zehebbeneenvolledigbedrijfsoverzicht, wetenbewustwaterlinksenrechtsophunbedrijfgaande
is.Zijhebbeneensterkedriveinhunbedrijfsvoeringacties, zoekenstabiliteit indebedrijfsvoering
zonderalteveelschommelingen ofwisselingen.Dezestabiliteittrachtenzijtebereikenmiddels
optimalisatievanhetaantalwerknemersversusdekosten(gereflecteerd inbijvoorbeeld de afweging
overdeaanschafvaneentrekkerofeenmelkrobot),enhetbewustelimineren van bedrijfsblindheid.
Zijhebbeneenbredevisieopdesectorenoppolitiekeontwikkelingen inBrussel.Zijzijn
kennisbelust enzoekendaarbijbetrouwbaar gebleken,duurzame,kennisintensievedienstverlenersin
binnen-en(zozijdatnodigachten)buitenland.Zijhanterendaarbijhuneigen professionele
netwerk.Hunbedrijfsvoeringstijl isnietdirecttevangenindesociologischebedrijfsstijlen zoalsVan
derPloegheeft beschreven(VanderPloeg, 1993;VanderPloeg,1996).
Hetvaktechnischeopleidings-enkennisniveauvandeondernemer isrelatiefhoogenneemtnog
verdertoe,watleidttoteengroterematevanmondigheidvandezeondernemer.Zijkijken vooruiten
makeneenzogoedmogelijke inschattingvanveranderingen die(lijken te)komen,waardoorzijtijd
hebbenom(onderdelenvan)debedrijfsvoering daaropaantepassen.Dezeveranderingenkunnen
betrekkinghebbenopdemelkprijs,depolitiekediscussieronddesubsidiesindelandbouw,de
ontwikkelingen vandegrondprijs ofdeaanpakvandierziekten.Hierinonderscheidt deondernemer
zichnadrukkelijk vandemanager-veehouderofde'vakmandoener'(Heesbeen,2004).Vaak heeft
eendergelijk ondernemermensenindienstopgrondvanhunvakmanschapofhijhuurt
vakmanschap inviaderden.'Passie'iseenveelgehoordkenmerkvanondernemers.Overigenszijn
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vakmanschapenstrategisch managementsomsmoeilijk inéénpersoontecombineren.Dankanhet
zinvolzijn omnategaanofdezetakenonderlingverdeeldkunnenwordentussenpersonen,
afhankelijk vanaanwezigecompetenties.Eenhelderestrategischevisie leidttotrustophetbedrijf,
envaaktotbetereresultaten.
1.2 Commercieel enmarktgericht
Deondernemerszijnsterkmarktgericht,zijproduceren zoveelmogelijk markt-conform zoalsdoor
kwaliteitseisen wordtvereist.Zulkekwaliteitseisen kunnenafkomstig zijn van bijvoorbeeld
consumenten/retailers,dezuivelindustrieen/ofdeEU/overheid.Inditkaderisvermeldenswaard dat
deEuropeanDairy Farmers,EDF,actiefis ophetgebiedvandeontwikkelingvanHACCP-achtige
programma's voorhun melkveebedrijven.
Ondernemerszijn sterkmaatschappelijk georiënteerd enkansgericht.Zezijn daarbij niet defensief
ingesteld maarvooralprospectiefengaanhetgesprek aanmetmeerdereverschillendeactorenuithet
maatschappelijke debat,datkangaanoverzakenzoals(landbouw)politiek,hetmilieu,
dierenbescherming,natuurbeheer,etc.
Uitgebiedenzoalsmarketingenbedrijfskunde halendezeondernemersdeprincipesenmodi
operandivoortoepassingbinnenhunbedrijf enhunbedrijfsvoering. Eenbredescopeopde
ontwikkelingen vandesector,enhunvisieopde(verwachte)bedrijfsontwikkelingen, maakthen
bewustvandemogelijkheden enonmogelijkheden diedeproductieomgeving henbiedt.
1.3 Organisatie
Eenvandesuccesfactoren opondernemerbedrijven(netzoalsopdegroterefamiliebedrijven) betreft
degraadvanorganisatie(VanRanst,2006).Datkomtminstenstendeleomdatmetvreemdearbeid
wordtgewerktomdeoperationelewerkzaamheden vanalledaguittevoerenconform de
bedrijfsvisie. Bijvoorkeurisdezevreemdearbeidvoorzienvanvoldoendekennisvanzaken,mits
datbetaalbaarblijft. Gegevenditlaatstezijn ertegelijk vaakookongeschooldearbeiders.
Veelvandehierbedoeldeondernemershebbeneenorganisatieplan 'inhethoofd'ennietop
bijvoorbeeld papier.Opnoggroterebedrijven,vanbijvoorbeeld 1000ofmeerkoeienmetrelatief
veelvreemdearbeid, ishetsterkgeïndiceerd omeenalgemeen,gedetailleerd enhelder
organisatieplan oppapierbeschikbaartehebben.Indatlaatstewordenperorganisatie-eenheidde
afzonderlijke doelenvastgesteld,dewerkwijzen omschreven,deevaluatiepunten omdeprestatieste
metengedefinieerd enaanpassingsmaatregelen omschrevenvoorgevallenwaardatnodigblijkt.Een
vandevoordelen hiervanisdatdeondernemerverantwoordelijkheden kantoewijzen aanpersonen
dieeenbepaaldeomschreventaakhebbenbinneneenbepaaldeorganisatie-eenheid. Eenvoorbeeld
vaneenorganisatie-eenheid binneneengrootmelkveebedrijfisbijvoorbeeld de'jongvee-opfok' (zie
ookhetuitgewerkteschema inbijlage Calsvoorbeeld).Ondernemerszijn individualistisch
ingesteldemensendiehetnutvanteamwerk inzien inverbandmethet eindresultaat.
Eenondernemingsplan behoorttotdenoodzakelijkheden ophetbedrijf;eendergelijk planwordt
regelmatiggeëvalueerdenbijgesteld.
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1.4 Vaardigincommunicatie
Ondernemerszijn sterkgeïnteresseerd incommunicatie.Zijsprekenvlotandereondernemersaanen
bewegenzichinhetalgemeensociaalgemakkelijk indemaatschappij.Zijkomensomsalseigenwijs
ofeigenzinnigoveropanderen,maardatkanweleenseenafspiegeling zijn vanhunpositieenvan
hunkennisvanzaken.Menheeft viacommunicatiestimulinodigvanderdenomhun zienswijze
tegenhetlichttehoudenenteinnoveren.
Zijzijn inhetalgemeenbereidomhunbedrijfsgegevens ofeconomischecijfers optafel teleggen
voorderden,mitsersprakeisvanwederzijds respecteneenvertrouwensrelatie.
Hetzijn zekerkritisch ingesteldepersonendienietonmiddellijk genoegennemenmeteenantwoord
ophunvraag.Ooknietmethetantwoordvaneenadviseur;diezalzekermoetenuitleggen hoehijtot
zijn antwoord isgekomen,zodatdeondernemervanuitzijn positiedegedachtegangvandeadviseur
zalkunnenvolgenenafwegen ofhijtotdezelfde slotsomkomt.Zoniet,daniserruimtevoor
discussie.Ondernemershebbenerbehoefte aanomdeonderbouwingvanhetantwoordofadvies
zelftekunnenwegen.Indecommunicatieovereenadviesmoeter'dechemiederinteractie'bestaan
tussenondernemerenadviseur.
Zijblijken bijnavraagbehoefte tehebbenaanspecifiek omschrevenproductenendienstenvandoor
henomschrevendeskundigen(zieookonder1.6). Dezelaatstedienenechterweltoegevoegde
waardetekunnenleverenenwordendoordeondernemerdaaropgetoetst.
Ondernemer-veehouders doenaanPublicRelations:zijzijn vaakbereidomderdenvoortelichten
overhunbedrijf,bedrijfsdoelen endewijzewaaropzijtrachtendedoelentebereiken;zeontvangen
burgers,consumentengroepen, milieuactivisten, schoolkinderen.
1.5Bedrijfseconomie
1.5.1Algemeen
Economischeafwegingen zijn eendagelijksepraktijk vande'ondernemer-veehouder'. Hij issterk
kostenbewust enwilvaakbesparenop(directe)kosten.Deondernemermaaktduidelijk onderscheid
tussenkosteneninvesteringen.Cashflow heeft eenprioriteit,netzoalsinvesteringsdrang binnende
mogelijkheden vanhetbedrijf, enschaalgroottec.q.schaalvergrotingteneindedekostenper
schaaleenheidtekunnenbeheersen.
Betreffende kostenenopbrengstenwordtveelalgekekennaarkengetallenzoalsdeEDFdiehanteert
(ziebijlageA).Voersysteem (dagopnamesvangras,maïsenkrachtvoerwordenafgezet tegende
melkopbrengst uitruwvoerenuitkrachtvoer),productiviteitskengetallen (arbeid,land,kapitaal),
kostenenopbrengsten,managementkengetallenenproductiecijfers, ondememersinkomenen
familie-inkomen, enbreakevenpointsper 100kgFCMbehorentotdeEDFkengetallen. Efficiëntie
speelteenbelangrijke rol,evenalsrendabiliteit.
Dekostenvoorvreemdearbeid all-inwordenbijvoorkeurrondofopde 17 europeruurgehouden.
Adviezen vanderdenwordenbijvoorkeurgratisingewonnen.Deondernemer isbereidervoorte
betalenalstevorenvoldoendeduidelijk isgemaaktwatheteconomischevoordeelzalzijn voorde
ondernemerofonderneming.Ophetmomentdatdeinformatieoverdracht isvoltooidstopthijmet
afname vandatproduct.Hij schakeltovernaarnieuweinformatiebronnen. Besluitvorming opgrond
vanadviezenzaldanookplaatsvinden opgrondvaneconomischeafwegingen engebodenkansen
(zieookonder1.6).
Inbijlage BstaanenkeleLEI-websitesweergegevendievooralhandelenover bedrijfseconomische
zakenophetmelkveebedrijf.
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1.5.2Schaalvergrotingenschaaleffecten
Rondomschaalvergroting indeveehouderij wordteenaantalbegrippen gebruikt:
• schaalvergroting isteomschrijven alseentoenamevandegemiddeldebedrijfsgrootte inde
tijd;
• bedrijfsvergroting iseentoenamevandeomvangvaneenindividueel bedrijf;
• schaaleffecten: deverschillen inkosten enopbrengsten pereenheidvanbedrijfsgrootte,
veroorzaaktdoordeomvangvaneenbedrijf(inhetengels'economiesofsize').
Oorzaken vanschaalvergroting
Schaalvergroting iseenfenomeen datin(bijna) allesectorenoptreedt.Erkunnenvieroorzakenvoor
schaalvergrotingworden onderscheiden.
•

•
•
•

Efficiënter gebruik vanvasteproductiefactoren. Ditkanzijn eenbeterebenuttingvan
productiemiddelen,eenrendabelertoepassingvan(arbeidsbesparende) investeringen,een
betereafstemming tussenarbeidenproductiemiddel endenietevenredigerelatietussende
kostenvaneenproductiemiddelendecapaciteitvanditmiddel.
Technischeontwikkelingen.Nieuwetechnischeontwikkelingen zijn nietaltijd bijalle
bedrijfsgrootten toepasbaar.Hierdoorprofiteren groterebedrijven meervanmoderne
techniekendankleinere.
Prijsverschillen. Groterebedrijven hebbeneenbetereonderhandelingspositie endaardoor
aandeinkoopkantendeafzetkant meermogelijkheden voorkwantumkortingen oftoeslagen.
Effecten vanpolitiekebeslissingen(EUoflandelijk)enbeleid,resulterend inbijvoorbeeld
verschillentussen landen.

Omdiverseredenen,zoalsdoelstellingen vandebedrijven, bedrijfsstructuur, verschilin
kostenvoordeel enlandbouwbeleid, iserindelandbouwveelminderschaalvergrotingdanin
sommigeanderesectoren.
Schaaleffecten
Deanalysevanschaaleffecten vindtoverhetalgemeenplaatsaandehandvandegemiddeldetotale
kostencurve(GTK),opzoweldekorte(GTKk)alsdelange(GTK1)termijn,afgezet tegende
gemiddeldewaardevandeoutput(Figuur 1).Ineconomisch opzichtheeft eenbedrijf deoptimale
productieomvangwanneerdegemiddeldetotalekostenpereenheidproduct(GTK)minimaalzijn
(TempelenGiesen, 1992).Opkortetermijn wordtdeoptimaleproductieomvang vaneenbedrijf
bepaalddoordekortetermijn kostencurve.Debeschikbarecapaciteitvaneenondernemingstaatdan
vast,waardooralleenmetdevariabeleinputsgezochtkanwordennaarhetoptimaleproductieniveau.
Ditishetpuntwaarbij demarginalekostengelijk zijn aandemarginaleopbrengsten.DeGTKklijnen gevendesituatieweerbijverschillendeniveausvanvastekosten.Volgensdekortetermijn
visieheeft eenbedrijf deoptimalebedrijfsgroottebereikt,alshetzichbevindtophetlaagstepuntvan
deGTKk-curve(Figuur 1).Dusbijsituatieéén(GTKkl)isQ*Kdeoptimalebedrijfsgrootte.
Opdelangetermijn gezien,isdeproductiecapaciteit welvariabel.Alsdekortetermijn kostencurven
bijtoenemendeomvangvandeproductiecapaciteit verbondenworden,gegevenbepaaldeprijzenen
standvandetechniek,kaneenlangetermijn kostencurvewordensamengesteld.Deoptimale
bedrijfsgrootte isdanbijdieomvangvanhetvasteproductieapparaat, waarbijmetdelaagstekosten
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pereenheidproductopdelangetermijn wordtgeproduceerd. InFiguur 1 isditinsituatietwee,bij
eenoutputvanQ*Leenheden.
Kostenpereenheidoutput
GTK«

Figuur 1: Optimalebedrijfsgrootte oplangeenkortetermijn. (Bron:Dietzetal, 1988).(Deoutput
ispertijdseenheid. K=kortetermijn, L=langetermijn).
DeklassieketheoriegaatervanuitdatdeGTK-curvenU-vormigzijn (zoalsinfiguur 1).Dithoudt
indatinhettraject OtotQ*Lschaalvoordelen optredenbijeentoenemende bedrijfsomvang.
Verdereschaalvergrotingvanafhetoptimalepunt(Q*L,>)leidtechtertotschaalnadelen,
bijvoorbeeld veroorzaaktdoortoenemendetransportkosten, eengroterecomplexiteitofde
toegenomenkostenvoordebenodigdecommunicatieencoördinatie.Indemodernekostentheorie
overheerstechterdevisiedatbijeengroteproductieomvangdeschaalvoordelen,deschaalnadelen
altijd zullencompenserenofzelfs overtreffen. DeGTK-curvenzullendaardoorL-vormigzijnin
plaatsvanU-vormig.Deoptimalebedrijfsgroottekanvanuitdievisienietwordenbepaald,omdatde
winstblijft toenemenbij bedrijfsvergroting.
1.5.3Bedrijfseconomischeresultaten bijeenaantalverschillendebedrijfsgroottesin de
Nederlandsemelkveehouderij
IndeNederlandsemelkveehouderij zijn veelbedrijfseconomische gegevensbekend.Sommige
boekhoudkantoren gevenjaarlijks eenoverzichtvanbedrijfseconomische kengetallenuitenhetLEI
(ziebijlage B)houdtdebedrijfseconomische gegevensvanbedrijven bij. Dezegegevenszijnvia
internettoegankelijk. Hoewelbedrijfsgrootte inditsoortoverzichtenvaakmeegenomenwordt,zijn
ernietofnauwelijks gegevensvanzeergrote(meerdan200melkkoeien)bedrijven bekend.De
resultatendieindezeparagraafwordenweergegevenzijn daaromgebaseerd opeensimulatiemodel,
specifiek ontwikkeldtenbehoevevangrotemelkveebedrijven (deJong,2005).
Hetsimulatiemodel
Hetmodelsimuleertvierbedrijven,variërend inbedrijfsomvang. Hetmodelomvat6hoofdmodules
(opbrengsten,voer,veegezondheid &veeverbetering,mest,duurzameproductiemiddelen enarbeid).
Permodulewordenopbasisvandeinput,deafzonderlijke kostenenopbrengstenberekend.
Hiervoorzijn iniederemodulenormenenrichtlijnen vanrelevanteprijsentechnische
uitgangspunten opgenomen.
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Het simulatiemodel rekent vier soorten bedrijven door. Het eerste bedrijfis een groot gezinsbedrijf,
de daaropvolgende drie zijn grootschalige bedrijven. Ter controle en validatie van hetmodel, iser
één referentiebedrijfopgenomen. De bedrijfsopzet van de simulatiebedrijven en het referentiebedrijf
isweergegeven inTabel 1.Een belangrijk verschil tussen de simulatiebedrijven en het
referentiebedrijf isongebondenheid van grond en de uitbesteding van de opfok vanjongvee.
Tabel 1. Bedrijfsopzet simulatiebedrijven en referentiebedrijf
Referentie
Melkkoeien (n)
Jongvee(n)
Opp. Cultuurgrond (ha)
Quotum (kg)
Melkproductie (kg/koe)
Vet %
Eiwit %

112
66
66,05
909.540
8.150
4,37
3,48

Familie

112
0
1,5
889.328
8.150
4,40
3,50

Groot 1

Simulatie
Groot2

500
0
4,5
4.264.544
9.095
4,22
3,46

1000
0
8
8.673.300
9.315
4,19
3,61

Groot3
2000
0
14
17.710.000
9.625
4,14
3,37

Bedrijfseconomische resultaten simulatiebedrijven
Tabel 2geeft een samenvattend totaaloverzicht van bedrijfseconomische resultaten van de
verschillende bedrijfssoorten.
Te zien valt dat het netto bedrijfsresultaat beter wordt (minder negatief) wanneer de bedrijfsgrootte
toeneemt. Op basis van deze tabel kan geconcludeerd worden dat grootschalige melkveehouderij in
Nederland schaalvoordelen oplevert.
Dekosten per 100kg melk op grootschalige bedrijven zijn fors lager dan op gezinsbedrijven.
Hoewel de vaste en devariabele kosten beide flink dalen bij toenemende bedrijfsomvang, zijn het de
vaste kosten diehet belangrijkste aandeel in deze schaalvoordelen hebben. In detotale opbrengsten
per 100kg melk zijn geen significante schaaleffecten te herkennen.
Voor veterinaire bedrijfsadvisering zijn vooral de variabele kosten van belang. In Tabel 3zijn deze
gegeven. Intotaal zijn erook binnen de variabele kosten nog flinke schaalvoordelen waar te nemen.
Belangrijke onderdelen binnen de variabele kosten waar schaalvoordelen te behalen zijn, zijn de
voerkosten en de overige kosten.
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Tabel2.Resultaten per 100kgmelk
gezinsbedrijf

grootschalig 1

grootschalig 2

grootschalig 3

112

500

1,000

2,000

€14,15-

€ 12,63-

Aantal melkkoeien:
Resultaten per 100kg melk (incl.

kosten quotum)
€ 25,39-

€ 17,69-

57

65

71

73

Netto kostprijs melk

€58,14

€ 50,34

€ 47,86

€44,90

Arbeidsopbrengst

€ 17,93-

€11,87-

€ 9,23-

€ 8,54-

€7,47

€5,82

€4,92

€4,09

€ 2,65-

€4,13

€7,52

€8,77

€ 22,75

€21,82

€21,66

€21,40

Return on lnvestement

€ 20,51-

€ 13,58-

€10,17-

€ 8,77-

Kosten voor rente

€4,88

€4,11

€3,98

€3,86

Netto-bedrijfsresultaat
Opbrengsten/kosten verhouding

Kosten voor arbeid
Quotumopbrengst
Kosten voor quotum

Resultaten per 100kg melk (excl.

kosten quotum)

Netto-bedrijfsresultaat

€ 2,65-

€4,13

€7,52

€8,77

Opbrengsten/kosten verhouding

93

114

128

136

€35,39

€28,52

€ 26,20

€ 23,50

Arbeidsopbrengst

€4.82

€9,95

€ 12,44

€ 12,87

Return on lnvestement

€2,23

€8,24

€11,50

€ 12,64

Netto kostprijs melk

Dedalingvandevoerkostenbijtoenemendebedrijfsomvang wordtveroorzaaktdoordehogere
melkproductie perkoe.Datgrootschaligbedrijf 2hogerevoerkosten heeft, wordtveroorzaaktdoor
devet-eneiwitgehalten.Grootschaligbedrijf2realiseertvergelekenmetdeandere
simulatiebedrijven hogeeiwitgehalten,waardoordeDVE-behoefte inhetrantsoen sterktoeneemt.
DoordatDVEduuris,heeft ditbedrijf ookhogerevoerkostenperkgmelk.
Hierbijmoetwelwordenaangetekend datwegenseengebrekaangegevensoverdekostenvoor
gezondheidszorg,dezenormatiefop€0,80per 100kggesteld zijn (oftewel €8.000per 1 miljoenkg
melk).Perdefinitie zijn erdusgeenschaalvoordelen voordediergezondheid.Inwerkelijkheid zijn
dezewaarschijnlijk welteverwachten.Zekerwanneerbedrijfsadvisering toegepastwordt,iseen
schaalvoordeelteverwachten.Eenkengetallenanalyse,bijvoorbeeld, isonafhankelijk vande
bedrijfsgrootte.
Tabel3.Variabelekosten per 100kgmelk
Aantal melkkoeten:

gezinsbedrijf

grootschalig 1

grootschalig 2

grootschalig 3

112

500

1,000

2,000

Variabele kosten per 100kg melk
Veevoer
Ruwvoer

€6,50

€6,08

€6,03

€5,88

Krachtvoer

€5,23

€4,98

€5,01

€4,91

Overige voerkosten

€0,05-

€0,07

€0,26

€0,07

€ 11,69

€11,14

€11,30

€ 10,86

Diergezondheid &veeverbetering

€1,70

€1,53

€1,51

€1,49

Mestafzet

€1,94

€1,95

€1,96

€1,96

Overige kosten

€6,00

€5,00

€4,00

€3,00

€21,33

€ 19,62

€ 18,77

€ 17,31

Totale voerkosten

Totaal variabele kosten
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1.6Bewustzijn enattitude
De'ondernemer-veehouder' staatopenvoorkritiekenadviezen.Hetliefst zijn dezeadviezenvan
echte,betrouwbaargeblekendeskundigengratis.De'ondernemer-veehouder'bezoektverschillende
seminars/congressen,maaktgebruikvaninternetenheeft veleinformele contacten inzijn netwerk,
enjuistdezezijn geschiktomdegewensteadviezen uiteindelijk teverkrijgen. Deinvloedvan
internetenglobaliseringvandemelkveehouderij moetenweinditverbandniet onderschatten.
Eenbedrijfsstrategie wordtbepaald aandehandvanbijvoorbeeld (buitenlandse)contacten,
landbouwvoorlichting envoervoorlichting,debankenoffiscalist, bouwfirma's, technologische
ontwikkelingen,praktijkproeven. Vaakzijn dezeondernemerslidvaneenbestuurvaneen
organisatieindelandbouw,kennenmedewerkersvanbijvoorbeeld eenmechanisatiebedrijf,een
voerleverancier,ofzitten ineenclubmetgelijkgerichte mensenofmetondernemersuitandere
branches.Zijhoudenzichvaakeenspiegelvoor:isdezerichtingvoormijn bedrijf debeste?Isditde
besteoplossingvoormijnbedrijf (probleem)?Biedtditbesluitvoordelenvoormijn bedrijf?
Opbasisvangeselecteerdemaatoplossingen vandeskundigeadviseursmakenzeeenafweging die
vooreenbelangrijk deelberustopeconomischegronden.Zijbepalenzelfofdeuitvoerbaarheid
gewaarborgd isineendergelijk advies.Isditniethetgevaldangaatdattenkostevandeinbrengdie
jehebtalsadviseuropdebedrijfsvoering. Zijmakenookdeafweging ofeenadviespastinde
langeretermijn strategie.Alsheteconomischevoordeelgrootblijkt,zullenzijgeneigdzijn omde
praktischeuitvoerbaarheid endelangeretermijn visieeenlagereprioriteittegeven.
Alsvooreenbepaaldprobleemgeendirecteoplossingvoorhanden lijkt ofblijkt, zullenzijzelfactief
opzoekgaannaareenpersoon,waardanookvandaan,enzijn zijbereiddaarvoortebetalen.Alshij
eendergelijke deskundigenietkanvindenofalseendergelijke deskundigenietbestaat,zalhijzelf
ietsgaanproberen.
Metadviezenvandedierenartswordtinprincipeandersomgegaan(variabelekosten)danmet
adviezenmetbetrekkingtotbijvoorbeeld hetkopenvaneentrekker.Hetverschilwordtveroorzaakt
doordeperceptievandeveehouderofhetvastekostenofvariabelekostenzijn.Dedierenartswordt
veelalalskostenpostgezien,terwijl deaanschafvaneentrekkergezienwordtalseeninvestering.
Zorekentmenbijvoorbeeld metkostenvoorgezondheidszorg (bijvoorbeeld klauwbekappen,
veeverbetering,oormerkenendierenartskosten van 1 tot 1 XA eurocentperlitermelk.
Hetisprimairaande(potentieel)adviseuromhemduidelijk temakendathetgeengebodenwordt
vaninteresseisvoordeondernemerc.q.onderneming:hetteverwachtenvoordeelmoetzogrootzijn
datdeondernemerdezeadviseur inschakeltenvoordienswerkzaamheden betaalt.Daarvoor iswel
nodigdatereenbepaaldechemietussendebeidepersonenbestaat(een'klik',L.vanDellen,2004).
1.7Gedragseconomie
Lagetemperaturen voelenalskoudaanalsje gewendbentaanwarmte.Maardezelfde lage
temperaturenkunnenalswarmaanvoelen alsjekoudegewendbent.Hoeveelbenjebereidtebetalen
omje stemrechttebehouden?En,hoeveelgeldzoujewillenontvangenomjestemrechtopte
geven?Gewoonlijk ishetbedragdatwordtaangegevenbijdeeerstevraagkleinerdanhetbedragbij
detweedevraag.
Waarom iseenbepaaldemelkveehouderwelgenegenomdedierenartstebetalenvoordienshulpbij
eenserieklinischemastitisgevallen,maarisdiezelfde veehouderweerbarstigalshemtegenbetaling
eenuiergezondheidsprogramma wordtaangebodenomdiemastitidenzoveelmogelijk te
voorkomen?
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Ditverschijnsel heeft temakenmetkeuzegedrag,metbesluitvormingonderonzekerheid,enmet
voorkeuren.Bijbesluitvorming spelen,naastrationele,ookniet-rationeleargumenteneenrol(Rabin,
1998;Mc.Fadden,1999).
Hetkeuze-gedragvanmensenwordtnamelijk beïnvloed door:
percepties
impressies
emoties
attitude
motieven
voorkeuren
Mensenzijn meergevoeligvoorhoehunhuidigesituatieverschiltvaneenbepaald referentiepunt
danvoordeabsolutekenmerkenvandiesituatie(ziehetmastitisprobleem indeaanhef).
Mensenverkiezeneerdereenstatusquodanveranderingendiemogelijkerwijs eenverliesvan
goederenofgeldenkunnenopleveren,zelfsalsdieverliezenzoudenwordengecompenseerddoor
andereopbrengsten,vooralopdelangeretermijn (vergelijk:mastitisprobleem:een
uiergezondheidsprogramma zounietalleenmindermastitisgevallen opleveren,maarookmeer
productieoptermijn).
DitallesisterugtevoerenopdeBehaviouralDecisionTheoryvanTversky&Kahneman(Tversky
etal., 1971;Tverskyetal.,1974).
Metdeelementendiehetkeuzegedragbeïnvloedenhebbenwetemakenalswe(onderdelenvan)
programma'svanveterinairebedrijfsadvisering aanveehouderswillenvermarkten.Kennisvande6
invloedsfactoren hierbovenenhetzogoedmogelijk omgaanmetdiekennisindeomgangvan
veterinairmetveehouder,draagtbijaaneenbeterevermarktingvanhetadvies.
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II.Derundveedierenarts: eensterkte-zwakte analyse
Hieronderwordteenpuntsgewijze samenvatting gegevenvansterkeenzwakkepunten betreffende
dierenartsenzoalsdie inhetveldzijn verzameld.
Alssterkepuntenvandehuidigedierenartswordengenoemd:
• zijn relatiemetveehoudersberustopvertrouwen
• eendergelijkerelatieismaarmetmoeiteteverbreken
• heeft kennisvangezondenvanziek
• heeft actuelekennisvan vruchtbaarheidszaken
• voorkomteengrootdeelvandeschadebijziekten
• isvaardig inbedrijfsfertiliteit
• isaltijd bereikbaar enbeschikbaar(beterdandehuisarts)
• deopleidingstaathoogaangeschreven
• hetiseenbeschermdeberoepsgroep,geenlosstaandepersonen
Alszwakkepuntenvandehuidigedierenartskunnenwordengenoemd:
• tedominantehoudinginhetalgemeen,opvaktechnischgebiedinhetbijzonder (alsofhij
alleswelweet)
• praatteveelenluistertteweinig(slechtecommunicatie)
• werktnietvolgensvasteplannen,zijn adviseringheeft weinigstructuur,enlevertgeen
duidelijkewerkinstructiesaan
• heeft beperktekennisvanvoedingenvandaaraangerelateerdezaken
• heeft beperktekennisvanbedrijfsvoeringzaken, ervindtonvoldoendeevaluatievan
gemaakteafspraken enadviserenplaats
• weetweinigvaneconomieophetmelkveebedrijf
• heeft weinigkennisvanondernemerszaken enorganisatievanhetmelkveebedrijf
• heeft hetimagoteduurtezijn(o.a.vanwegedemedicijnen)
• verteltonvoldoendeaanzijnklantenwathijkanofwathijweet(geenmarketing)
• geeft nietaanwathijopeenbedrijf zoukunnenbetekenenvoordeveehouder (zijn
meerwaarde)
• isweinigproactiefendusteveelafwachtend (naastdetelefoon)
• biedtgeenon-sitetrainingen aanvoorbedrijfsmedewerkers
• teveelwisselingen indedierenartsenpraktijk leidenniettoteenvastevertrouwensband
• (b)lijktnietbereidteinvesteren inoverleg/discussie;leeft zichslechtin
Metbovengenoemde informatie uitdediverseparagrafen vanIenII,istezienwaterbij
dierenartsenverbeterd ofveranderdmoetwordenomeenvolwaardigpartnervoor'ondernemerveehouders' tezijn.Tevenswordtaangegevenhoedittotstandkanwordengebracht.
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III.Verbeterpuntenvoorde rundveedierenarts
Detrend indemelkveehouderij isduidelijk schaalvergroting (zieI).Devraagisofde
diergeneeskundige dienstverleninghieraanaangepastdientteworden.Hoekandedierenartszijn
vaktechnischeenbedrijfsmatige kennisenkundevermarktenopde(grotere)ondernemerveehouderijbedrijven?
Belangrijk isdesterkepuntentekoesterenendezwakkepuntenuitdesterkte-zwakte analysevanII
teverbeteren.
Hetopstellenvaneenalgemeendierenartsenpraktijk-ondernemingsplan/bedrijfsplan voorde
korte(1jaar)enlangetermijn (5jaar)geeft voorallemedewerkersduidelijkheid overderichtingen
koersdiededierenartsenpraktijk wilgaan.
Hetvoordeelvaneengeschrevenplanisdatdeemotiewatmeeropdeachtergrondkomtenhet
daardoorrationelerwordt.Bovendienkanermakkelijker overwordengediscussieerd metderden.
Watzijn exactdedoelen;watgajeprecieswanneerdoenenhoegaje datdoen;wiedoetbinnende
dierenartsenpraktijk precieswatenhoe;welketactiek isdebeste?Isiederedierenartsinde
dierenartsenpraktijk hetvervolgensvolledigeensmetdiewijze vanaanpak?InNederlandbieden
bijvoorbeeld hetLEIendeAUVinstrumenten aanwaarmeeondernemingsplannen kunnenworden
opgezet.
Hetmaximaliserenvandeslagingskansvanhetondernemingsplan kunjebevorderen metde
volgende7stappen.
1. Optimaliseringvandeinternecommunicatiebinnendedierenartsenpraktijk. Zonderdeze
staptevorentezettenblijken allenavolgendeactiviteiten vaakalvroegtijdig testranden!
Zonodigkanexternecoachingwordengezocht.
2. Uitvoeringvaneenmarktanalyse(SWOT;marktsegmentatienaarsoortenklantenenhun
respectievelijke wensen;empathieisnoodzakelijk; analysevanaanwezigeentecreëren
behoeften);vervolgens formuleren vanspecifieke 'producten'voorspecifieke klantgroepen
(maatwerk).
3. Opstellen vaneenPlanvanAanpakvoordekorteendelangeretermijn. Wattedoen?Hoe
uittevoeren?Doorwieuittevoeren?Watwanneeropteleveren?Hoeteevalueren?Dit
plandientSMART(specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch/tijdsgebonden) tezijn.
Realiseerje datvoornieuweproducteneenvraagmoetwordenontwikkeldendatvergt
bijna altijd meerderebezoekenenoverlegrondes!
TIP:Hetkaneengoedeinvesteringzijn omnadeinleidendegesprekkenmetdeveehouder
eenssameneen(gratis?)SWOT-analysevanhetmelkveebedrijftemakenenditooksamen
metdeveehoudertevergelijken entebespreken.Waarliggenactiepunten,enwaarde
prioriteiten,enwaarom?
4. Eeninterne,onderlingetrainingopdedierenartsenpraktijk overhetopdejuiste wijze
communiceren,degoedevragenstellen,actiefluisteren,bondigsamenvattenende
voortgangvaneengesprekbewaken.Dierenartsenbiedenvaakaloplossingenvoordateen
probleem doordeveehouder isonderkendofgeadopteerd.
5. Onderdrukkenvan(hetuitenvandeaanwezige)vaktechnischekennistenopzichtevan
veehouders.
6. Inkopenvantrainingen incommunicatievaardigheden ofmarketingbijorganisatiesbuiten
deveterinairesector.Luistereersteensrustignaarhetverhaalvandeveehouder.Stel
gerichtevragenomdeveehoudererzelfachtertelatenkomendatietswellichteen
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probleemvoorhemkanzijn/worden.Ditiseengroterekunstdanhetaanreikenvan
oplossingen!
7. Deexternecommunicatieoptimaliserenmiddelsanalysevanbehoeften bij verschillende
soortenklanten;ontwikkelenenPRvannieuwebehoeften. Adequatemondelingeen
schriftelijke communicatie.
TIP:Verhooghetaantalcontactmomenten (bezoek;studiegroepen;telefoon; e-mail;etc.)
metdeveehouderofbrengdaarinregelmaat.
Omhetondernemersplantelatenslagenzijnerenkelerandvoorwaardenwaaraanmoetworden
voldaan.
Operationelediergeneeskundigezaken,zoalskalverenonthoornen ofklauwenbekappen,moeten
wordenlosgekoppeld vandeadviserendezaken,desnoodsdooreennieuweafspraakvoordatlaatste
temaken!Weesookduidelijk naardeveehoudertoewaarjemeebezigbentopeenbepaald
moment:metadvies/coachingsactiviteiten ofmetcuratievediergeneeskunde.
Voortslijkt hetonontkoombaar datereennieuwestructuurwordtopgezetomdeadviesproductente
declareren.Enerzijdsbiedtditdemogelijkheid omcuratievekosten lostezienvandepreventieveof
advieskosten.Bovendienkanduidelijk wordengemaakthoedeadvieskostenzijn opgebouwdper
'product'ofcombinatiesvan'producten'metofzonderkorting,metofzonderdekostendeclaratievan
urenbesteed aaneennaderuitgevoerdeprobleemanalyseopdepraktijk.
Omdekostenperceptievandeveehouderomtebuigen ineeninvesteringsperceptie isheteen
mogelijkheid abonnementen vandiergeneeskundigedienstenenproductenaantebieden.Dit
'product'kandanwordenopgesplitstinonderdelen afhankelijk vandebehoefte enperceptiesvande
ondernemer(zieookondergedragseconomie, 1.7)
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IV.Opties omadviesproducten tedefiniëren ente vermarkten
Eenaantalhandreikingen ominuweigenorganisatieteonderzoekenhoebepaaldeprocessen
verlopenenplannentotsuccesleidenofjuistopteleurstellinguitlopen.
Algemenehandreikingen
Dedierenartsenpraktijk alsonderneming
Keuzesvandierenartsenpraktijken metbetrekkingtotdienstenenproducten
Communicatievevaardigheden
Communicatiemetklanten
Marketinginengerezin
IV.1Algemene handreikingen
Dedierenartsdiealsgoedebedrijfsadviseur of-coach wiloptreden,dienthetondernemerschapte
begrijpen,eenvolwaardiggesprekspartnervoordeondernemertezijn, instaattezijn omgoede
analysesuittevoeren,tegelijk autoriteittebezitten,mensenietstekunnenlatenuitvoeren,en
commercieel ingesteldtezijn.Dedierenartsdientzichdeprincipesvanmarketingeigentemaken.
Marketingdoordedierenartsbevatdevolgendeonderdelen:
• hetverbeterenvancommunicatievaardigheden viavraagstellings-methodieken,en
vergader-endiscussietechnieken;
meerinzichtinhetverkrijgen vankundigheidopditniet-veterinairtechnischeterrein;
marketinginengerezin(hetmarketingplan);
toepassingvaneenenanderindedagelijkse praktijk;
verhoogdecreativiteitvandedierenartsmoetworden aangesproken;
eenregelmatigeanalysevandebehoeften vanklantenuitvoeren;
hetontwikkelenvanbehoeften bijklanten.
Hetresultaatvandezeactiepunten zoutegelijkertijd moetenzijn datdepositieenhetwerkplezier
vandedierenartsverbetert.Meerkansenwordenzichtbaareneveneensbenut.
Weetwaarjealsdierenartsendierenartsenpraktijk staatinde bedrijfskolom!
Dezuivelbedrijfskolom isintegenstellingtotveleanderebedrijfskolommen vrijcomplex,metvele
schakels.Vanoerproducenttotconsumentzijn velespelersactief.Omde'ondernemer-veehouder'
optimaalvandiensttekunnenzijn,zijnkennisencontactenmetdezespelersvandoorslaggevend
belangvoorhetvermarktenvanproducten endiensten.Dekrachtvanmogelijke samenwerkingmet
deverschillendespelerszorgtvooreenbetereindresultaat vooreenieder.
IV.2Dedierenartsenpraktijk alsonderneming
Dedierenartsenpraktijk iseencommerciëleondernemingvanwegehetfeit daterdierenartsen
zelfstandig werkenineentakvanhandelofbedrijf,vooreigenrekeningenrisico(entrepreneur).
Naastvakinhoudelijke aspectenkenmerktdehuidigedierenartsenpraktijk zichdooreenveelheidaan
managementaspecten.Managenbetekent inditverbandhetleiden,besturenvandepraktijk.
Voorwaardenvoorhetmanagenzijn,dater:
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•
•
•
•
•

strategisch inzichtindebedrijfsvoering vaneendierenartsenpraktijk aanwezigis(ofwordt
ingehuurd);
eengoednetwerkvancontactenbestaat;
coachingvanallemedewerkersplaatsvindt,opdejuistemanier feedback naarde
medewerkersgeven isdaareenonderdeelvan;
kennisenkundigheid aanwezig isvooreengoede conflicthantering;
communicatieopeenhoogniveaugeschiedt,oftewel datvoorafvoorallemedewerkersde
doelstellingen enverwachtingen duidelijk zijn (open,positiefenstructureel).

Vooreencorrecteuitvoeringvanmanagementactiviteiten dientdedierenartsenpraktijk antwoorden
teformuleren opdevolgendevragen:
• Watvindtmendateronderhetdetakenenactiviteitenvanhetmanagementvalt?
• Watleveren dezezakendedierenartsenpraktijk op?
• Welkekennis,kundigheidenattitudezijnnodigomdittekunnenuitvoeren?
• Welketijdsbelasting isermeegemoeidenvindtmendithetwaard?
• Wiewilenwiedoetwelketaken inditverband?
• Hoecreëerjehierinhetjuisteteamwork?(team=togethereachachievesmore)
Management ineendierenartsenpraktijk kent4hoofdrubrieken dieinteractiefmetelkaarzijn
verbonden:

Onderproductiewordenonderanderedeadviesproductenvandedierenartsenpraktijk verstaan,zoals
werkinstructies enprotocollenalsookon-sitetrainingen voormedewerkersophetmelkveebedrijf,
handelingenendiergeneesmiddelen. Hetonderdeel 'commercieel' betreft bijvoorbeeld devraag:hoe
benaderjealsdierenartsenpraktijkjeklanten.
Eenonderdeelvanhetpersonelemanagementbetreft ondermeerdevraaghoehetnascholingsplan
voordedierenartsenpraktijk moetwordeningerichtvoordeeerstkomende3of5jaar,rekening
houdendmetdehiatenindebestaandeorganisatiemetbetrekkingtot bijvoorbeeld:
• personeelswerving en-selectie
• persoonlijk ontwikkelingsplan
• carrièreplanning
• noodzaakvoorbijscholing (wiewelkecursuswanneerenwaarom;hoeonderling
complementairtemaken)
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Hetheeft weinigzindatallerundveedierenartsen allemaaldezelfde cursussengaanvolgen.Hetis
meerkosteneffectief omdaareenspecifiek planvooroptestellendatbeantwoordtaande
doelstellingen vandepraktijk entegelijkertijd zoveelmogelijk tegemoetkomtaandeverschillende
wensenvandecollegae.Eennaderedifferentiatie indenascholingisdaarmeeopzijn plaats:deeen
zalzichmeerrichtenopuiergezondheid enmelkwinning,terwijl deanderzichmeerrichtop
communicatie/marketing, enweereenanderzichvooralrichtoppersoneelsaannameen financieel
management.Dezedifferentiatie komtdeklantentengoede.
IV.3Keuzesvandierenartsenpraktijken metbetrekkingtotdienstenenproducten
Dierenartsenpraktijken hebben inhetalgemeenmeerdereproducten endienstendiezij leverenaan
hunklanten.Devraagdieelkedierenartsenpraktijk zichregelmatigkanstellen isofdegeleverde
producten endienstennogpassen indedoelstellingen zoalsgeformuleerd inhetondernemingsplan
vandedierenartsenpraktijk. Naastomzetenmargespelenandereredenenzoals:emotie;
investeringsplan;strategie;langetermijn;etceenrolindebesluitvormingomeendienstteblijven
aanbiedenofjuistuithetassortimenttenemen.
Inonderstaand 'segmentatieschema' wordtweergegevenwaardedienstenvandierenartsen(praktijken) zichbevinden,alnaargelanghunactiviteiten (VanDellen,etal.,2004).
Slapers

Marge T
Lageomzet
Hogemarge

Winnaars
Hogeomzet
Hogemarge
.Omzet ^

Verliezers
Lageomzet
Lagemarge

Tekortkomers
Hogeomzet
Lagemarge

Dezeoverwegingenzijn perdierenartsenpraktijk uniek!
Watvoordeenepraktijk eenwinnaarsproduct is,kanvooreenanderepraktijk eenproductofdienst
zijnomjuistafscheid vantenemen.
Alsvoorbeelddegezelschapsdieren spoedkliniek inAmsterdam;hetbestaansrecht vandezekliniek
ishetaanbodvanspoedpatiënten.Daartegenover staananderegezelschapsdierenpraktijken in
Amsterdam diehetbehandelenvanspoedpatiëntenjuistalseenverliezerzienendeze
dienstverleningbewustafgestoten hebben.
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Anderevoorbeeldenzoudenkunnen zijn:
• slapers:behandelingenvansubklinischemastitistijdens delactatie.
• winnaars:vruchtbaarheidsadvisering.
• verliezers:spoedvisites.
• tekortkomers:generieke diergeneesmiddelen.
Suggestie:
Vulvooruzelfc.q. uweigenpraktijk eensin,inwelkkwadrantdeverschillendeproductenen
dienstenzoudenmoetenwordenondergebracht.
Voorbeelden van(modernere)producten endiensten ineenrundveepraktijk zijn:
• ontwerpenvanbedrijfsspecifieke hygiëneprotocollen;
• ontwerpenvanbedrijfsspecifieke protocollenophetterreinvanbijvoorbeeld infectieziekten
(Biosecurity Plans,BAMN2000),uiergezondheid,klauwgezondheid,kalveropfok. Deze
protocollenvoldoenaandecriteriavanGoodAgricultural PracticeenGoodDairyFarming
practicezoalsopgesteld doordeFAOinRome(FAO,2003);
• ontwerpenentoepassenvanspecifieke programma'sterondersteuningvande
kwaliteitszorg opmelkveebedrijven(bijvoorbeeld SWOT-analyses'senHACCP-achtige
programma's(CannasdaSilvaetal., 2006));
• opstellenenuitvoerenvanspecifieke on-sitetrainingsprogramma's optedefiniëren
gebiedenvoor bedrijfsmedewerkers.
Metbehulpvansegmentatievandeproductenendienstendiejealspraktijk vermarktkunjeeen
bedrijfsplan maken,waarindebijbehorende strategieentactiekenwordenomschreven.Opdeze
wijzekunnenwestructureeldewerkzaamheden enbeloningenplannenenuitvoerenengevenwe
richtingaanonzeeigenonderneming.
Voordepraktijkvoering ishetvanbelangjeterealiseren datproductenendiensteneenbepaalde
matevanelasticiteitkennen.Eenvoorbeeldvaneenelastischproductiseenvliegreis;naarmatede
prijsvandevliegreisdaalt,neemtdevraagtoe.Eenvoorbeeldvaneeninelastischproductiseen
openhartoperatie;ongeachtofhetproductnuduurderdanwelgoedkoperwordt,blijft vraagen
aanbodgelijk. Deproducten/dienstendiejealsdierenartsvermarkt,kunje opdedezelfdemanier
verdelenenmogelijk daaropmedejeprijsbeleid afstemmen.
Eenomgevingsanalyse isvancruciaalbelangvooreendierenartsenpraktijk: weetwaarjestaaten
weetwaarjevoorstaat.Weetookwatje welkuntenwatje nietkunt,etaleerdatdanook.Letop
ontwikkelingen indemarktindemeestbredezin,enbezieofjediewelofnietmoetvolgen,enwat
degevolgenvanheteenofhetandervoordedierenartsenpraktijk zullenzijn opdekorteenlangere
termijn. Eenomgevingsanalyse isnuttigomjemanagementactiviteiten inde dierenartsenpraktijk
correcttekunnen definiëren.
Wezullenonsmoetenrealiserendatermeerderekrachtenvaninvloedzijnopdepraktijk.Totzulke
krachtenbehorenondermeerdemaatschappelijkeomgevingsfactoren(aversievandepublieke
opinietegenintensieveveehouderij),detechnologischefactoren(bijvoorbeeld hetwelenweevan
demelkrobot),wettelijkeensemi-wettelijkefactoren(bijvoorbeeld ARBO;wetopde
diergeneesmiddelen;EUregelgeving;kwaliteitsborging indezuivel-ofvleessector;veterinaire
kwaliteitsregelingen).Opdezekrachtenheeft dedierenartsgeendirecteinvloed,terwijl hijerwel
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meegeconfronteerd wordt.Overhetalgemeenisoptijd anticiperen opdezeveranderingeneen
goedestrategie.
1V.4Communicatievaardigheden
Hieronderwordtnietdevlottebabbelverstaan,maaraspectenvaninterneenexterne
communicatie:
• vraagstellings-,vergader-endiscussietechnieken
• conflicthantering
• luistervaardigheden
• coachingvanmedewerkers
Dezeaspectenkomenterugalswemetde'veehouder-ondernemer' omdetafel zittenomerachterte
komenwathijpreciesvandedierenartsenpraktijk verwachtenwaaronzetoegevoegdewaardevoor
hemzoukunnenliggen(behoeften-analyse). Alswedatkunnenachterhalen,zijnweinstaatomeen
producttedefiniëren dathemaanspreektomdathettegemoetkomt aanzijn doelen,wenseneneisen.
Dergelijkeproductenendienstenkunnenwetenvolleinrekeningbrengenentochdeklanttevreden
stellen.
Eenboodschapdienteerstintern(internecommunicatie)tewordengecommuniceerd,voordatwe
naarbuiten(externecommunicatie)kunnentredenmetonzeboodschap(Eelkman-RoodaDC,2006).
DeAmerikaansepsycholoogMaslowheeft eengrootaantalbehoeften teruggebrachtnaar8
basisbehoeften vanmensen.Elkmensisgevoeligvooreenofmeervandeonderstaande behoeften:
Veiligheidzoeken
geenrisicozoeken
Saamhorigheid
trendvolgend
Gemak
handig
Vooruitgang
technologischeverbeteringen
Ietsnieuwsdoen
trendsetter
Genot
arbeidsvreugde
Exclusiviteit
prestigezoekend
Voordeelbehalen
winst/geld
Wiljedecommunicatieboodschap zoeffectief mogelijk uitdragen,danishetraadzaamomte
onderzoekenvoorwelkebasisbehoeften jecommunicatie-partner gevoelig is.Demeesteklantenin
dedierenartsenpraktijk wordenopdezelfde manierbehandeld,onafhankelijk vanhun individuele
behoeften. Wilje eenmaximaalaantaltevredenklanten,danzulje deindividuelebehoefte vanelke
afzonderlijke klantinkaartmoetenbrengen.
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IV.5Communicatie metklanten
Watspeeltzichtijdenshetcommunicatieprocesafinhetonderbewustzijn vanjeklant?Metde
AIDAformule kunje metenwaardeklantzichbevindtinhetcommunicatieproces.
DeAIDAformule:
A:Attention -> aandachtontwikkelenvoorhetproduct/dienst
I: Interest
-> interesseopwekkenzodatdeklanterdieperopinwilgaan
D:Desire
-> sterkverlangenomhetproductofdienstaftenemen
(beslismoment)
A:Action
-> daadwerkelijk overgaantotafnamevandienst/product
Letwel,afhankelijk vanhetproductofdienstkaneronderscheidwordengemaakttussensimpeleen
complexecommunicatie.Ingevalvanmeercomplexecommunicatiekomthetvaakvoordathet
AIDAprocesmeerderecontactmomenten vergt.Dushetisvangrootbelang,datjejerealiseert bij
elkcontactmomentwaarjewasgebleven inhetAIDA-proces,omdevoortgangeneenpositief
resultaattewaarborgen.Hetaandemanbrengenvanhetproductbedrijfsadvisering luktmeestalniet
ineenenkelgesprek.Mochtje deverkoopvanditproductwillenstimuleren,daniseendegelijk plan
eneengoedemonitoringvandevoortgang inhetcommunicatieproces vanessentieelbelangomde
gesteldedoelstellingtebehalen.Tevroegaanbiedenvandeoplossingtijdenshet
communicatieproces zorgtvooreenonbevredigend resultaatvoorbeidepartijen!
Bijeengoedecommunicatiemetklantenkomenverschillendetechnieken vanpas,zoals
vergadertechnieken,groepspresentaties,omgaanmetconflicten, behoefteanalyse bijveehouder,
advies-encoachingsgesprekken,inspelenopdemarktvraag.Overdezeontdewerpen zijnervele,
kortdurende,cursussentevolgen.Daaromwordenzenietverderuitgewerkt inditrapport.
IV.6Marketinginengerezin
Metmarketingwordthierzoweldeinternealsdeexternemarketingbedoeld (VanDellen,etal.,
2004).Internemarketingisgerichtopefficiënt teamwork;daaroverisinvoorgaandeparagrafen al
eenenanderbesproken.Erkanpaswordenbegonnenmetexternemarketingophetmomentdathet
internemarketingprocessuccesvol isverlopen.Isditniethetgevaldanzijn deresultaten vande
externemarketingoverhetalgemeenbedroevend enzeerdemotiverend voorde initiatiefnemers.
Bijdeexternemarketinggaathetomdevolgendezaken:
• Identificeren vandedoelgroep(en),deklanten
• Definiëren vanhetpakketaaninstrumentenwaarmeedeklantenwordenbenaderd
(producten/diensten;distributie;communicatie;prijs)
• Vaststellenvandedoelenvanmarketing(omzet;winst;marktaandeel)
• Vaststellen vandeteleveren diensten(aard;afnemers;maatwerk;modusoperandi)
• UitvoeringvaneenSWOT-analysevanhetbedrijf vandeklant
Doelgroepenkunnenwordengekenschetst opgrondvansociaal-economischekenmerken(leeftijd;
inkomensniveau;opleiding;beroep;status;beroepsmatigedoelstellingen),vangeografische
kenmerken(regio;land;klimaat),vanpsychologischekenmerken (spontaniteit; creativiteit;
eergevoel;status),envankoopgedragkenmerken(merkenvast;gevoeligvoorprijsenservice;
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koopmotieven;motivatieomproducten/dienstenaftenemen).Ditnoemtmenprofileren. Zieookde
klapperEasy-Vet(AUV/FacDiergeneeskunde/Groep RundKNMvD).
Marketingvandienstenwordtbepaalddoordeaardvandedienstverlening(bijvoorbeeld veterinaire
bedrijfsadvisering betreffende ondersteuningvangezondheids-enproductiemanagement op
melkveebedrijven),hetfeit datdezemoetzijngebaseerdopeencontinuerelatiemetdeklant,endat
hetmaatwerk dienttezijn afgestemd opde(tecreëren)behoeften enwensenvandezeklant.Het
moet,metanderewoorden,toegevoegdewaardehebbenvoordezeklant.Besluitvormingvande
klantomaldannietteparticipereninzulkeprogramma'sgeschiedtnietaltijd oprationele,
economischegronden(zieookonder1.7). Eenveehouderzalmeereneerdergemotiveerdzijn omin
gevalvaneenbedrijfsprobleem (bijvoorbeeld teveelklinischemastitisofte weinigdrachtigheden)
actieteondernemenengelduittegevenomditprobleem optelossen,dandathijbereid isomzulke
problementevoorkomenendaaraangelduittegeven(zie1.7).
Doorje inteleveninhetwerkelijke probleemvandeondernemer,benje instaatnaspontane
contactmomentenje imagoteveranderenvaneenkostenpostnaareenmeedenker(problemsolver).
Doorjecontactmomenten metdebetrokken ondernemersteintensiveren enempathietetonen,zorgt
ditvooreenbetererelatieenkomtdeprijsvoorjeproduct/dienstnietmeeropdeeersteplaats!
Hetisuiterstverstandigomeenmarketingplanoptestellenmetbehulpvandehierboven
genoemdeaandachtspunten.Hieronderwordendoelstellingen vanzo'nmarketingplan aangegeven,
enwordttevensingegaanopenkelepuntenuitdezogenaamde marketingmix.Zieookeenaantal
websites inbijlageB.
Doelstellingen vaneenmarketingplan zijn:
• Overallstrategie(wat?)voorhetkomendejaarendevijfopvolgendejaren.
• Debijbehorende tactieken(hoe?)
• Taakverdeling(wie?)
• Evaluatieenbijsturingperkwartaal
• Hebbenweonzedoelenbereikt(evaluatie)
Marketingmix (devierP's) endetactieken(hoe?):
• Product
o Welkeproducten/dienstenlevertde dierenartsenpraktijk
• Plaats
o Hoevindtdistributievanproducten/dienstenplaats
• Prijs
o Debeloningvoordegeleverdeprestatie(product/dienst)afgestemd opdeinterne
enexterne factoren
• Promotie
o Somvandegeplandeactiviteitenvoorbevorderingvandeverkoopvande
producten voorhetkomendejaar
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Daarnaastzijn ertweeaanvullendeaspecten(P's)dieindemarketingmixvande
dierenartsenpraktijk eenzeerbelangrijke rolspelen:
• Personeel
o Wiedoetwatwanneer (taakverdeling)
• Positie
o Waarstaanwealsdierenartsenpraktijk indemarkt
o Waarwillenwenaartoedekomende 1-5jaar
o Hoewillen wedatdeklantnaaronskijkt
Hetopstellenvaneenmarketingplanvoordekorte(1jaar)enlangetermijn (5jaar)geeft vooralle
medewerkersduidelijkheid overderichtingenkoersdiededierenartsenpraktijk wilgaan.Erstaat
eveneensinwie,wat,wanneerzaldoen.Eengoedmarketingplankenmerktzichdooreenvoud,
helderheid engebruiksvriendelijkheid, zodathetuitnodigttotdagelijks gebruik.
Bijlage Dgeeft eenconcept-marketingplan datalsraamwerkkanwordengebruikt.
Overmarketingzijn velecursussen enboekenbeschikbaar.Daaromwordthetnietverderuitgewerkt
inditrapport.
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V.Conclusies en aanbevelingen
Dedierenartspraktijk endedierenartsmoeteninvesteren innieuwevaardighedenomvolwaardig
gesprekspartnertezijn vandegroep'ondernemer-veehouders'.Vanwegedegrotevariatietussen
dierenartsenishiervoorgeenalgemeengeldendtraject tebeschrijven. Weliseenstappenplante
geven.Elkedierenartsdientdaarbij voorzichzelfnategaanwatzijn positieisenwelkepositiehij
graagzouwensen inhetveld,wathijhiervoormoetinvesteren,metwelkeprioriteitenhoe,teneinde
eengoedegesprekspartnervoordegekozendoelgroeptezijn.
5 Stappenplan
Stap1 Doeeenzelf-evaluatiemetdeSWOT-tabelvanp.18.Inventariseerdan inhoeverrejede
kenmerkenvandeondernemerkent.Metdeuitkomstenkunjezien,inwelkegebieden
bijscholing nodig is(ziedetabelopp.28alsextrahulp).Deeersteelementenvoor
bijscholing zijnwaarschijnlijk communicatie;conflict-beheersing; marketing,organisatie
&management;enondernemerschap.
Stap2 Volgdecursussen [stap 1]entrachttegelijkertijd diecursussen inpraktijk tebrengenop
eentevorengeselecteerd melkveebedrijf, waarvandeondernemerbereid isalsje
sparringpartnertefungeren. Hijevalueertjou enjevorderingenopdezegebieden.
Stap3 Kieseenveehouderdiejebegintuittevragenoverzijn ondernemersstrategie,
doelstellingen,werkwijze,envoortsoverzijnbedrijfsdoelen, sterke/zwakkepuntenop
hetbedrijf, enzijnbehoeften/wensen. PasdeAIDAmethodetoeinjecontactenmetdeze
veehouder(sparringpartner).Evalueerwatje goeddoetenwatniet.
Stap4 Doenogmaalseenzelf-evaluatie metdetabelopp.28.Alsernogteveelhiatenzijn inje
profiel,moetje verderinvesteren inontwikkeling vanje vaardigheden.
Stap5 Alsvoorgaandestappenjuistzijn doorlopen (d.w.z.dehiatenzijn involdoendemate
gevuld)kunjegaanimplementeren indepraktijk. Datbetekentdatje zoektnaar
ondernemersbijwieje denktjeadviesproducttekunnenvermarkten.Nadievoorselectie,
beginjemethetgeheleadviserings-/coachingstraject,zoalsinditdocumentomschreven.
Pasalsje enkelevandezeveehoudersduurzaamaanjehebtgebonden,ishet traject
geslaagd.Alsdatnietzois,zulje inditstappenplan eenofmeerderestappenterug
moetenzetten,endoorstarten.
Inhetschemaopdevolgendepaginastaateenenandersamengevatweergegeven,voorde
benaderingvan,metname,'ondernemer-veehouders'.
Dedierenarts-adviseur/coach moetzichterdegerealiserendathijtenaanzienvan'ondernemerveehouders' eenvraagmarktbetreedtennietlangereenaanbodmarkt! Eenjuisteprijskwaliteitsverhouding vandoorhemopverzoekgeleverdediensten ismedebepalend voorhette
behalensucces.
Deauteurshopendierenartsenmetditartikelvoldoendeideeëntehebbenaangereiktenhandvatten
tehebbenverstrektomhetprocesvanadviseringvan'ondernemer-veehouders' terdegevoorte
bereiden,aantevangeneningangtehouden.Geziendekennisenkundevandedierenarts
verwachtenwedatdeveranderingen indemelkveehouderij dedierenartsvooralkansenbiedt.Hetis
echterwelvanbelangtijdig hetroeromtegooien.
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Kenmerken Veterinair Adviseur:

Kenmerken Ondernemer-veehouder:
* vernieuwend
* nieuwe opties om winst te maken
* kritisch en risico-nemend
* kapitaalverschaffend
* veranderingen teweegbrengend
* besluitvorming op grond van
technische beoordelingen
* processtimulerend om nieuwe
waarden tecreëren
* zeer communicatief
* een planner
* veleconnecties (netwerk)
* multipele doelen kunnen worden
bereikt
* heeft veleideeën enhoudt van actie
* inspirerend
* aanvaardt niet makkelijk grenzen aan
structuren
* isniet bangom ongebaande paden te
betreden

^V

<Jr

Conflicthantering; AIDA

Communicatie

* begrijpt ondernemerschap
* kan goed luisteren
* heeft empathie
* isvaktechnisch terdege en breed onderlegd
* communicatief sterk
* investeert invele contactmomenten voor
overleg en discussie en kan goed samenvatten
* hanteert principesvan marketing
* heeft als dierenartsenpraktijk een
ondernemings-plan
* is bekend met gedragseconomische aspecten
van besluitvorming
* analytisch sterk
* sterk inkeuze van producten en diensten
* commercieel ingesteld
* vertoont grote creativiteit, denkt mee om
oplossingen tevinden die de veehouder
passen
* gaat actief en met passie opzoek naar nieuwe
mogelijkheden om problemen opte lossen
* heeft (be)handelingen los van advisering
gemaakt
* volgt voortgaand, een complementaire
nascholing (bijv economie; voeding;
management; marketing)
* vertoont niet-dominante, meer paritaire
attitude
* definieert producten en diensten als maatwerk
* is instaat om veterinaire advisering als vaste
i.p.v.variabele kosten geboekt te krijgen

Marketing

Cursussen en vaardigheidstrainingen, en andere
investeringen om matching mogelijk te maken.
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BIJLAGEA
Voorbeeld van bedrijfseconomische kengetallen opEDF bedrijven
Redenenvoorverschillen inkostenenopbrengsten-EDFAnalyse2003
(Weergave ineuro'szonderBTW)
Dairy Farm X

EDF average
(158farmsï

139
1151
93%
68%
0

133
1013
92%
67%
5

Feeding system
Forage area (ha)
93
Grassland (% offorage area)
50
62
Land rented (% of forage area)
Grazing or 100%indoor
G
40,6
Grass intake (kg/day)
Corn silage intake (kg/day)
25,0
Concentrate intake (kg/day)
5,6
1,55
Concentrate intake (tons/cow/year)
Milk out of non-concentrate feed (kg FCM/year) 5162

99
60
43
34,1
19,5
6,0
2,30
3231

Prices
Milk price (per kg FCM)
Cull cow price (per kg)
Male calf price (per animal)
Land rents (per ha)
Quota purchase price (per kg)
Quota rent price (per kg)
Concentrate price (per ton)

33,1
0,5
84
440
17,0
160

31,7
0,7
119
311
13,9
0,08
190

Productivity
Labour productivity (KG FCM/h)
Land productivity (tons FCM/ha)
Capital productivity (kg FCM/1000 euro)
Capital input (per cow)

218
12,4
1760
4701

162
19,9
1976
4617

Milk yield
Fat content %
Milk protein content %

8271
4,5
3,5

7832
4,1
3,3

Herd management
First calving age (months)
Timebetween calvings (days)
Average age of cows (years)
Culling rate dairy cows
Heifer production
Milking system (2 times;3 times; robot)

24,0
390
4,0
31%
105%
2 times

26,3
396
31%
125%
-

Farm Data
No. cows
Milk output (FCM/year)
Returns from dairy
Growth of own quota
Percentage of quota rented

ReproducedbycourtesyofEDF
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BIJLAGEB
Websites
EnkelewebsitesvanhetLEIbetreffende economischecijfersvan melkveebedrijven
Overinkomsten,kostprijsberekeningen, saldiendergelijke:
http://www.verantwoordeveehouderij.nl
www.lei.dlo.nl/nl/content/agri-monitor/pd£'juni2004Melkvee%20teleurstellend%202004.pdf
www.lei.dlo.n^internet/showtable.exe?aktie=vindtoon&bj=1996/97&ej=1999/00&language=NL&
Valuta=2&publicatieID=l&kiestabel=3.02
www.lei.dlo.nl/binternet/showtable.exe#3
www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2001/l_xxx/l_01_02.pdf(kosten gezondheidszorg)
Enkelewebsitesovermarketingenaanbevolen literatuur
www.zibb.nl
www.envision-sbs.com
www.kvk.nl
www.leren.nl (rubriekeconomieen financiën)
Daffy, Chr. 1996.Onceacustomer,alwaysacustomer.OakTreePress.ISBN1-86076-034-1
Griffin, J. 1995.Customerloyalty:howtoearn it,howtokeepit?Lexington Books.ISBN0-02912977-X
Horowitz,J. 1987.Klantenwinnen,klantenhouden.Kluwer.ISBN90-2001-2855-8
Thomassen,J.P. 1996.Buitengewoneservice-entevredenheidsgaranties.Kluwer.ISBN90-2672435-7
Wiersema,F.1997.Customerintimacy.HarpersCollinsPublishers.ISBN0-00-255821-1
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BIJLAGE C
Voorbeeld van deuitwerkingvan eenorganisatieplan voor jongveeopfok
teneinde protocollair tekunnen werken opeen melkveebedrijf:
Melkvee

Beweiding
Voederwinning
Voeders
Graslandgebruik

t

Jongvee

Algemenebedrijfsorganisatie met3business-unitsdieonderling interactiesvertonen.
Jongvee-opfok kanhieruitvervolgensnaderwordengespecificeerd voordeeerstepaarmaanden:
Geboortemanagement

Colostrumperiode

Kunstmelkperiode

Spenenenpostspeenperiode

Vervolgenskandecolostrumperiodebijvoorbeeld weernaderworden gespecificeerd:
Verzamelde
colostrum enzorg
vooropslag
1

Bereidde
colostrumvoor
eenvoeding

Verstrekde
Colostrumsaan
hetkalf

'

Steljeoperationelemanagement-activiteiten vastvoorelkonderdeeluitdeschema-serie:
1. definieer dedoelstellingen voorcolostrum (kwaliteit;kwantiteit;soortopslag)
2. bepaalwelkeactiviteitenerdienenplaatstevinden(wat;waarmee;hoe)
3. stelvastwelkedekritischemanagementpunteninzakevoorgaandezijn
4. stelvasthoejeevaluatiesdoet;welketechnischeparametershanteerje
5. paszonodigbijelkeevaluatiedoelenofwerkwijzen aan
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BIJLAGED
Concept-marketingplan

2005Marketingplan Melkvee
DAP "DeVierspan"
Nergenshuizen

Opgemaaktdoor:
Goedgekeurddoor:
Goedgekeurddoor:

GerritP.
DeMaatschap

Datum: 31-12-2004
Datum:
Datum:
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Marketingplan
Missie:het klantgericht, kostenbewust en optijd leveren van diensten en diergeneesmiddelen van
hoge kwaliteit d.m.v. innovatie,teamwerk en optimale inzet.

I.Mf^fSTRATEGISCHEENTACTISCHESAMENVATTING
l.l

Belangrijke doelen (Specifiek, Meetbaar,Haalbaar,Relevant,en Tijdsgebonden)
Omzet2003:€800.000inhetrundvee segment(2003)
DeVierspanwilvande5belangrijkste aandachtsgebieden groeienvan€640.000naar€702.000in
2004.

1.2

S.W.O.T.Analyse
STERKTEN

> Vlakkeorganisatie
> Goedebandmetveehouder
> 2rundveespecialisten

BEDREIGINGEN

KANSEN

> Minder bedrijven
> Anderespelers
> Géénvasteprotocollen

> Grotere bedrijven
> Meerrunderenperbedrijf
> bedrijfsbegeleiding

1.3

ZWAKTEN

> Geringemarketingkennis
> Weinigcijfermatig naarbuiten
> Teamwerk ismatig

Strategieen Invoering
SUCCESFACTOREN

STRATEGISCHE ENTACTISCHE ELEMENTEN VOOR SUCCES

Uiergezondheidsbegeleiding
Fertiliteituitbouwen

Actiefbenaderenvanveehouders SCC>250.000
Focusopde"blijvers"

Jongveeopfokmodule

Afkalf!eeftijd terugdringen

36

Bijlagen

*PP*P«HPP

I l j e a »SITUATIEANALYSE
80%vandehoofdproblemen bijrundvee:
>

uiergezondheid:
o klinischemastitis
o subklinischemastitis
o droogzetten
> fertiliteit
> klauwproblemen
> jongvee
2.1
2.1.1

MarktAnalyse
MarktPotentieel- Aandachtsvelden

20.000runderen
12.000melkgevenderunderen
Product
Dieren#
12.000melkvee

8.000jongvee

Huidig %
behandeld

%te
behandelen

2004% te
behandelendieren

Subklinischemastitis
Klinischemastitis
Droogzetten
Fertiliteit
Klauwproblemen

1%
30%
80%
30%
30%

30%
30%
100%
60%
50%

5%
30%
80%
35%
30%

Jongvee

10%

100%

30%

Aandachtsgebied
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2.1.2

Groeiverwachting indetoekomst

Totaal:€640.000
Peraandachtsgebied
Subklinischemastitis
Klinischemastitis
Droogzetten
Fertiliteit
Klauwproblemen
Jongvee
Totaal
2.2

NU
€6.000
€225.000
€75.000
€200.000
€ 120.000
€ 14.000
€640.000

€30.000
€225.000
€75.000
€210.000
€ 120.000
€42.000
€702.000

Trendsdiemogelijkdestrategiebeïnvloeden
>
>
>
>

Aantalbedrijven neemtaf
Aantalrunderenperbedrijfneemttoe
Behandeling curatiefwordtmeerdoorveehoudergedaan
Aantalverrichtingen dierenartsendaalt
Distributie

2.3

%inkomstenNU
55%inkomsten arbeid
40%inkomstenapotheek
5%inkomsten advisering
2.4

VERWACHTING

% inkomstenToekomst(2004)
50%
35%
15%

Aandachtsgebieden2000t/m2004

Aandachtsgebied
Subklinischemastitis

2000
€1.500

2001
€4.100

2002
€2.500

2003
€6.000

2004
€30.000

Klinischemastitis

€245.000

€225.000

€255.000

€225.000

€225.000

Droogzetten

€65.000

€75.000

€75.000

€75.000

€75.000

Fertiliteit

€ 160.000

€ 155.000

€ 160.000

€200.000

€210.000

Klauwproblemen

€90.000

€ 100.000

€110.000

€ 120.000

€ 120.000

Jongvee

€ 12.000

€11.000

€ 12.000

€ 14.000

€42.000

Praktijk

€573.500

€570.100

€614.500

€640.000

€702.000
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IIIjmSKMARKETING MIX
3.1

Producten
>
>
>
>
>
>

3.2

mmm

Subklinischemastitis
Klinischemastitis
Droogzetten
Fertiliteit
Klauwproblemen
Jongvee
Prijspolitiek

> Groteklanten(>€ 10.000,-omzet) 10%korting
> Jaarcontractklanten90%normaleuurtarief(€ 100,00/uur)
> Afnamediergeneesmiddelen>€600,00perorderinkoopprijs+35%
3.3

Positionering
> Adviezen
> Verrichtingen
> Diergeneesmiddelen

3.4

Promotie
ProductBranding
y Introductiebehandelplannen
Promotie
> Mailing
> Nieuwsbrief
> Studieclub(continue)
Seizoensgebondenacties
> Longwormbestrijding bijjongvee
AdvertisingandDirectMail
> Naargeselecteerdedoelgroep,progr.G.D.,templates,stroomschema's
PublicRelations
> Contactmetlocalepersenandereref.bronnen
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PraktijkBrandingInitiatieven
> Praktijk kleding,logo
Trainingen Opleiding
> Assistenten opleidingsprogramma
> P.A.0
y Opleidingdoorderden
> Marketingcursusdierenartsen
Veldproeven
> Waarmogelijk proevenopgebiedvandegeleverdeproducten
> Uitbouwenjongveeopfok advies->meerwerk
Tentoonstellingen
y Presentatieviaopendag
Database
y Typeringklanten
y Concurrentie profiel
y Infoverstrekken
InternetandE-Commerce
y Website- linksnaarpartners
ConcurrentieStrategie
y Gemeenschappelijke projecten
> Gebruikmakenvandeprofielen
Vermarktenadviezen
y Verbredenvan bedrijfsadvisering
y Ontwikkelenvan praktijkpakketten
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IVmm BESTEDINGEN
4.1

Budget/personeel
Promotie activiteiten

Budget

Wie

Introductie behandelplan
Subklinische mastitis

€150

JanS.

Mailing +nieuwsbrief

€650

Gerrit P.

Lezing studieclubs

€450

JanS.

Seizoensactiejongvee enten

€350

Victor R.

X

Introductie beslisboom metritis

€450

Victor R.

X

Invoering service apotheek

€1.200

Gerrit P.

Cursus marketing practici

€1.300

Totaal

Victor R.
Jan S

€ 4.550

4.2

1
X

2

Kwartaal
3
X
X

X

X
X

X
X

4

X

X

X

Tijdsverantwoording peraandachtsgebied
Aandachtsgebied

Subklinische mastitis
Klinische mastitis
Droogzetting
Fertiliteit
Klauwproblemen
Jongvee
Totaal

Praktijk
NU
5 JAAR
5%
10%
5%
10%
5%
10%
75%
55%
5%
5%
5%
10%
100%
100%

Totale besteding
promotie (€)
2.000
800
1.200
500
2.000
6.500
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