DE LNV COMMUNITY
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat
voor een aantal grote uitdagingen die veel zullen vragen van de
maatschappij. Ontwikkelingen als verduurzaming van de landbouw,
versterking van de natuur en verbetering van dierenwelzijn raken
boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct
met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en hen te betrekken
bij de keuzes die gemaakt worden.
Met de ‘LNV Community’ wil het ministerie inzicht krijgen in de
leefwereld van de boer en daarmee beleid beter laten aansluiten op de
praktijk. Om te onderzoeken of een online onderzoekscommunity aan
deze wensen voldoet, is LNV in 2019 gestart met een pilot onder 150
veehouders. Deze pilot is succesvol afgerond. In 2020 wordt de
community verlengd en uitgebreid met akkerbouwers en tuinders.
Bij de selectie van deelnemers is gelet op het vormen van een diverse
groep veehouders uit verschillende sectoren. Bij de selectie is zoveel
mogelijk gespreid op regio, bedrijfsgrootte, afzetmarkt, leeftijd en
geslacht.
De LNV Community is een besloten onderzoeksplatform voor kwalitatief
(niet cijfermatig) onderzoek met een beperkt deelnemersaantal. Het
gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het ‘waarom’ en ‘hoe’ om zo
beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten
van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en geven richting
aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele
doelgroep.

EINDRAPPORT
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m
december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken
plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan
bod gekomen:
•
•
•
•
•
•

De positie van de boer in de keten
Ervaren tegenstellingen in regels
Gebruik van reststromen
Gezonde dieren
Een slachthuis kiezen
Kennis benutten

Dit eindrapport geeft een overzicht van de belangrijkste
inzichten uit de onderzoeken. Klik op het thema om
direct naar de betreffende onderzoeksrapportage te
gaan.
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ACHTERGROND
Dit onderzoek is onderdeel van het programma Verduurzaming
Veehouderij. Dit programma stelt zich ten doel de vraag naar
duurzame dierlijke producten te stimuleren. De eisen die aan deze
producten worden gesteld worden idealiter door de markt betaald.
LNV is benieuwd in hoeverre boeren weten voor welke markt ze
produceren. Zonder deze kennis is het voor boeren namelijk moeilijk
om te weten waar kansen liggen om hun producten te verduurzamen.
Daarnaast komen de volgende vragen naar boven: hoeveel invloed
hebben boeren op het vermarkten van hun producten? Willen ze hier
invloed op hebben? En wat hebben boeren nodig om hun producten
beter te vermarkten (ondernemerschap van de agrariër, marketing
skills, etc.)?

ONDERZOEKSVRAGEN
•

In hoeverre zijn veehouders op de hoogte
van de productieketen?

•

Op welke manier hebben/willen veehouders
invloed op de productieketen?

•

Welke kansen zien veehouders om een
betere prijs te krijgen voor hun producten?

Met deze vragen wil LNV meer inzicht krijgen in de positie van de boer
in de keten. Daarmee kan LNV beter inschatten welke partijen ze
moeten aanspreken bij het sturen op nieuwe, duurzame
marktconcepten.
Om te achterhalen wat de veehouders weten, op welke manier zij
invloed hebben en waar kansen liggen voor een betere prijs, is het
vraagstuk Boer in de keten voorgelegd in de LNV community.
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Conclusies en aanbevelingen

Drie typen veehouders: kennis & invloed verschilt per type
Wanneer het gaat om de kennis die veehouders hebben over
de productieketen en de invloed die zij op de keten hebben,
lijken er drie typen veehouders te zijn:

De veehouders zien verschillende mogelijkheden om een eerlijkere prijs te
krijgen voor hun producten en zo meer bestedingsruimte te hebben voor
verduurzaming. Op deze punten kunnen zij (deels) zélf actie nemen:

• Zelfstandige (boerenerf)verkoper. Deze veehouder is goed op
de hoogte van de keten en heeft tevens veel invloed op de
keten. Dit komt met name doordat de keten relatief korter is.
• Veehouder specifiek ketenconcept. Men is redelijk op de
hoogte van de keten en heeft daar beperkte invloed. Dit komt
voort uit de combinatie van een complexere keten (i.t.t. de
zelfstandige (boerenerf)verkoper) en hoge betrokkenheid (i.t.t.
de bulkproducent) bij het product dat in een bijzonder
segment valt (zoals het Beter Leven Keurmerk (BLK), biologisch
etc.).
• Bulkproducent. Dit type veehouder heeft weinig kennis over
en invloed op de keten. De directe afnemer is leidend voor
deze veehouder, waardoor kennis en invloed over de rest van
de keten minder van belang is.

• Flexibiliteit in denken over de onderneming en producten. Veehouders kunnen
een voorbeeld nemen aan andere sectoren of zelfs samenwerkingen aangaan.
• Kiezen voor een andere markt. Dit kan een ander marktsegment zijn of het
creëren van een eigen afzetmarkt. Hoewel sommige veehouders (zowel bulkals conceptproducenten) open staan voor zelfstandige verkoop, vraagt het om
een grote tijdsinvestering en brengt het ondernemingsrisico’s met zich mee.
Men verwacht dat niet iedere veehouder dit wil en/of kan.
• Meer samenwerkingen tussen boeren. Op deze manier zouden zij zich hard
willen maken t.o.v. afnemers. Op dit moment staat wetgeving (zoals
kartelvorming in de mededingingswet) hen echter in de weg.
• Beperken van productie. Door het terugbrengen van grootschalige bedrijven
(vanuit eigen beweging of een quotumsysteem), verwachten veehouders een
eerlijkere prijs te kunnen krijgen en minder met elkaar te concurreren op een
krappe markt.

Veehouders hebben vrijwel geen behoefte aan meer kennis,
maar willen wel meer invloed op de keten. Zij willen met name
meer invloed op de prijs en de eisen die de afnemer stelt.
➢ Wees er als LNV bewust van dat er meerdere typen veehouders
zijn wanneer het om beleidsvoering bij de veehouders gaat. De
benadering en de communicatie kan daarop aangepast worden.

➢ Zorg als LNV voor ondersteuning op deze gebieden om veehouders aan te
sporen tot eigen initiatieven voor een eerlijkere prijs. Houd hierbij rekening met
weerstand (vooral vanuit bulkproducenten), met name vanwege eerdere kostbare
investeringen die veehouders nog niet hebben terugverdiend.

Op de volgende slides gaan we dieper in op de resultaten van het onderzoek.
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Resultaten
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Grote verschillen in kennis over en invloed op keten
Drie typen veehouders met verschillende soorten ketens
Tussen de veehouders is er een verschil in de
mate van kennis die zij hebben van de
productieketen en de invloed die zij ervaren.
De mate van kennis en invloed hangt samen
met de eigenschappen van de productie.
Hierbij onderscheiden zich grofweg drie
profielen.
Zelfstandige (boerenerf)verkoper

Met name de ‘exclusiviteit’ van de veehouder houdt verband met de kennis van en invloed op de
keten. Binnen grotere sectoren of segmenten heeft men minder kennis en invloed. Over het
algemeen geldt:
• Veehouders zijn goed op de hoogte van de eerste stap in hun productieketen, aangezien zij
hierbij zelf direct betrokken zijn. Voor de stappen daarna neemt de kennis steeds verder af.
• Daarnaast geeft het merendeel van de veehouders aan weinig invloed te hebben op de keten.
Veehouder specifiek ketenconcept

• kleinschalig bedrijf (vaak i.c.m. workshops/
belevenissen)
• directe verkoop aan de consument, slagerij
of supermarkt

• relatief kleine sector (zoals kalveren) en/of
bijzonder segment (BLK, biologisch etc.)
• verkoop aan een supermarkt, kleinere afnemer of
via een kleine coöperatie

• zeer goed op de hoogte van gehele keten:
keten is korter en daardoor overzichtelijk

• goed op de hoogte van de eerste stap en redelijk
van vervolg, o.a. vanwege interesse in de
kwaliteit van eigen producten

• grote invloed op de keten, dankzij directe
connecties binnen keten
“Wij verkopen onze producten alleen vanaf
eigen erf. […] We bepalen de prijs zelf en die
is hoog. Dat blijkt geen enkel punt. […] Wij
zijn dan ook kleinschalig en kunnen van nature
het verhaal goed vertellen. Dan kan dat.”

• enige invloed op de keten door kleinschalige
afnemers of samenwerking in een coöperatie
“We produceren kalfsvlees voor een integratie. We
weten dat de kalveren worden geslacht
voornamelijk voor de export naar Zuid-Europese
landen. […] De prijs waarvoor het eindproduct
verkocht wordt is voor ons niet inzichtelijk.”

Bulkproducent
• relatief grote sector (zoals melkkoeien)
en/of reguliere productie
• verkoop via een coöperatie
• op de hoogte van eerste stap maar daarna
weinig tot geen kennis, o.a. vanwege
vermengde stromen en beperkte interesse
• weinig tot geen invloed op de keten:
afnemer is leidend
“Zolang ik blijf produceren voor de
internationale markt en hier voldoende
beloning voor krijg, vind ik het niet belangrijk
om te weten waar mijn producten blijven.”
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Beperkte behoefte aan kennis over keten
Weinig tijd en vooral totstandkoming prijs relevant
Hoewel de kennis over de productieketen voor een groot deel van de veehouders beperkt is,
hebben de meesten geen behoefte aan meer kennis. Hierbij speelt met name een gebrek aan tijd
een rol: men voelt niet de ruimte om naast de eigen onderneming met de andere onderdelen van
de keten bezig te zijn.
De veehouders die wel behoefte hebben aan meer kennis over de keten, zijn met name
geïnteresseerd in twee zaken:
• De totstandkoming van de prijs. Veehouders hebben weinig inzicht in hoe de prijs wordt
bepaald over de verschillende stappen in de keten. Zij hebben vooral behoefte aan informatie
over waar de meeste marge gehanteerd wordt, in de hoop meer invloed te krijgen op de
verdeling van de winst over de keten.
• De beoordeling van kwaliteit van hun producten. Sommige boeren hebben behoefte aan deze
terugkoppeling vanuit de afnemer. Op basis van deze informatie zouden zij eventueel hun eigen
producten willen verbeteren, zodat de afnemer hier in de toekomst nog meer waarde uit haalt.
Deze interesse lijkt sterker onder veehouders uit bijzondere segmenten (BLK, biologisch, etc.).
“Ik heb wat de keten betreft niet veel meer behoefte om te
weten tot welke producten onze [geiten]melk verwaard wordt.
[…] Wel mag er meer duidelijkheid komen over de totstandkoming van de prijs. […] Ik vind openheid van zaken daarin
belangrijk, omdat ik het idee heb dat anderen in de keten met
de winst gaan lopen, terwijl van de boer qua duurzaamheid
enorm veel investeringsvermogen gevraagd wordt.”

“Ik zou meer kwaliteitsinformatie
van de vleeskuikenhouder terug
willen zien over de kwaliteit van
de eendagskuikens van onze
broedeieren. Dit om te bekijken
of er vanuit onze schakel dingen
te verbeteren zijn.”
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Beperkte invloed onprettig maar ‘logisch’
Behoefte aan inspraak op prijs en eisen

Naast beperkte kennis, hebben veehouders gevoelsmatig ook weinig invloed op de keten. De
voornaamste reden die zij hier zelf voor zien is de keuze voor een bepaald concept.

• In bulkproductie verwacht men weinig invloed te hebben en accepteert dit dan ook vaker.
• Het creëren van een eigen afzetmarkt ziet men als de beste optie om veel invloed te
hebben. Hierbij komen echter ook risico’s naar voren, zoals een grote investering en de
mogelijkheid dat je niet aan de vraag kan voldoen.
Over het algemeen hebben veehouders wel de behoefte om meer invloed te hebben op de
keten. Specifiek gaat het hen hierbij om:
• De prijs. Zij willen vooral meer invloed op de hoogte van de prijs die de afnemer betaalt.
Veehouders geven aan dat de afnemer hier een bepalende rol in speelt, waardoor zij het
idee hebben dat de prijs niet eerlijk is voor het product dat zij leveren. Een enkeling
probeert daarom de directe afnemer te passeren en direct te onderhandelen met de
volgende in de keten (bijv. een supermarkt). Hoewel dit veel tijd en moeite kost, kan dit wel
in betere prijzen resulteren.

• De eisen vanuit de afnemer. Daarnaast willen sommigen (meer) invloed op de eisen die de
afnemer aan de producten stelt. Zij ervaren deze op dit moment als onredelijk. Dit lijkt met
name voort te komen uit de hoeveelheid eisen die gesteld wordt.

“Ik vind dat ik wel invloed heb op mijn
producten op het moment dat ik ervoor
kies om te gaan produceren voor
bijvoorbeeld een niche markt. De invloed
die ik erop heb is dat ik ervoor kan kiezen
voor welke markt ik produceer
(ondernemersruimte). Op dit moment
produceren wij voor de wereld markt. Op
de producten die ik produceer heb ik dus
geen invloed. Nu hoeft dit van mij ook
niet. Als ik extra energie lever om een
uniek product te produceren zal ik dit wel
willen.”

“Ieder z'n vak. Het is aan de verwerker om
er een mooi product met een mooi verhaal
van te maken. Zij hebben daar marketing
mensen en communicatie-experts voor. Het
is wel een issue voor mij dat ik geen invloed
heb op de eisen die er vanuit de verwerker
worden gesteld aan de boer. ”

Veehouders hebben (vrijwel) geen behoefte aan invloed op zaken als de verwerking en het
vermarkten. Men heeft niet de tijd of kwaliteiten om hier invloed op te hebben en laat dit
daarom graag over aan de partijen in de keten die hier gespecialiseerd in zijn.
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Eerlijke prijs als basis van verduurzaming (1/5)
Bredere blik van veehouder als basis voor verandering
Veehouders zien verschillende mogelijkheden voor het krijgen van een
eerlijkere prijs voor hun producten om zo meer bestedingsruimte te hebben
voor verduurzaming. Op deze en de volgende slides komen deze kansen en de
betrokken partijen terug in zeven thema’s.
1. Flexibiliteit in denken over de onderneming en producten
• Veehouders zien hierbij vooral voor zichzelf een rol: met name zelfstandige
(boerenerf)verkopers hiervoor open lijken te staan. Door op een andere
manier naar de eigen onderneming te kijken, ontstaan er nieuwe ideeën om
een eerlijkere prijs te bedingen. Hierbij noemen zij twee kansen:
• Voorbeeld nemen aan niet-agrarische ondernemers. In de beleving van
veehouders betalen consumenten geen realistische prijs voor de producten
die zij kopen. Over het algemeen betalen consumenten in andere markten
wel voor de waarde die zij afnemen. Leerpunt voor de veehouders is om de
focus op de behoefte van de consument te leggen, en om te kijken hoe zij
daarop kunnen inspelen met marketing. Men verwacht dat consumenten
dan meer bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen. Tegelijkertijd geldt
echter dat veel veehouders niet betrokken willen/kunnen zijn bij de
marketing rond hun producten.
• Partners zoeken in andere sectoren. Ook in andere sectoren zijn er
belanghebbenden m.b.t. een duurzame productie. Zo heeft een
waterschap bijv. belang bij schoon grondwater. Door prijzen voor een
bijproduct of een toeslag vast te leggen, kunnen veehouders hun
investeringen gemakkelijker/eerder terugverdienen.

“Waar ik veel van geleerd heb zijn ook de ondernemers die vooral
niet uit de agrarische sector komen. […] Een mooi voorbeeld vind
ik altijd de autowereld. Hoe krijg je als autofabrikant, dat toch
wel een van de meest vervuilende producten op aarde is, je
product verkocht, waarbij zelfs de eindgebruiker betaalt voor
de aanpassingen aan je producten waar hij geen baat bij heeft
(bijv. de katalysator van een auto)? De sleutel ligt daarbij volgens
mij vooral door de focus te richten op de behoefte van de
eindgebruiker. Die vindt comfort, kleur, gebruiksgemak,
rijeigenschappen, veel belangrijker.”

“Als alle natuurorganisaties, waterschappen, biodiversiteitsverenigingen, dierenwelzijn etc. hun budgetten beschikbaar
stellen om samen met de boeren een stap voorwaarts te maken
dan krijg je een mooie beweging. Prachtig voorbeeld vind ik
Schiermonnikoog, waar de budgetten voor natuurherstel niet
ingezet worden voor het stuk natuur, maar om het probleem bij
de oorzaak op te lossen en het geld beschikbaar te stellen voor
het financiële gat wat ontstaat bij de boeren daar op het eiland
door vermindering van de veestapel en het nog niet draaiende
eigen zuivelmerk. Wij zijn bijvoorbeeld thuis bezig met
uitspoeling meten in het grondwater, dat lijkt 0 te blijven
constant. Wat is een waterschap dat waard? Ook zijn we bezig
om zonder kunstmest te boeren en onze mest te verwaarden,
wat is een natuurorganisatie dat waard?”
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Eerlijke prijs als basis van verduurzaming (2/5)

Ondersteuning belangrijk bij overstap naar duurzamere productie
2. Kiezen voor een andere markt
• Veehouders kunnen ervoor kiezen om een ander marktsegment te
gaan bedienen of een eigen afzetmarkt te creëren. Dit kan zowel
naast als in plaats van hun huidige afzetmarkt. In de beleving van
veehouders krijgen zij dan eerder een eerlijke prijs voor hun
producten. Alle drie de typen veehouders geven hierbij wel aan dat
specifiek het creëren van een eigen afzetmarkt niet voor iedereen is
weggelegd, omdat men wel de interesse en kwaliteiten moet hebben
voor alle bijkomende zaken (bijv. klantcontact).
• De overheid kan hier op verschillende manieren bij helpen:
• Aanvraag van vergunningen vergemakkelijken. Voor duurzamere
productie en eerlijkere prijzen zijn in sommige gevallen bijzondere
vergunningen nodig. Door het aanvraagproces gemakkelijker te
maken, wordt de stap naar een andere en meer duurzame vorm van
productie kleiner.
• Aanbieden van workshops over ondernemersvaardigheden (evt.
in samenwerking met bijv. universiteiten). Dit hebben veehouders
met name nodig wanneer zij zelf hun product op de markt willen
zetten. Deze actievere vorm van ondernemerschap vraagt om
nieuwe en andere vaardigheden.
• Financiële ondersteuning. Veehouders kunnen met deze middelen
(meer) medewerkers inzetten in de veehouderij, waardoor zij zelf
meer tijd hebben om het eigen afzetmarkt te creëren.

“Omdat ons huisvestingssysteem totaal anders is dan regulier moet een
boer die wil omschakelen [naar een eigen afzetmarkt] ook een compleet
nieuwe milieuvergunning en natuurbeschermingswetvergunning
aanvragen. Helaas is de vergunningverlening door onze overheden op alle
lagen een puinhoop. Tot voor kort was het lastig, duur en tijdrovend om
een vergunning aan te vragen. Sinds kort is het simpelweg onmogelijk.”

“Een betere prijs voor mijn producten verwacht ik niet te krijgen
wanneer ik op de huidige manier blijf produceren voor de wereldmarkt
door middel van bulkproducten. Ik zou zelf wel willen investeren in een
bepaald concept. […] Mijn nadeel hierin is dat ikzelf niet goed ben in het
communiceren met de consument en het verkopen van mijn product.
daarnaast is de beschikbare tijd die ik hiervoor denk te hebben
onvoldoende.”

“Het heeft ons 10 jaar gekost om een goede afzet voor elkaar te krijgen
richting slagers. […] Je moet als boer zelf de onderhandelingen voeren,
dat moet je ten eerste al kunnen en daarnaast ben je nog steeds de
zwakke partij aan tafel. […] Het hele proces is makkelijker te maken als je
extra financiën heb om arbeid in te huren. Zodat iemand de taken op het
bedrijf kan overnemen en jij zelf buiten de deur je product kan gaan
10
aanbieden. Zeker in de begin periode is dit moeilijk.”
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Eerlijke prijs als basis van verduurzaming (3/5)

Wetgeving kan veehouder stimuleren in samenwerking en afname productie
3. Meer samenwerkingen tussen boeren

4. Beperken van de productie

• Veehouders zouden zich meer of op een andere manier kunnen
verenigen om een sterkere positie (t.o.v. afnemers) te
bemachtigen. Hoewel men hier behoefte aan heeft, wordt de
Autoriteit Financiële Markten ervaren als een partij die hierin
weerstand biedt op basis van de mededingingswetgeving.

• Veehouders geven aan dat zij gezamenlijk de productie per bedrijf kunnen
terugbrengen om op deze manier minder, duurzamer en voor een eerlijkere
prijs te produceren. Overigens staan niet alle veehouders hier achter, bijv.
omdat de investeringen voor grootschalige productie mogelijk nog niet zijn
terug verdiend. Het lijkt hierbij vooral om bulkproducenten te gaan.

• De overheid kan veehouders ondersteunen in hun wens om meer
samen te werken, door de wetgeving aan te passen. Wanneer hier
meer ruimte in ontstaat voor samenwerking, kunnen veehouders
gezamenlijk een eerlijkere prijs bedingen bij afnemers.

• De overheid kan hier een belangrijke rol spelen door het instellen van een
quotumsysteem. Zo sluit de productie beter aan op de vraag naar de
producten. Hiermee hopen veehouders dat alle boeren een deel van de
markt kunnen bedienen i.p.v. met elkaar te concurreren op een te
krappe markt.

“Er moet kritisch gekeken worden naar de Autoriteit Financiële
Markten. Want als ik samen met nog wat andere collega
melkveehouders afspraken wil maken over de inkoopprijs (zijn mijn
inkomsten) wordt je terug gefloten door de AFM dat dat
kartelvorming is en niet goed is voor onze economie. En zolang dat
gebeurd komen wij nooit uit het systeem van lage prijzen, lage
inkomsten en slinkende winstmarges.”
“We zullen eerst allemaal de handen in één moeten slaan, en zeggen:
Tot hier en niet verder! We krijgen de ene na de andere regelgeving
(en verandering in diezelfde regelgeving) op ons bordje gelegd, de
consument roept van alles, maar wil niet betalen. Fabrieken
bemoeien zich steeds meer met de boer. En dit kan, omdat we alles
over ons heen laten komen.”

“Op dit moment is de vraag anders dan ons aanbod is en daardoor liggen
prijzen onder druk, stoppen er elk jaar weer heel veel boeren en verdubbelen
de bestaande bedrijven zonder meer te verdienen. […] Ik denk dat we als
boeren van veel partijen (afnemers/ consumenten) afhankelijk zijn, maar we
zijn zelf verantwoordelijk voor een gedachte omslag dat het altijd maar meer
moet.”
“Wanneer je als individuele producent een omslag wilt maken van bulkproductie
naar een andere manier van produceren loop je vaak tegen het probleem aan
dat de investeringen die gedaan zijn nog niet zijn terugverdiend vanwege de
lage marges. Op dat moment nieuwe investeringen doen in een andere
productiewijze zit er vaak niet in.”
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Eerlijke prijs als basis van verduurzaming (4/5)
Rol voor overheid in positie van veehouder op wereldmarkt en regelgeving
5. Voorkomen van oneerlijke concurrentie via import en export

6. Verminderen van druk door regelgeving

De overheid kan zorgen voor een eerlijkere concurrentiepositie van de
Nederlandse veehouder op de wereldmarkt.

De overheid kan hierin op drie manieren voorzien:

• Veehouders ervaren dat het lastig is om te concurreren met
buitenlandse bedrijven op de Nederlandse markt, omdat de eisen in
Nederland strenger en kostprijsverhogend zijn t.o.v. buitenlandse
concurrenten. Daarom is het voor hen belangrijk dat de overheid hen
hierin beschermt.
• Daarnaast hebben veehouders belang bij eerlijke exportmogelijkheden.
Een deel van de veehouders vindt de Nederlandse markt te krap voor
de huidige productie, waardoor export volgens hen de enige optie is.
“Zolang Nederland agrarische producten importeert die met een lagere
standaard, lagere kwaliteit, goedkopere arbeid, goedkoper kapitaal (grond,
gebouwen, machines) zijn geproduceerd, blijft de Nederlandse landbouw
achter de feiten aan lopen en houden we winstmarges die steeds kleiner
worden.”

“Ik zie zeker kansen om zelf product af te gaan zetten, maar dat moet dan
misschien ook wel verder dan mijn neus lang is dus ook de grens over. Als
alle boeren zelf hun afzet gaan regelen […] gaan we wel dikke problemen
krijgen, omdat we allemaal op hetzelfde kleine stukje Nederland ons
product proberen af te zetten. Daarom is het gelijke speelveld in Europa
zo verschrikkelijk belangrijk.”

• Verminderen van kostprijsverhogende regelgeving. Veehouders
worden door regelgeving gedwongen om te investeren, maar
verdienen dit niet of nauwelijks terug vanuit de verkoop. De
kostprijs loopt op, terwijl de afnemer hier niet voor betaalt.
• Verminderen van variabiliteit in regelgeving. Door de (relatief)
snelle wisselingen in regelgeving, is het moeilijk voor veehouders
om hun investeringen terug te verdienen. Door regelgeving vanaf het
begin meer toekomstbestendig te maken, hebben veehouders
minder te maken met wijzigingen en daardoor meer tijd om waarde
uit de investeringen te halen.
• Uitkeren van toeslagen voor investeringen. Zo worden de kosten
voor verduurzaming gedekt zonder toename in de kostprijs.
“Een investering als agrarisch ondernemer neem je al snel voor de
komende 20 jaar, terwijl regelgeving in 5 jaar compleet veranderd kan
zijn.”
“Zolang de overheid regels oplegt die alleen maar kostprijsverhogend
werken en niet door te vertalen zijn in een hogere prijs voor de markt
waarvoor je produceert (zoals de verplichte onderzaai of heel vroeg
oogsten van snijmais op zandgrond) komen we er als sector niet.”
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Eerlijke prijs als basis van verduurzaming (5/5)
Keten dient verantwoordelijkheid te nemen voor prijs
7. Bewaken van een minimumprijs voor producten
• De overheid heeft hierin een grote rol. Veehouders (m.u.v. zelfstandige
(boerenerf)verkopers) geven aan veel druk te ervaren vanuit afnemers, waardoor zij
geen of weinig invloed hebben op de prijs. Door een minimumprijs te bepalen voor
de verschillende sectoren en segmenten, worden veehouders beschermd tegen deze
sterke positie van de afnemers. Volgens sommige boeren staat dit echter het vrije
ondernemerschap in de weg.
• Afnemers zullen op hun beurt de prijs moeten doorberekenen naar verkopers, die
uiteindelijk deze eerlijke prijs naar de consument communiceren.

“Anderzijds moeten we [bij een
minimumprijs] werken voor een
soort vaste prijs. Wat is dan je lol
qua ondernemerschap nog? Dan kun
je net zo goed in loondienst gaan.”

“Maar als melkveehouder heb
je helemaal geen invloed op
de prijs van je product, dus
dat 'vrije ondernemerschap'
bestaat in mijn ogen niet of
nauwelijks.”

• Voor consumenten zal bewustwording moeten ontstaan van de werkelijke prijs van
producten, waardoor zij bereid worden om te betalen voor de kwaliteit die zij
kopen.

“Daarnaast is [je eigen product vermarkten] slechts voor een kleine groep haalbaar. De
overige groep blijft zodoende voor de 'bulk' produceren. Ik zie niet in hoe die groep zelf
ervoor kan zorgen een betere prijs te krijgen. Eigenlijk kan alleen de overheid dat voor
ons regelen. […] Vaak is het nu het geval dat de extra opbrengsten (bijvoorbeeld VLOGpremie in de melkveehouderij) amper opwegen tegen de kosten die je maakt. […] Geef
de boeren niet één maar vier cent extra, en moet je eens opletten hoeveel boeren er
overstappen naar VLOG-productie. […] Echter, de fabriek bepaalt.”
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Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Boer in de keten’

Methode

Deelnemers

Veldwerk

Online community
onderzoek

veehouders

25 juni 2019 t/m
15 juli 2019

3 topics
1 poll

68 communityleden
deelgenomen

213 posts
14

Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richten aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.
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“Gebruik meer boerenverstand”
Ervaren tegenstellingen in regels en oplossingen

Rapportage vraagstuk LNV community
PM26115 Ervaren tegenstellingen in regels
30 september 2019

ACHTERGROND
Bij de start van de LNV community gaven veel veehouders aan het te
willen hebben over de regeldruk die zij ervaren. In hun beleving zijn
sommige regels ongefundeerd of zelfs tegenstrijdig. LNV heeft
aangegeven meer te willen weten over de ervaren tegenstellingen in weten regelgeving.
Boeren hebben te maken met regelgeving vanuit verschillende partijen:
LNV, andere ministeries, provincies en gemeenten. Daarnaast bestaat nog
de interpretatie van de regelgeving door handhavers/uitvoerders. LNV is
ervan op de hoogte dat boeren druk ervaren door een aantal
regelgevingen, bijvoorbeeld in de dagelijkse bedrijfsvoering en bij
voorgenomen innovatieve investeringen. Over (een deel van) de
tegenstellingen die boeren ervaren is echter minder bekend, omdat het
hierbij niet alleen om regelgeving van LNV gaat. Als het voor LNV
duidelijk wordt waar veehouders de tegenstellingen ervaren, dan kan LNV
mogelijk in gesprek met andere overheidsinstanties over oplossingen op
het gebied van beleid, uitvoering, handhaving of communicatie.
Daarom wil LNV meer informatie verzamelen rondom de tegenstellingen
die boeren ervaren in wet- en regelgeving. Om dit te achterhalen is het
vraagstuk Ervaren tegenstellingen in regels voorgelegd in de LNV
community. Hier is niet alleen gekeken naar de ervaren tegenstellingen,
maar ook hoe men informatie verzamelt en in hoeverre boeren melding
zouden maken bij het Agroloket.

ONDERZOEKSVRAGEN
•

Welke tegenstellingen ervaren veehouders in de
regels die op en rondom hun erf (lijken te)
gelden?

•

Welke oplossingen zien veehouders voor de
tegenstellingen die zij ervaren?

•

Waar halen veehouders informatie vandaan over
deze regels (vakbladen, brancheorganisaties,
handhavers/ uitvoerders)?

•

Op welke manier willen veehouders geïnformeerd
worden over de regels?

•

In hoeverre zouden veehouders gebruik willen
maken van het Agroloket om ervaren
tegenstellingen te melden?
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Conclusies en aanbevelingen

Opheffen van tegenstellingen: kansen in samenwerking, duidelijkheid en planning
Veehouders ervaren tegenstellingen op drie gebieden, maar zien
ook ruimte voor oplossingen.

Doordat zij overheidsinformatie soms als onduidelijk zien, hebben
veehouders behoefte aan extra bronnen.

• De tegenstellingen die veehouders ervaren, blijken niet altijd
daadwerkelijk tegenstellingen in de regels te zijn. Het gaat veelal
over een verschil in de dagelijkse praktijk van de veehouder, de
regelgeving en wat veehouders zien en horen over die regelgeving.

• Men gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen
over regels. Veehouders raadplegen zowel bronnen vanuit de
overheid als andere partijen. Dit komt met name voort uit de
ervaring van onduidelijkheden in bronnen van de overheid (zoals
RVO). Hierdoor zoeken veehouders aanvullende informatie bij bijv.
brancheverenigingen en vakbladen.

• De
→
→
→

ervaren tegenstellingen bevinden zich op drie gebieden:
Ambities van LNV tegenover de uitwerking in regels;
Verschillen in regels tussen landen, regio’s en sectoren;
Verschil in de opgelegde regels en de dagelijkse praktijk;

• Veehouders zien verschillende oplossingen voor deze
tegenstellingen, binnen de thema’s:
→ Samenwerking tussen LNV, boeren en andere partijen;
→ Duidelijkheid rondom regelgeving;
→ Planning bij het doorvoeren van regelgeving.

• Het liefst zouden veehouders één bron vanuit de overheid gebruiken
(LNV of RVO), die zij in verschillende vormen (website, app of
nieuwsbrief) kunnen raadplegen. Hierbij verwachten zij informatie
over de regel, de context, het doel en de sancties wanneer de regel
niet wordt nageleefd.
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Conclusies en aanbevelingen

Gemak en terugkoppeling cruciaal bij gebruik Agroloket
Het Agroloket is redelijk onbekend. Veehouders hebben interesse in de mogelijkheid
om te melden, maar benoemen ook drempels om hier gebruik van te maken.

• Het merendeel van de veehouders is nog niet bekend met het Agroloket. Zij waarderen
de beschikbaarheid van het loket, maar stellen wel twee voorwaarden aan het gebruik
ervan. Het melden moet gemakkelijk gaan en er moet een duidelijke en tijdige
terugkoppeling van meldingen komen.
• Voor veehouders die geen gebruik zouden willen maken van het loket, spelen vooral
angst en een (gevoelsmatig) gebrek aan kennis een grote rol.
→ Zij vinden het onduidelijk wat ze kunnen melden, waardoor ze verwachten dat er
ook intern bij het Agroloket en LNV onduidelijkheid zal zijn. Dit zal in hun beleving
leiden tot interne doorverwijzingen i.p.v. oplossingen.
→ Men vreest dat een melding zal leiden tot meer controles voor de eigen veehouderij,
doordat men de aandacht naar zich toe trekt en openheid van zaken geeft.
→ Daarnaast zouden veehouders de meldingen (waar nodig) willen overdragen aan
anderen die dit beter kunnen aankaarten, zoals een branchevereniging.

➢ Maak de website van het Agroloket gebruiksvriendelijker zodat deze aansluit bij de
wensen van de veehouders.
Boeren hebben behoefte aan duidelijkere informatie over welke meldingen zij kunnen
doen en wat zij kunnen verwachten van het loket. De teksten en voorbeelden lijken
hier nu niet in te voorzien.
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Resultaten
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Ervaren tegenstellingen (1/4)

Drie gebieden: van ambities tot dagelijkse praktijk
De tegenstellingen in regels die veehouders ervaren zijn over het algemeen geen exacte
tegenstellingen in regels. Het gaat om een samenspel tussen de dagelijkse praktijk van de
veehouder, de regelgeving en wat veehouders zien en horen over die regelgeving.
Veehouders ervaren deze tegenstellingen op drie gebieden:
1. Ambities van LNV tegenover de uitwerking in regels;
2. Verschillen in regels tussen landen, regio’s en sectoren;
3. Verschil in de opgelegde regels en dagelijkse praktijk;

Op de volgende pagina’s worden deze gebieden en de ervaren tegenstellingen verder
toegelicht.
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Afbeelding: Ministerie van LNV

Ervaren tegenstellingen (2/4)

Ambities van LNV tegenover de uitwerking in regels
Veehouders ervaren een tegenstelling in de gecommuniceerde ambities van LNV en de regelgeving die zij oplegt.
Zij noemen hier drie thema’s.

• Men heeft moeite om vergunningen en subsidies te krijgen voor activiteiten die in lijn zijn met de visie
van LNV.
→ De wensen vanuit LNV zijn bijv. meer kleinschaligheid, innovatie en gesloten kringlopen. Voor veehouders
voelt de aanvraag van vergunningen en subsidies om dit soort doelstellingen te verwezenlijken echter (nog)
zeer omslachtig. Het duurt in hun beleving te lang en is te ingewikkeld of te duur voor veehouders.
• Maatregelen rondom verduurzaming lijken voor veehouders tot minder duurzaamheid op andere vlakken
te leiden.

→ Ze noemen hierbij het gebruik van kunstmest i.p.v. eigen mest, de (gevoelsmatig) verplichte inzet van
chemische middelen (bijv. in luchtwassers) en een hoog energieverbruik n.a.v. andere maatregelen.
• Het terugbrengen van chemische middelen in de veehouderij wordt in de beleving van veehouders
bemoeilijkt door regelgeving.
→ Een enkele veehouder geeft aan dat het in regelgeving is vastgelegd dat men chemische middelen moet
gebruiken, terwijl de boer liever een meer natuurlijke variant zou gebruiken. Deze variant lijkt echter niet
toegestaan te zijn.
“Minister Schouten geeft aan meer regionale
producten op de markt te willen krijgen. Wij
zijn hiermee bezig d.m.v. een melktap in de
supermarkt. We komen alleen niet in
aanmerking voor subsidie.”

“Wij hebben een luchtwasser om ammoniak te reduceren,
maar het zuur wat er in moet is echt heel gevaarlijk net als
de veiligheid van het ding. Ik heb meerdere stalbranden
gehoord die zijn ontstaan in een luchtwasser. […] Daarnaast
vreet het ding stroom, dus het kan niet duurzaam zijn!”
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Ervaren tegenstellingen (3/4)

Verschillen in regels tussen landen, regio’s en sectoren
Men heeft het idee dat regels oneerlijk zijn, doordat deze per geografisch gebied en sector verschillen.
• Veehouders zien verschil in de eisen tussen binnen- en buitenland, maar ook verschillen tussen de
provincies en gemeenten.
→ In hun beleving hebben vergelijkbare veehouders met andere eisen te maken (bijv. voor uitstoot),
afhankelijk van het land, de gemeente of provincie waar hun veehouderij staat.
• Men lijkt onevenredig beperkt te worden in de bedrijfsvoering t.o.v. andere sectoren.
→ Voor veehouders voelt het alsof zij veel aanpassingen moeten doen naar aanleiding van regelgeving
rondom verduurzaming. Vanuit hun perspectief wordt dit in veel mindere mate van andere sectoren
verlangd, waardoor de last van de regelgeving te veel bij veehouders (en de agrarische sector als
geheel) komt te liggen.

“In Nederland is zeer veel regelgeving en controle, de boeren moeten
aan alle eisen voldoen. Buiten Nederland wordt er anders gewerkt en
daarvan importeren wij producten die niet aan onze eisen voldoen.”

“Elke gemeente en provincie zou dezelfde regels moeten handhaven.
En niet dat de Provincie Brabant de regels strenger handhaaft, omdat
er stikstofruimte gecreëerd moet worden om Eindhoven Airport te
laten uitbreiden.”

“De regels worden in verschillende
gemeente anders gehandhaafd. Bij de
ene gemeente mag je buiten mest
scheiden en bij de andere gemeente
mag dit niet en moet er een
vergunning aangevraagd worden. […]
de rapporten, vergunningen (op basis
van statistieken, niet op metingen bij
ons bedrijf) hebben heel veel geld
gekost […]”
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Ervaren tegenstellingen (4/4)

Verschil in de opgelegde regels en dagelijkse praktijk
In de ervaren tegenstellingen op dit gebied zijn twee thema’s te onderscheiden.
• Regelgeving sluit niet aan bij de optimale bedrijfsvoering van de veehouder.

→ Volgens veehouders zitten er verschillen in de richtlijnen en optima voor bijv. timing en
het aantal dieren. Zo sluit de optimale timing van activiteiten en wanneer deze volgens
de regelgeving uitgevoerd moeten worden niet altijd aan (zoals voor oogsten en
mestadministratie). Dit geldt ook voor het samenspel tussen het optimale aantal dieren,
hectares en de rendabiliteit van de veehouderij.
→ De flexibiliteit die van veehouders gevraagd wordt is niet realistisch in hun beleving. Zo
wordt regelgeving tijdens de termijn aangepast (bijv. de bijgestelde mestnorm), waardoor
men het lastig vindt om hier op in te spelen. In sommige gevallen wordt het beleid
zodanig veranderd, dat de getroffen voorbereidingen en investeringen (gevoelsmatig)
geheel overbodig blijken te zijn. Daarnaast worden zaken als fosfaatrechten per jaar
berekend, terwijl veehouders aangeven dat het voor hen erg kostbaar is om dieren
onnodig te slachten.
• Beleid is gebaseerd op standaarden die in de beleving van veehouders niet (meer)
representatief zijn voor hun bedrijf.

→ Door in berekeningen (bijv. mest of uitstoot) uit te gaan van gemiddelde dieren of
verouderde standaarden (zoals droge vs. natte mest van pluimvee), kloppen de
verwachtte resultaten niet bij wat de boer zelf ziet in de veehouderij.

“Volgens de regels is het aantal hectare land
bepalend voor de hoeveelheid mest die je
mag uitrijden. Bij te weinig grond ben je
verplicht om de mest af te voeren. Om je
bedrijf rendabel te maken heb je een bepaald
aantal runderen nodig. Dit is niet altijd
aansluitend bij de hectares die het bedrijf
heeft. Dus zou je minder vee moeten houden
om aan de regels te voldoen, maar dan is je
bedrijf niet renderend.”

“Vorig jaar heb ik door de extra generieke
korting koeien moeten afvoeren. Dit jaar heb
ik fosfaatrechten over. Het zou beter zijn te
middelen over een aantal jaar. Dat lijkt me
duurzamer voor de koeien zelf. Dan hoef je ze
niet weg te doen om de regels, terwijl er met
zo'n koe niets aan de hand is.

“Scharrelpluimveemest is droge mest. Dit
geeft niet of nauwelijks geur. De regels voor
pluimveemest zijn nog gebaseerd op jaren
geleden, toen er veel nattere mest was.”
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Behoefte aan overstijgende oplossingen (1/2)
Samenwerking tussen LNV en boer schept vertrouwen

Veehouders zien verschillende oplossingen voor de tegenstellingen die zij ervaren. Deze zijn verdeeld
over drie thema’s: samenwerking, duidelijkheid en planning.

Samenwerking tussen veehouder, LNV en andere partijen
Veehouders hebben behoefte aan een gevoel van samenwerking tussen hen en LNV. Zij verwachten
dan minder tegenstellingen te ervaren.
• Betrekken van boeren bij nieuwe regelgeving en deze bij hen toetsen voordat de termijn
ingaat. Hiermee verwachten veehouders dat mogelijke ervaren tegenstellingen m.b.t. nieuwe
regels voorkomen kunnen worden.

• Beleid op basis van doelen i.p.v. middelen. Veehouders zien verschillende manieren waarop zij
een beleidsdoel kunnen bereiken. Zij zouden daarom graag de vrijheid krijgen om een eigen
middel te kiezen om het doel te bereiken, zodat zij ook meer worden aangemoedigd om te
innoveren.
• Positievere focus op activiteiten van boeren. Men heeft het idee dat de nadruk nu ligt op
sancties, waardoor regelgeving direct een negatieve bijklank heeft. Een positievere focus met een
gezamenlijk doel voor LNV en veehouders zorgt voor meer motivatie om met nieuwe regels om te
gaan.
Daarnaast zien veehouders graag meer samenwerking* tussen LNV en andere partijen, zoals
gemeenten, provincies en handhavers. In hun beleving kan dit ervoor zorgen dat tegenstellingen in
regels eerder worden gesignaleerd en verholpen.

“[…] Voordat er iets gepubliceerd wordt de
toetsing met de praktijk. Zijn aanvullingen op
regels überhaupt praktisch uit te voeren en
welke belemmeringen zijn er? Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat de praktijk zich
niet kan aanpassen. Maar in het voorbeeld van
het vanggewas voor 1 oktober erin na de maïs
is gewoon echt een knelpunt met de
fysiologische groei van de maïsplant.”

“En stop met het fixeren op straffen. Zinloos,
beledigend en het helpt niet qua stemming om
er samen het beste van te maken.”

“Afstemming tussen de overheden is
essentieel hierbij. Naast Den Haag zijn er
immers meer overheden die bepalen wat er
mag en moet.”
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*Veehouders hebben niet verder toegelicht welke vorm deze samenwerking volgens hen zou moeten krijgen.

Behoefte aan overstijgende oplossingen (2/2)

Duidelijkheid en planning geven meer zekerheid en stabiliteit
Duidelijkheid rondom (de achtergrond van) regelgeving

Volgens veehouders kan er op drie manieren meer duidelijkheid rondom regelgeving gegeven worden.
• Complete en heldere informatie over de regelgeving. Zij verwachten dat zij zo minder tegenstellingen zullen
ervaren, omdat dit deels komt door onduidelijkheden in de informatie die zij ontvangen.
• Meer achtergrond bij besluiten en regels. Men heeft het idee dat ervaren tegenstellingen o.a. ontstaan door
wisselende communicatie en het idee dat de informatie waarop dit gebaseerd wordt niet klopt of verouderd is.
• Aanpassen van regelgeving n.a.v. resultaten. Regels worden in de beleving van veehouders onnodig
ingewikkeld doordat het een vermenging wordt van beleid en aanvullende afspraken die op een later moment
worden toegevoegd. Door de regelgeving meer in de basis aan te passen a.d.h.v. geboekte successen en
mislukkingen (i.p.v. er steeds iets aan toe te voegen) verwacht men dat deze duidelijker wordt.
Planning van nieuwe regelgeving
Wijzigingen in regels kunnen zorgen voor ervaren tegenstellingen. Op het gebied van planning kan op drie
manieren meer rust gecreëerd worden, waardoor veehouders minder tegenstellingen verwachten te ervaren.

• Focus op een lange termijn planning. Door meer op de lange termijn te sturen in regelgeving, hopen
veehouders dat er minder vaak wijzigingen hoeven plaats te vinden.
• Voorspelbaarheid van de momenten voor wijzigingen. Door te zorgen dat er op minder momenten een
wijziging plaatsvindt en deze vooraf vast te stellen (bijv. twee keer per jaar) kunnen veehouders zich hierop
instellen.
• Voorkomen van ‘terugwerkende kracht’. Veehouders ervaren ook tegenstellingen wanneer zij met
terugwerkende kracht met een regel geconfronteerd worden. Daardoor hebben zij het gevoel achter de feiten
aan te lopen.

“Als ik het besluit gebruik meststoffen
of de uitvoerings-regeling meststoffen
doorlees zijn het heel veel
uitzonderingen op regels en
aanvullingen op artikel zus en
toevoeging op artikel zo. Kan er niet
gewoon schoon schip gemaakt worden
met 'dit werkt wel' en 'dit heeft niet het
beoogde resultaat'?”

“Ga voor de lange termijn. Stel een
beeld van waar we naartoe gaan. Er
kunnen best meerdere wegen naast
elkaar bestaan. Niet alle gebieden en
boeren hoeven hetzelfde te doen. En
hak de weg in stappen: elke stap is er
één en verdient een plus. Dan kan
iedereen op zijn/haar manier het
opnemen in de (lange termijn)
bedrijfsvoering.”
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Informatie rondom ervaren tegenstellingen

Meerdere bronnen vanwege onduidelijkheid overheid
Veehouders raadplegen verschillende bronnen als het om
regelgeving gaat. Dit lijkt vooral te maken te hebben met
hun ervaring dat informatie vanuit de overheid voor hen
onvoldoende duidelijk is. Veehouders noemen hierbij als
voorbeeld de website van RVO. De informatie staat daar
te veel verspreid over verschillende pagina’s, waardoor
men snel het overzicht verliest. Veehouders proberen via
het gebruik van meerdere bronnen een beter beeld te
krijgen.

Afzender (overheid)

Vorm

LNV

website, social media

RVO

website, brieven, telefoongesprek

Provincie

website

Waterschap

website

Gemeente

Brieven, (telefoon)gesprek

Afzender (niet-overheid)

Vorm

Het raadplegen van verschillende bronnen leidt soms
echter ook tot meer onduidelijkheden. In sommige
gevallen spreken bronnen elkaar (gevoelsmatig) tegen
wat betreft de (cijfermatige) informatie achter de
regelgeving, bijv. rondom PAS of het fosfaat-plafond.
Veehouders hebben hierdoor het idee dat de regelgeving
niet goed onderbouwd is.

Nieuws

website, kranten, social media

Vakbladen
(bijv. Nieuwe Oogst)

website, bladen, social media,
e-mail

Brancheverenigingen
(bijv. LTO, AVINED, NMV, DBB)

website, social media, e-mail,
bijeenkomsten

Collega’s en andere veehouders

Persoonlijk contact

Hiernaast is een overzicht te zien van de bronnen die
veehouders benoemen bij tegenstellingen die zij ervaren.

Voorlichters/Adviseurs
(bijv. mestwet-, melkvee- of teeltspecialisten)

Persoonlijk contact

Handhavers/Controleurs
(bijv. NVWA)

Persoonlijk contact
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Wensen voor informatie over regels

Behoefte aan eenduidig, toegankelijk en compleet overzicht
Veehouders hebben de volgende wensen voor de manier waarop zij informatie over regels willen ontvangen.
Eén afzender vanuit de overheid zorgt voor eenduidigheid

Voldoende informatie over regels: context en sancties

Op dit moment voelen veehouders zich gedwongen om meerdere afzenders te
raadplegen, omdat de informatie vanuit de overheid onvoldoende duidelijk is.
Zij zouden liever één afzender gebruiken, om verwarring in de communicatie
te voorkomen. Aangezien LNV verantwoordelijk is voor het beleid en RVO voor
veehouders in hun rol als ondernemers, verwacht men bij deze twee partijen de
meest betrouwbare informatie te kunnen krijgen.

Het is belangrijk voor veehouders dat zij goed kunnen
begrijpen waar bepaalde regelgeving om draait.
• Men wil weten wat de regel inhoudt en wat dit concreet
betekent voor de veehouderij.

Meerdere vormen zorgen voor toegankelijkheid

• Ook heeft men behoefte aan achtergrond en context: het
doel van de regel. Zo vormen veehouders een completer
beeld van wat er van hen verwacht wordt.

Veehouders noemen verschillende vormen om informatie toegankelijk te maken, die
ook naast elkaar zouden kunnen bestaan. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de
informatie overal overeenkomt. De drie vormen die veehouders het meeste
aanspreken zijn:

• Daarnaast zijn ook de sancties van belang. Hierbij hebben
veehouders echter behoefte aan een samenwerkende
toon. Op dit moment voelt men zich soms ontmoedigd
door de negatieve en dreigende insteek van sancties.

• Website om informatie te verzamelen en in te lezen. Hier kunnen veehouders
alle relevante informatie goed doorlezen op een rustig moment.
• App om snel en op ieder moment informatie te raadplegen. Veehouders hebben
de wens om tijdens hun werkzaamheden de nodige informatie voor een specifieke
activiteit op een rijtje te hebben (zoals mest uitrijden). Zij zien hierbij een app
voor zich, waarmee zij snel de informatie per activiteit kunnen raadplegen.
• (Nieuws)brief / e-mail op basis van relevante regelgeving per moment. Gezien
de grote hoeveelheid regelgeving, wil men informatie ontvangen in de periode dat
deze regels relevant worden binnen het bedrijf.

“[…] dat er een duidelijke nieuwsbrief gestuurd moet worden,
waarin regels worden uitgelegd […] en op het moment dat
gewijzigde regels relevant zijn in een nieuwsbrief weer onder
de aandacht worden gebracht. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan
de gewijzigde uitrijperiodes van mest. Dat is nu relevant en dan
is het voor de duidelijkheid goed om dat per nieuwsbrief rond
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deze tijd van het jaar weer onder de aandacht te brengen.”
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Agroloket niet bekend, maar wekt interesse
Gemak en kwaliteit van terugkoppeling cruciaal
Het merendeel van de veehouders is niet bekend met het Agroloket. Een deel van hen heeft echter wel
interesse om er gebruik van te maken. Zij vinden het belangrijk dat ze ervaren tegenstellingen kunnen melden,
zodat dit verbeterd kan worden. Hierbij stelt men twee voorwaarden:
• Gemak bij het maken van een melding. Veehouders zouden minder gebruik maken van het loket wanneer
hier een grote hoeveelheid formulieren bij komt kijken of tijd van hen vraagt. Dit past voor hen niet naast
hun werkzaamheden binnen het bedrijf.
• Snelle en duidelijke terugkoppeling over de melding. De snelheid van afhandeling is belangrijk voor
veehouders, aangezien zij tegenstellingen vaak tegenkomen op een moment dat zij een besluit moeten
nemen over hun bedrijf. Daarnaast willen zij goed op de hoogte zijn van wat er met de melding gedaan
wordt en bij voorkeur horen zij over een oplossing. Ook zouden boeren gebaat zijn bij een overzicht van
eerdere meldingen, zodat zij niet onnodig tijd steken in een reeds bekende melding waarvoor ook mogelijk
de oplossing al geformuleerd is.
Andere veehouders benoemen drie drempels, waardoor zij geen melding zouden doen bij het Agroloket.
• Onduidelijk of meldingen bij dit loket passen. Ondanks de uitleg op de website vinden veehouders het lastig
om te bepalen welke meldingen bij dit loket gedaan kunnen worden. Zij zijn daarom bang dat dit binnen LNV
ook niet duidelijk is, waardoor hun meldingen tussen verschillende loketten/afdelingen zal blijven steken.
• Angst voor extra controles n.a.v. de melding. Sommige veehouders durven er niet van uit te gaan dat hun
melding vertrouwelijk wordt behandeld. Zij zijn bang dat LNV het (ook) zal gebruiken om extra controles te
laten uitvoeren.
• Gebrek aan kennis bij individuele veehouder. Enkele veehouders hebben het idee dat zij zelf niet
voldoende kennis hebben om de melding helder over te brengen. Zij zouden dit liever aan een
branchevereniging overlaten.

“Denk wel dat ik hier gebruik van zal
gaan maken. Als tegenstrijdigheden
niet gemeld worden, wordt er zeker
niets aan gedaan.”

“[…] alleen moet er daarna dan wel
wat mee gebeuren, anders zal het
animo vanzelf afnemen. […] Enkele
jaren terug is er het meldpunt
geweest: knelpunten rondom
mestverwerking. […] Op dit moment
wordt er heel begripvol gereageerd,
maar uiteindelijk is er niets
veranderd. Er is nog steeds geen
duidelijke regelgeving rondom dit
onderwerp en vergunningen komen
nog steeds zeer moeizaam of niet
af.”
“Ik ben bang dat wanneer ik op het
Agroloket vraag hoe één en ander zit,
ik controle krijg op dit onderdeel door
bijvoorbeeld de NVWA.”
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Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Ervaren tegenstellingen in regels’

Methode

Deelnemers

Veldwerk

Online community
onderzoek

veehouders

5 aug 2019 t/m
3 sept 2019

3 topics
4 logboekvragenlijsten

72 communityleden
deelgenomen

106 posts
48 logboeken
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Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richten aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.
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Veehouders dragen waar mogelijk graag hun
steentje bij: van restafval naar reststromen
Kansen voor een hogere inzetbaarheid van reststromen

PM26433 Reststromen
Rapportage vraagstuk LNV community
15 oktober 2019

ACHTERGROND
In het realisatieplan van de LNV Visie is aangekondigd dat het
ministerie een team reststromen instelt om agrarisch ondernemers
te helpen bij knelpunten rond het inzetten van reststromen.
Uiterlijk in het voorjaar van 2020 willen zij afspraken hebben
gemaakt met het bedrijfsleven en de wetenschap over het inzetten
van reststromen in de voedselproductie.
Voor die tijd wil het team in beeld krijgen tegen welke knelpunten
ondernemers aanlopen bij het inzetten van reststromen en welke
reststromen zij reeds gebruiken in hun bedrijfsvoering. Om dit te
achterhalen, is het vraagstuk Reststromen voorgelegd in de LNV
Community.
In dit vraagstuk is zowel gekeken naar het reststroomgebruik van
veehouders zelf, als naar hun kennis over het reststroomgebruik van
anderen. Ervaren en verwachte belemmeringen bij het gebruik van
reststromen komen zo beter aan het licht.

ONDERZOEKSVRAGEN
Het doel van dit onderzoek is: inzichten verkrijgen in
(de belemmeringen bij) het gebruik van reststromen,
om zo te kijken waar kansen voor de toekomst liggen.
De deelvragen die in het onderzoek aan bod gekomen
zijn, zijn:
• Welke reststromen gebruiken veehouders?
• Waar komen deze reststromen vandaan?
• Welke voor- en nadelen ervaren veehouders bij
het gebruik van reststromen?
• Welke reststromen gebruiken veehouders nog
niet?
• Wat is er volgens veehouders nodig om deze
reststromen wel te gaan gebruiken?
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Conclusies & aanbevelingen (1/2)

Naast voordelen ook diverse belemmeringen bij het gebruik van reststromen
Veehouders maken gebruik van een divers aanbod in reststromen
uit verschillende sectoren

• Gebruikte reststromen variëren van onbruikbare groenten uit de
agrarische sector tot biomassa die overblijft bij de productie van
levensmiddelen (zoals perspulp, bierbostel en aardappelstoomschillen).
• De meeste veehouders kopen deze reststromen aan bij voer- en
bijproductenleveranciers.

Reststroomgebruik biedt veehouders verschillende voordelen:
• Reststromen kunnen het dierwelzijn bevorderen door lage
voedingswaarden aan te vullen en dieren meer comfort te bieden
(bijv. diepstrooisel van gescheiden mest). Dit verhoogt volgens
veehouders de kwaliteit en kwantiteit van het dierlijke product en
daarmee de uiteindelijke opbrengst.

• Veehouders hebben het idee een bijdrage te leveren aan de
verduurzaming van de productieketen door het gebruik van
reststromen.

De vijf belangrijkste belemmeringen bij reststroomgebruik zijn:
1. Het vereist een goede samenwerking tussen veehouder en leverancier.
Deze samenwerking verloopt echter niet altijd effectief en vergt
daardoor veel tijd.
2. Er zijn geschikte opslagruimtes en machines voor nodig. Veehouders
zien de aankoop hiervan als een grote investering.
3. Het brengt verschillende risico’s voor de veehouderij met zich mee.
Enerzijds kan een mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (met
name dioxines) de volksgezondheid schaden. Anderzijds kunnen
leveringsproblemen leiden tot grote aanpassingen in het voerplan.
4. De huidige wet- en regelgeving verbiedt het gebruik van diermeel en
kippenmest als reststroom, terwijl dit voor een aantal veehouders wel
een interessante reststroom kan zijn. Daarnaast zijn leveranciers (van
bijv. eendenkroos) (nog) niet geregistreerd bij de NVWA.
5. Het biologische ketenconcept stelt eisen aan de reststromen waaraan
veelgebruikte reststromen nog niet altijd voldoen. Een voorbeeld
hiervan is perspulp dat niet van biologische bieten komt.
Naast de belemmeringen is het voor sommige veehouders een bewuste
keuze om geen/ weinig reststromen te gebruiken. Zij produceren hun
eigen veevoer en gebruiken reststromen alleen als aanvulling bij lage
voedingswaarden.
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Conclusies & aanbevelingen (2/2)

Kansen door samenwerking te verbeteren en belemmeringen te verkleinen
Veehouders zien verschillende mogelijkheden voor LNV om het gebruik
van reststromen in de toekomst te vergroten:

➢ Zorg als LNV voor ondersteuning bij de samenwerking tussen veehouder
en leverancier.
Veehouders zouden erbij gebaat zijn om gemakkelijk in te kunnen zien
welke leveranciers bepaalde reststromen leveren, zodat zij direct
contact op kunnen nemen. Daarnaast zou LNV potentiële lokale
leveranciers van informatie kunnen voorzien (regels en procedures),
zodat zij ook de samenwerking met veehouders kunnen aangaan. Zo
krijgen zowel de veehouders als de leveranciers de handvatten om op
een efficiëntere manier zaken rondom de levering en kwaliteit van
reststromen af te kunnen stemmen.

(gevoelsmatig) als enige partij verantwoordelijk worden gehouden voor
eventuele nadelige effecten van reststroomgebruik. Door deze
verantwoordelijkheid meer te verdelen over de partijen kan deze
belemmering mogelijk deels verholpen worden.

➢ Bied als LNV meer inzicht in de productieketen van reststromen.
Transparantie over het leveringsproces kan veehouders bijvoorbeeld
meer het gevoel van controle bij het gebruik van reststromen geven.
Denk hierbij aan de inzet van niet-erkende toeleveranciers en de
bijbehorende risico’s.

➢ Probeer een balans te vinden in de verantwoordelijkheid (voor dier- en
volksgezondheid) die bij de veehouders, levensmiddelenindustrie en
het ministerie van LNV ligt.
Veehouders zijn op dit moment bang voor reputatieschade, doordat zij
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Resultaten
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Reststroomgebruik (1/2)

Veelvuldig gebruik reststromen vanuit diverse sectoren
Het merendeel van de veehouders geeft aan reststromen te gebruiken.
Veehouders maken gebruik van diverse reststromen. Sommige reststromen
komen van de eigen boerderij, terwijl andere worden aangekocht bij
voerleveranciers, bijproductenleveranciers, levensmiddelenproducenten
uit andere sectoren, evenementen of rechtstreeks van andere agrarisch
ondernemers.

De reststromen die veehouders gebruiken zijn
(van meest naar minst genoemd):

• Perspulp
• Bierbostel
• Aardappelstoomschillen
• Sojahullen

“Wij voeren spruiten die door de tuinder
niet geleverd kunnen worden aan de
veiling. Hier is het melkvee dol op en
het levert dikke gehaltes in de melk (ook
bij hoge productie).”

“Ongeveer 70% van het rantsoen van de
geiten bestaat uit grasklaver. Een
restproduct van een biologisch
akkerbouwbedrijf.”

“Gebruikte reststromen zijn bierbostel,
Corngold en aardappelvezelzaagsel. De
reststromen komen uit de industrie en
het zaagsel van evenementen.”

“In het verleden hebben wij babyvoeding, karnemelk, koffiemelk,
interventiewei en koemelk gevoerd. Dit
waren partijen die over waren bij de
melkfabriek.”

• Tarwe: zetmeel, gries of gistconcentraat
• Aardappelvezel

• Corngold (maïsglutenvoer)
• Grasklaver
• Zonnebloem: pitten, zaadschroot of koek
• Sojaschroot
• Stro

• Natuurmaaisel
• Eigen mest

“Wij voeren onze geiten bierbostel.
Verder krijgen onze geiten kuilvoer en
VLOG brok. Het kuilvoer wordt allemaal
binnen 10 km geproduceerd.”

“Ons natuurland is erg begroeid met
pitrus […]. Daarom gebruiken we dit als
strooisel in de potstallen gedurende de
winterperiode.”

• Spruiten
• Restwortels
• Dunne wei
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Reststroomgebruik (2/2)

Type veehouder bepalend voor reststroomgebruik
De inzet van reststromen hangt af van het type veehouder:
• Veehouders met een groot bedrijf maken veel gebruik van reststromen. Zij maken
gemakkelijk de investeringen die nodig voor reststroomgebruik, zoals de aanschaf van
keurmerken, brijvoerinstallaties of opslagruimten. Ook kunnen zij de mogelijke verliezen als
gevolg van reststroomgebruik (bijv. verliezen door leveringsproblemen of ongeschikte
opslagruimtes) beter opvangen.
• Veehouders met een biologisch ketenconcept zijn gemiddelde reststroomgebruikers. Niet
alle aangeboden reststromen voldoen aan de eisen van het ketenconcept. Doordat het
moeilijk is om geschikte reststromen te vinden, maken ze hier minder gebruik van.

• Zelfvoorzienende veehouders maken het minst gebruik van reststromen. Deze veehouders
gebruiken zoveel mogelijk veevoer van eigen bodem en kopen alleen extern aan om tekorten
aan te vullen. Dit geldt ook ten aanzien van reststromen.
Daarnaast is de veesector bepalend voor de mate van reststroomgebruik:
Veesector

Gebruikte reststromen

“Aanvoer van producten moet allemaal GMPwaardig zijn en op een witte lijst staan. Dit is
meestal alleen maar rendabel voor wat grotere
bedrijven (dure certificering).”

“Restproducten zoals perspulp en sojahullen zijn
er nog niet in biologische landbouw. Bierbostel
komt nu meer, omdat er bio-bier verkocht wordt.
Er is nog niet veel aanbod vanuit de biologische
akkerbouw!”

“We hebben hard gewerkt om grondgebonden te
worden. En proberen nu zoveel mogelijk voer van
eigen bodem te halen. Krachtvoer kan wel
vervangen worden door reststromen, maar dat
vraagt wel een ingewikkelde logistieke oplossing,
passend voor elk gebied, fabriek, reststroom.”

perspulp, bierbostel, sojahullen, aardappelvezel, tarwe, maïsglutenvoer, spruiten en wortels
perspulp, bierbostel, aardappelstoomschillen, tarwe, zonnebloemresten, sojaschroot en eigen mest
perspulp, bierbostel, grasklaver, sojahullen en eigen mest
bierbostel, aardappelvezel, maïsglutenvoer en natuurmaaisel
* Eén pluimveehouder heeft deelgenomen aan dit onderzoek, maar heeft niet aangegeven welke reststromen hij/zij gebruikt.
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Voordelen reststroomgebruik
Een betere diergezondheid en een bijdrage aan het milieu
Veehouders ervaren verschillende voordelen bij het gebruik van reststromen:
• Veehouders kunnen reststromen inzetten om lage voedingswaarden
aan te vullen of op maat gemaakt voer samen te stellen. Volgens hen
krijgt het vee zo de gewenste voedingstoffen binnen, blijft het op
gezond gewicht en produceert het een optimale hoeveelheid melk of
vlees.
• Volgens veehouders kan diepstrooisel van eigen mest koeien meer
comfort bieden. In de beleving van veehouders verbeteren zij zo op de
lange termijn de kwaliteit van hun product.

• Veehouders vinden het belangrijk om verspilling te voorkomen en
doen dit graag door reststromen te gebruiken. Dit geeft hen het
gevoel een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.
• Daarnaast heeft men het idee via reststroomgebruik bij te dragen
aan de biodiversiteit en bodemgezondheid.

• Reststroomgebruik is volgens veehouders kostenefficiënt. Enerzijds
zorgt hergebruik van interne reststromen voor minder externe
aankopen. Anderzijds voorkomt de veehouder productiekosten bij de
aankoop van reststromen, zoals droogkosten van tarwe.

“In de zomer voeren we de koeien wat bierbostel bij en met
de maïsoogst kuilen we bietenperspulp met de maïs mee in
en daar overheen komt een laag aardappelstoomschillen.
Alleen kuilgras voeren levert te weinig melk op en de koeien
worden er ook wat bloot van.”

“Wij hebben locaties met droogvoer en met
brijvoer. Het verschil zit hem voor de dieren
vooral in betere opname, alert houden en
minder schommelingen in opname. Dat komt
de gezondheid ten goede.”

“De voordelen van het hergebruiken van
reststromen en ongeschikte producten uit de
voedselindustrie en ethanolproductie zie ik
vooral als een bijdrage aan de maatschappij
om de rommel op te ruimen.”
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Belemmeringen reststroomgebruik (1/3)
Investeringen in tijd en geld zijn cruciaal

Veehouders benoemen verschillende redenen om geen of weinig gebruik te maken van reststromen.
Eén van de meest voorkomende belemmeringen is de benodigde investering van tijd en geld.

• Bij het afzetten en gebruik van reststromen is een goede samenwerking essentieel.
→ De afname van reststromen bij agrarisch ondernemers vereist volgens veehouders effectieve
contactmomenten. Wanneer dit veel voorbereiding en planning vereist, neemt de motivatie
tot reststroomgebruik af.

“Wij zijn wekelijks met onze rantsoenen bezig
om te kijken of er optimalere reststroomproducten beschikbaar zijn. Het liefste zou ik
dit ook wat meer rechtstreeks willen doen,
zodat de leverancier en wij samen het product
nog beter naar wensen kunnen optimaliseren.
Bijvoorbeeld […] de restproducten kopen vanuit
hotels en deze zelf verwerken tot bijproducten.
Dit valt vaak niet mee.”

→ Daarnaast hebben veehouders behoefte aan direct contact met de aanbieder. Zo kunnen zij
reststromen direct afstemmen op de behoeften van het vee en besparen zij tijd omdat een
tussenschakel in de communicatie vervalt (de tussenhandelaar). Veehouders hopen hiermee
een betere diergezondheid en vervolgens een hogere productopbrengst te bereiken.
→ Enkele veehouders hebben behoefte aan samenwerking met lokale partijen (zoals hoveniers of
dorpsfabrieken) bij de aankoop en afzet van reststromen, bijvoorbeeld bij de afzetting van
eigen mest. De hierbij benodigde certificeringen voor veehouders en registratieprocedures
voor afnemers (zoals het mestnummer) kosten echter veel tijd en geld.
• Voor reststroomgebruik zijn de juiste opslagruimtes en machines nodig.

→ Door reststromen in kuilen of silo’s op te slaan ontstaat volgens veehouders vaak
schimmelvorming. Geschikte opslagruimten, zoals de sleuf, zijn daarnaast een grote
investering. Investeringen zoals deze kunnen veehouders ervan weerhouden om reststromen
te gebruiken.
→ Alhoewel brijvoerinstallaties en mestscheiders de diergezondheid en het diercomfort
vergroten, blijven deze instrumenten voor veehouders een kostbare aanschaf.

“Het gebruik van reststromen moet wel passen
bij je als ondernemer […] dit kan zeker
interessant zijn bij grote aantallen varkens.
Maar op dit moment heb ik andere prioriteiten
op het bedrijf dan zelf granen en reststromen
aankopen en dat te gaan mengen met een
brijvoerinstallatie. De laatste jaren is er
geïnvesteerd in de varkenshouderij […]. We
gaan nu investeren in de melkveehouderij.”
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Belemmeringen reststroomgebruik (2/3)
Mogelijke risico’s voor boer en burger

Naast de investering van tijd en geld, spelen potentiële risico’s een grote rol bij de afweging om
wel of geen gebruik te maken van reststromen.

• Veehouders zijn huiverig over de aanschaf van reststromen uit de levensmiddelenindustrie.
→ Een aantal veehouders geeft aan af te zien van reststroomgebruik vanwege het risico op
gevaarlijke stoffen, zoals dioxines. Wanneer veehouders besmette reststromen aan vee
voeren heeft dit nadelige gevolgen voor de diergezondheid. Daarnaast kunnen dierziektes
(veroorzaakt door dioxines) overgedragen worden op de consument.
→ Het gebruik van besmette reststromen kan volgens veehouders leiden tot negatieve mediaaandacht en reputatieschade. Dit voelt voor de veehouders onterecht, aangezien zij zichzelf
niet als verantwoordelijke zien voor de kwaliteitsborging van reststromen. Veehouders
zouden graag zien dat de overheid de noodzakelijke regels opstelt om de risico’s van
reststromen (met name levensmiddelen) te beperken.
• De onvoorspelbaarheid van de levering en de lange levertijd van bepaalde reststromen
kunnen tot onverwachte aanpassingen in het voerplan leiden.
→ Meerdere veehouders benadrukken het leveringsprobleem van bepaalde reststromen (met
name perspulp). De voorverkoop vindt enkele maanden voor de aanlevering van de bestelde
reststromen plaats. Veehouders stellen op dit moment een voerplan op en zijn daarom
afhankelijk van de bestelde reststromen. Wanneer bestelde reststromen niet leverbaar zijn,
moeten veehouders veel tijd en moeite steken in een nieuw voerplan.
→ Ook kunnen verschillende factoren de voersamenstelling beïnvloeden (bijv.
weersomstandigheden en oogstopbrenst), waardoor het voerplan verandert tussen de bestelen leveringsdatum. Hierdoor kan het voorkomen dat bestelde reststromen niet meer
aansluiten op het voerplan.

“In reststromen kunnen dioxines zitten waar
je als boer geen zicht op hebt, maar waar je
wel verantwoordelijk voor bent. Je koopt
voer te goeder trouw van een erkend bedrijf
en toch kan dit via een toeleverancier bij je
op de boerderij komen. Hier zou op voorhand
door overheid beter op gecontroleerd moeten
worden. En als het dan toch bij de boer
terecht komt zou de overheid aansprakelijk
moeten zijn en niet de boer.”

“Wij voeren bietenpulp, […] nadeel is dat het
niet altijd voldoende geleverd kan worden.
We kopen het ieder jaar in de voorverkoop.
Afgelopen jaar werden we tijdens de bietencampagne geïnformeerd dat niet alles wat we
besteld hadden geleverd kon worden. De
bestelde hoeveelheid was afgestemd op het
rantsoen van onze geiten. Helaas moesten we
dus het rantsoen aan gaan passen.”
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Belemmeringen reststroomgebruik (3/3)
Verbod op diermeel belemmert gebruik

Een laatste ervaren belemmering bij het gebruik van reststromen is het verbod op diermeel via
de wet- en regelgeving. Diermeel is verboden aangezien het gebruik ervan mogelijke risico’s met
zich meebrengt voor de volks- en diergezondheid. Enkele veehouders vinden echter dat deze
huidige afvalstroom een mogelijke reststroom vormt:
• Men heeft de behoefte om diermeel in te zetten als reststroom voor pluimvee en varkens.
→ Volgens sommige veehouders kan diermeel passend zijn in het dieet van varkens en
kippen. Het huidige veevoer is volgens hen onnatuurlijk door een gebrek aan dierlijke
eiwit.
→ Dezelfde veehouders geven aan dat zowel de diergezondheid als de volksgezondheid door
middel van een goede kwaliteitsborging beschermd kunnen worden.

“Ook diermeel is niet meer toegestaan vanwege de BSE crisis,
maar het zou mooi zijn als dat toch weer mogelijk gemaakt
kan worden, omdat voor jonge dieren het dierlijk eiwit veel
beter te verteren is. We hebben van een varken een
vegetariër gemaakt terwijl het van nature een omnivoor
(alleseter) is”

“Zou graag weer diermeel willen hebben
in pluimvee- en varkensvoer. Dit zijn geen
herbivoren, maar dat wisten de overheid
en de adviesinstanties niet.”
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Poll: Gebruik jij reststromen?

Overgrote meerderheid veehouders gebruikt reststromen
Om het reststroomgebruik van veehouders in kaart te brengen, is een poll geopend in de LNV community. Uit deze poll blijkt dat het
merendeel van de veehouders gebruik maakt van reststromen of hiervoor openstaat.

Ja

38

Nee, maar ik denk er wel over na

Nee en dat ben ik niet van plan

7

1

N = 46
41

Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Reststromen’

Methode

Online community
onderzoek
2 topics
1 poll

Deelnemers

Veldwerk

veehouders

11 sept t/m
20 sept 2019

58 communityleden
deelgenomen

74 posts
van de leden
42

Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richten aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.
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“Rust, reinheid en regelmaat”
Gezonde dieren in de veehouderij

Rapportage vraagstuk LNV community
PM26484 Gezonde dieren
21 november 2019

ACHTERGROND
Veehouders kunnen geconfronteerd worden met bedrijfsgebonden
dierziekten, zoals longontstekingen en klauwproblemen. In sommige
gevallen zal een veehouder antibiotica inzetten om ziekten op het bedrijf
te bestrijden.
Het team diergezondheid en antibiotica (D&A) van LNV is o.a.
verantwoordelijk voor het verminderen van antibioticagebruik in de
veehouderij. Hiervoor is het belangrijk dat veehouders hun dieren gezond
houden, zodat er zo min mogelijk inzet van antibiotica nodig is. Het team
wil daarom weten wat er volgens veehouders nodig is om dieren gezond
te houden en hoe zij hierbij ondersteund kunnen worden door andere
partijen.

ONDERZOEKSVRAGEN
De onderstaande drie vragen stonden centraal
bij dit vraagstuk:
•

Hoe weten veehouders dat hun dieren
gezond zijn?

•

Wat doen veehouders om dieren gezond te
houden?

•

Wat kunnen veehouders en andere partijen
nog meer doen om dieren gezond te
houden?

Om dit te achterhalen, is het vraagstuk Gezonde dieren voorgelegd in de
LNV Community. Veehouders is gevraagd om te vertellen over het gezond
houden van hun dieren en welke ondersteuning zij daarbij (kunnen)
gebruiken.

Alle afbeeldingen in dit rapport zijn foto’s die veehouders uit de LNV Community van hun
eigen dieren gemaakt hebben. Ter bescherming van de privacy van de leden, zijn zichtbare
oormerken van de dieren onleesbaar gemaakt.
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Conclusies en aanbevelingen

Kansen voor ondersteuning van veehouders in meer kennis(deling) en betere prijs
Veehouders bepalen of hun dieren gezond zijn aan de
hand van het uiterlijk en gedrag van het dier.

Volgens veehouders zijn er verschillende kansen voor meer of andere
ondersteuning bij het gezond houden van hun dieren.

• Wat betreft uiterlijk staat men met name stil bij de
algemene conditie van het dier, de helderheid van de
ogen en de kwaliteit van de haren of veren.

• Meer (bekendheid van) onderzoek door onafhankelijke instituten. Met name
onderzoek rondom geiten, voedingssupplementen en alternatieve geneeswijzen
zijn onderbelicht volgens veehouders. Zij zetten nu soms middelen in zonder zat zij
zekerheid hebben over het effect ervan. Veehouders zien een rol voor de overheid
om kennis en adviezen te verspreiden of instituten hiertoe aan te sporen.

• De vitaliteit, beweging en voedselinname vormen de
belangrijkste indicatoren voor het gedrag.
Men zet preventieve maatregelen en (vroegtijdige)
behandeling in om de dieren gezond te houden. In
sommige gevallen is dit in samenspraak met externe
partijen, zoals de veearts, voerleverancier, nutritionist
of geneticaspecialist.
• Als preventieve maatregelen noemen veehouders:
hygiëne, voeding, huisvesting, expertise van verzorgers,
en beperking van risico’s (zoals stress en mogelijk
besmette dieren).
• Bij behandeling vinden veehouders het met name
belangrijk om snel in te grijpen bij de eerste signalen
van ziekte, door het dier af te zonderen en zo nodig
pijnstillers toe te dienen. Wanneer het dier niet zelf
herstelt of de gezondheid verder achteruit gaat,
schakelt men ondersteuning van externe partijen in
(met name van de veearts).

➢ Verken wat de rol van LNV en andere partijen kan zijn in…
…de verspreiding van kennis die voortkomt uit onafhankelijk onderzoek
…het scheppen van overzicht in welke onderzoeken er zijn gedaan en het
aansturen van instituten op onderzoek naar de kennishiaten.
Zo kunnen veehouders een weloverwogen keuze maken in hun maatregelen en
de investeringen die hiervoor nodig zijn.
• Betere prijs voor de producten. Op deze manier kunnen veehouders
gemakkelijker de nodige investeringen doen (bijv. voor huisvesting) om hun dieren
gezond te houden.
➢ Verken de mogelijkheden waarop veehouders een betere prijs voor hun
producten kunnen krijgen en welke partijen hier een rol in kunnen hebben.
• Meer overdracht van informatie binnen de keten. Veehouders zijn niet altijd op
de hoogte van alle informatie die nodig is voor effectieve behandeling van de
dieren (zoals medicatiegeschiedenis).
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➢ Onderzoek als LNV hoe de informatieoverdracht verbeterd kan worden in
45
relatie tot de behandeling van dieren en wie daarin een rol kunnen hebben.

Resultaten
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Observeren om gezondheid vast te stellen
Signalen in uiterlijk en gedrag van het dier

Veehouders bepalen of hun dieren gezond zijn a.d.h.v. verschillende signalen. Ze letten
hierbij op het uiterlijk en gedrag van het dier.

Uiterlijk van het dier
• Conditie (bijv. pensvulling bij koeien)
• Helderheid van de ogen
• Kleur en ligging van het haar of de
veren
• Staat van de slijmvliezen
• Vorm en kleur van de staart of kam
• Kwaliteit van de mest

Gedrag van het dier
• Vitaliteit en beweging
• Voedselinname en mate van herkauwen
• Snelheid van reageren en
nieuwsgierigheid
• Geluid
• Rol in de kudde (bijv. afzondering)
• Het tonen van vruchtbaarheidssignalen

Op de volgende pagina is een collage te zien. Deze bestaat uit foto’s die veehouders zelf
hebben gemaakt van hun gezonde dieren.

“Wij observeren de dieren veel en frequent. Belangrijk hierin is
dat zij hun natuurlijk gedrag uitoefenen, in de stal en/of wei. Dit
kan voor elk dier verschillend zijn. Doordat wij de dieren kennen
(ook al hebben we er 160) valt bijzonder gedrag op, zoals minder
activiteit, afzonderen van de kudde, doffe look etc.”

“Lammeren horen rond te huppelen
en fit en vitaal te zijn. Alarmbellen
gaan af als ze sloom zijn, niet mooi
in het haar zitten, dof uit hun ogen
kijken etc.”
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Gezonde dieren

“In de basis kijken we naar de vacht, alertheid, rol
in de kudde, het eet/graasgedrag, de opname van
water en het geluid dat wel of niet gemaakt wordt.”

Foto’s van veehouders

“Pittig gedrag, krul in de staart, blij
uit de ogen kijken, belangstelling/
nieuwsgierig.”

“De bevedering, kleur van de
kam, gedrag, geluid en conditie
(gewicht, bevleesdheid,
vleugelspanning).

“Het gedrag, de haarkleur en ligging van het
haar, de slijmvliezen, bewegingen.”
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Preventieve maatregelen voor gezonde dieren
Hygiëne, voeding en huisvesting als basis

Veehouders zetten verschillende preventieve maatregelen in om hun dieren gezond te houden: hygiëne, voeding en huisvesting zijn de belangrijkste. In
sommige gevallen krijgen zij hierbij ondersteuning van andere partijen, zoals de voerleverancier, nutritionist, studieclub of veearts.

Hygiëne
• Gescheiden diergroepen (bijv. dieren
die nieuw zijn binnen het bedrijf en
dieren die er langer zijn);
• Wisselen van kleding tussen het
betreden van verschillende stallen;
• Regelmatig schoonmaken (bijv. paden
en leidingen in de stallen of de
voersilo’s);
• Gebruik van middelen om de hygiëne
te verbeteren (bijv. handschoenen,
uierpapier).

Voeding
• Voer met de juiste mineralen en vitamines. Waar nodig
gebruikt men hiervoor supplementen;
• Regelmatig verversen van het voer;
• Stabiel houden van de samenstelling van het voer,
zodat de dieren de stoffen goed kunnen opnemen. Men
past samenstelling eventueel aan wanneer het dier zich
in een andere levensfase bevindt (bijv. aflammeren).
Om informatie te verzamelen raadplegen veehouders vaak
de voerleverancier. Voor (meer) onafhankelijk advies
spreekt men met bijv. een nutritionist of bezoekt men een
studieclub.

• Klimaat (bijv. temperatuur, licht
en lucht);
• Ruimte voor gezonde
spierontwikkeling door beweging
en het voorkomen van
verdrukking;
• Comfort door zachte ligbedden
en een stroeve vloer;
• Afleidingsmateriaal zodat de
dieren zich niet vervelen en
daardoor elkaar aanvallen.

Beperking van risico’s

Expertise van verzorgers
Als steeds dezelfde persoon de dieren
verzorgt…
• merkt men afwijkend gedrag eerder op;
• is het duidelijker welke behandelingen
succesvol zijn.

Huisvesting

Veehouders proberen gevoeligheid voor ziektes te
voorkomen, door het beperken van…

Ook heeft men contact met de veearts om het
risico op ziektes te beperken.

• Stress;

• Men stelt een gezondheids- en behandelplan
voor de dieren op met de veearts;

• Contact met andere (m.n. wilde) dieren, omdat
dit mogelijk tot besmetting leidt.

• De veearts regelmatig langs voor controles.
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Behandeling start direct na eerste signaal
Afhankelijk van resultaat volgt ondersteuning

Bij behandeling geven veehouders aan dat zij het met name belangrijk vinden om snel zelf te
handelen. In een later stadium roepen zij de hulp in van anderen.

• Men grijpt het liefst al in bij de eerste signalen, door het dier af te zonderen op een
comfortabele plek. Zo kan het andere dieren niet aansteken. Eventueel krijgt het dier
pijnstillers toegediend, zodat het blijft eten en natuurlijk kan herstellen.
• Zo nodig kijken specialisten rond het bedrijf naar het dier. Met name de veearts speelt een
belangrijke rol, maar men kan ook contact opnemen met een geneticaspecialist, nutritionist
of de voerleverancier. Met behulp van deze partijen hoopt de veehouder het dier beter te
kunnen (laten) behandelen.
Veehouders lijken in het algemeen te worstelen met het nog verder verlagen antibioticagebruik.
Er is al een sterke vermindering in het gebruik. In de beleving van veehouders kan er een
spanningsveld ontstaan tussen het verder reduceren van antibioticagebruik en het gezond
houden/beter maken van dieren. Gevoelsmatig is een verdere reductie dus (bijna) niet haalbaar.

“De veearts komt om de 4 weken (verplicht),
met hem wordt elk jaar een gezondheidsplan
en behandelplan opgesteld. Met de veearts
lopen we bij een bedrijfsbezoek het hele
bedrijf rond en bespreken de
bijzonderheden.”
“Op het varkensbedrijf werken we met een
drie weken systeem. Daardoor kunnen
diergroepen goed gescheiden blijven, hebben
we vaste protocollen per diergroep en kunnen
we het personeel ook heel gericht inzetten op
ieder zijn eigen vakgebied. Hiermee kunnen
we de hygiëne en de zorg voor de dieren tot
een grotere hoogte brengen.”

“We kennen onze dieren goed, zodra we
merken dat een koe zich niet lekker voelt,
gaat ze de ziekenboeg in en krijgt ze
pijnstillers toegediend. Onze ervaring is dat
als de koe daardoor blijft vreten en drinken,
ze in staat is om op te knappen zonder
antibiotica. Want zodra ze stopt met vreten
en drinken, niet of te weinig herkauwt, dan
rinkelen de alarmbellen heel hard.”
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Mogelijkheden voor extra ondersteuning

Onderzoek, betere prijs en informatie-uitwisseling
Veehouders zien meerdere mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning bij het gezond houden van hun dieren.
• Meer (bekendheid van) onderzoek door onafhankelijke instituten. Veehouders
geven aan behoefte te hebben aan meer onafhankelijk onderzoek. Mogelijk heeft dit
er mee te maken dat resultaten hen op dit moment niet bereiken.
→ Volgens veehouders zijn met name alternatieve geneeswijzen en
voedingssupplementen onderbelichte onderwerpen. Een aantal melkgeitenhouders
benoemt daarnaast dat er binnen hun sector in het algemeen behoefte is aan meer
kennis. Door het gebrek aan kennis op deze gebieden moeten veehouders zelf
maatregelen uitproberen of vertrouwen op (naar hun idee) ongefundeerd advies.
In sommige gevallen komt dit advies van een partij met winstoogmerk (zoals een
voerleverancier), waardoor het voor veehouders minder betrouwbaar lijkt. Hoewel
de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) onderzoek verricht, is deze partij volgens
veehouders te duur en zorgt het verdienmodel er voor dat er te weinig aandacht is
voor bepaalde ziektes.
→ Naast de uitvoering vindt men het ook belangrijk dat de resultaten van onderzoek
en bijbehorende adviezen wijder verspreid worden. Veehouders hebben het idee
dat de kennis die er is, te weinig bij hen terecht komt. Zij zien hierin een rol voor
de overheid, om zelf de kennis te verspreiden of instituten hiertoe aan te sporen.
“Er wordt veel onderzoek gedaan [naar kruiden-mengsels]
op een onafhankelijke manier. De taak van de overheid is
om instanties die onafhankelijk onderzoek uitvoeren ook
de resultaten te laten presenteren aan de veehouders.
Anders is het nut van onderzoek 0.0.”

“Er liggen ziektes op de loer waar
weinig tegen gedaan wordt omdat
dit voor de GD nu nog niks oplevert,
denk aan Listeria Salmonella etc.
Wij willen graag meer onderzoek
voor dat het uit de hand loopt.”

• Betere prijs voor de producten. Men zou met meer
inkomsten de nodige investeringen kunnen doen voor
preventieve maatregelen en vroegtijdige behandeling
(zoals meer inzet van specialisten of een betere box
voor zieke dieren). Veehouders zien de overheid als
(mede-)verantwoordelijke partij om een betere prijs te
garanderen.
• Meer overdracht van informatie binnen de keten. Een
enkele veehouder geeft als voorbeeld hiervan de
medicatiegeschiedenis van dieren. Deze informatie is niet
(altijd) beschikbaar wanneer een dier aangeleverd wordt.
Dit is van invloed op de kwaliteit en snelheid van
behandeling, doordat men bijv. medicatie toepast
die eerder ineffectief is gebleken. Deze uitwisseling van
informatie zou volgens de veehouder verbonden kunnen
worden aan bestaande kwaliteitssystemen of keurmerken.
“Bij ons op het bedrijf moet elke toediening van medicijnen
geregistreerd worden terwijl de kalveren die bij ons op het
bedrijf komen in de leeftijd van 2-3 weken een blanco
medicijn-geschiedenis hebben. Hierdoor moeten we bij ziektes
beginnen met medicijnen die de kalveren reeds gehad hebben,
waardoor deze niet werken en [de kalveren] resistentie gaan
vormen. Mijn advies is registratie van geboorte tot slacht.”
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Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Gezonde dieren’

Methode

Deelnemers

Veldwerk

Online community
onderzoek

veehouders

3 t/m 20 oktober
2019

2 topics

33 communityleden
deelgenomen

83 posts
52

Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.

52

Een slachthuis kiezen
De rol van diertransport

Rapportage vraagstuk LNV community
PM27575 Diertransport
26 november 2019

ACHTERGROND
LNV verkent de mogelijkheden voor het beperken van het vervoer van
slachtdieren. In het kader daarvan onderzoekt LNV op dit moment wat
de belangrijkste stromen in diertransport zijn, waarom deze stromen er
zijn en hoe het vervoer van slachtdieren beperkt kan worden zonder
aanpassing van wet- en regelgeving.
LNV wil weten of veehouders bewust de duur van het transport
meenemen in hun keuze voor een slachthuis. Met deze kennis weet LNV
beter op welke maatregelen ze kan inzetten en welke partijen ze
daarbij moet betrekken.

ONDERZOEKSVRAGEN
De onderstaande vragen stonden centraal bij
dit vraagstuk:
•

Wie neemt de beslissing voor de keuze van
het slachthuis (de veehouder zelf, een
handelaar etc.)?

•

Welke zaken spelen voor veehouders een
rol in hun keuze voor een slachthuis?

Om dit te achterhalen is het vraagstuk Een slachthuis kiezen voorgelegd
in de LNV Community. Veehouders is gevraagd om te vertellen over hun
afwegingen bij het kiezen van een slachthuis en hoe zij verschillende
zaken prioriteren.
Er is bewust voor gekozen om niet direct naar transport te verwijzen,
om een beeld te krijgen van de keuze voor een slachthuis in een bredere
context.
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Conclusies

Prijs en ketenconcepteisen belangrijker in keuze slachthuis dan transportduur
Merendeel veehouders besteedt de keuze voor een slachthuis uit aan een
veehandelaar of vereniging/integratie van ketenpartijen

Specifiek zijn de drie meest belangrijke zaken volgens
veehouders:

Men geeft drie redenen om de keuze aan een tussenpartij te laten:

• De prijs die men voor het dier krijgt. De marges zijn in
de beleving van veehouders te laag om een ander
belang op de eerste plaats te kunnen zetten.

• De tijdsinvestering voor de veehouder kan zo beperkt worden.
• De prijsstellingen zijn in de beleving van veehouders optimaal, aangezien
de tussenpartij hier zelf ook belang bij heeft.
• Slachthuizen hebben de wens om zaken te doen met een kleinere groep
tussenpartijen i.p.v. met de veehouders zelf. Zo kan het slachthuis zo efficiënt
mogelijk werken.
Naast de afweging van kosten en baten spelen de eisen vanuit een ketenconcept
en eigenschappen van het slachthuis een rol bij de keuze
Bij het kiezen van een slachthuis benoemen veehouders verschillende zaken
die meespelen. Deze zijn verdeeld over drie gebieden:
• Afweging van kosten en baten, zoals de prijs die veehouders krijgen voor het dier,
de kosten voor het transport of slachthuis, een kwaliteitstoeslag en
besmettingsrisico’s.
• Eigenschappen van de keten, namelijk de eisen die het ketenconcept aan het
slachthuis stelt en de samenwerking van het slachthuis met andere partijen in de
keten.
• Eigenschappen van het slachthuis, zoals de afstand tot de veehouderij, de eisen
die het slachthuis aan het dier stelt, de werkwijze, schaal en flexibiliteit in de
planning van het slachthuis en de mogelijkheid van inspraak op de verwerking.

• De eisen die het ketenconcept aan het slachthuis
stelt. Om binnen een concept te produceren zijn
bepaalde eisen gesteld, die o.a. betrekking hebben op
het slachthuis.
• De afstand tussen de veehouderij en het slachthuis en
de duur van het transport. Hierbij speelt zowel
dierenwelzijn als de kosten voor het transport een rol.

Een aantal veehouders uitten hun zorgen over eventuele
verdere maatregelen m.b.t. de keuze van een slachthuis.
Zij verwachten dat dit hen (of een tussenpartij) verder
zou kunnen beperken in de keuze. Daarmee zou de
onderhandelingspositie van de veehouders verder
achteruit gaan.
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Resultaten
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Veehouder maakt niet altijd zelf keuze voor slachthuis
Drie redenen om keuze aan een andere partij over te laten
Het merendeel van de veehouders geeft aan de keuze voor een
slachthuis niet zelf te maken*. Zij besteden de keuze uit aan een
veehandelaar of vereniging/integratie. Hiervoor geeft men
verschillende redenen.
• Tijdsinvestering. Veehouders geven aan dat het veel tijd kan
kosten om een geschikt slachthuis te vinden, tot een afspraak te
komen en de dieren aan te leveren. Met name melkgeithouders
benoemen dat er in hun beleving weinig slachthuizen zijn die
hun dieren aan willen nemen. Bij de keuze van een slachthuis
moet men bovendien bepaalde regels in acht nemen. De
veehandelaar en vereniging/integratie hebben hier meer kennis
over, waardoor het gemakkelijker is voor veehouders om de
keuze uit te besteden.

• Prijsstelling. Het is belangrijk voor veehouders welke prijs zij
krijgen voor het dier. Men heeft het vertrouwen dat een andere
partij (zoals een veehandelaar) de optimale prijs krijgt voor de
dieren die men levert, omdat dit ook in het belang is van die
partij.
• Wens vanuit het slachthuis. In de ervaring van veehouders doen
slachthuizen liever zaken met bijv. een veehandelaar dan een
veehouder. Zo beperken slachthuizen het aantal partijen
waarmee ze de prijzen en planning moeten afstemmen.
* Er lijkt geen relatie te bestaan tussen het uitbesteden van de keuze
en de sector of het marktsegment waar de veehouder voor produceert.

De samenwerking tussen een veehouder en een tussenpartij of slachthuis
vindt in sommige gevallen plaats op basis van een contract. Dit is echter
niet altijd het geval.
• Ook wanneer er geen contract is, geven sommige veehouders aan
liever over langere tijd met dezelfde tussenpartij of hetzelfde
slachthuis samen te werken. Dit heeft te maken met het vertrouwen in
de samenwerking en de procedures bij de andere partij.
• In sommige gevallen is er sprake van een contract tussen de
tussenpartij en het slachthuis. Hier staat de veehouder echter buiten.

“We doen niet rechtstreeks zaken met de slachterij, die willen dat ook niet
eens. […] De slachterijen moeten ook efficiënt werken en hebben dus een
strakke planning qua aanlevering van de varkens. […] Het is voor de
slachterijen makkelijker als ze de planning rond maken met 10 tot 20
planners dan met 40 tot 50 boeren die dat zelf regelen en/of niet
bereikbaar zijn.”

“Ik verkoop [de varkens] rechtstreeks aan [een vleesproducent]. Soms gaan
ze via een handelaar naar een ander slachthuis in Nederland, als de prijs
daar hoger is of als [de vleesproducent] ze niet kan plaatsen. Ik heb met
niemand een contract en kan in principe iedere week kiezen waar de varkens
naar toe gaan maar ik ben wel voor duurzame, vertrouwde relaties voor
inkoop en verkoop.”
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Keuze voor slachthuis (1/3)
Veehouder weegt kosten en baten af, veelal vanuit de prijs voor het dier
Veehouders benoemen verschillende zaken die zij zelf of een tussenpartij meenemen in de keuze voor een slachthuis. Deze zaken zijn onder te
verdelen in drie gebieden: de afweging van kosten en baten, de eigenschappen van de keten, en de eigenschappen van het slachthuis. De zaken die
veehouders het meest belangrijk vinden, zijn weergegeven in de grijze kaders.
Afweging van kosten en baten
In de eerste plaats gaat het veehouders om de afweging van kosten en baten. Hierbij noemen
zij als belangrijkste punt de prijs die het slachthuis betaalt voor de dieren. Veehouders
ervaren de winstmarges op hun dieren namelijk als zeer beperkt. Daarom vinden zij het
belangrijk dat ze de maximale prijs krijgen voor hun dieren en zijn ze minder geneigd om
andere zaken voorop te stellen.
Naast de prijs die het slachthuis betaalt, benoemen veehouder nog de volgende zaken die voor
hen meespelen in de afweging van kosten en baten (van meest naar minst belangrijk):
• De kosten die men betaalt voor het transport naar het slachthuis. Dit hangt ook samen
met de transportduur, de eigenschap van het slachthuis die veehouders het meest belangrijk
vinden.
• De kwaliteitstoeslag die een veehouder kan ontvangen (bijv. door samenwerking met een
vereniging). Dit levert de veehouder extra inkomsten op.
• De kosten die men betaalt voor het slachthuis. Dit is relevant voor veehouders die zelf
een slachthuis kiezen.
• De besmettingsrisico’s bij het exporteren van dieren (bijv. Afrikaanse varkenspest).
Besmetting leidt tot een verlies in het aantal dieren dat verkocht kan worden, waardoor dit
financiële nadelen met zich mee brengt.

“Bij een lage prijs en geen netto opbrengst is het
einde bedrijf. De marges zijn al laag. Ik vind andere
zaken eigenlijk belangrijker, echter dit is de
realiteit.”
“Lage kosten [voor transport] is vaak een synoniem
voor dichtbij. Dit zorgt ook voor minder dierenleed
c.q. stress.”
“Het voordeel van afzet via [een vereniging] is dat
de hennen altijd op korte afstand geslacht worden.
De kratten en vrachtwagens die voor [de slachterij]
rijden zijn goed schoon (minder kans op ziekteinsleep). Door bundeling van afzet kan [de
slachterij] het vlees van deze dieren verkopen
onder [een duurzaamheidslabel]. Dit is een
kwaliteitssysteem waarvoor de vermeerderaars elk
jaar een audit krijgen. Door afzet onder [een
duurzaamheidslabel] krijgen we een
58
kwaliteitstoeslag.”

Keuze voor slachthuis (2/3)

Eigenschappen van de keten: grote impact concept-eisen
Eigenschappen van de keten
Veehouders plaatsen de eisen die het ketenconcept aan het slachthuis stelt op de
tweede positie bij het kiezen van een slachthuis. De veehouder kiest een bepaalde
sector en marktsegment voor de veehouderij. Bij deze keuze hoort ook een specifieke
selectie van slachthuizen, die aan de eisen van het concept voldoen.
Daarnaast benoemen sommige veehouders dat de samenwerkingen van het slachthuis
met andere partijen in de keten mee worden genomen in de keuze. Dit lijkt met name
het geval te zijn wanneer de veehouder in een integratie samenwerkt en/of op zeer
kleine schaal produceert.

“Bij de keuze voor de keten neem je automatisch de slachterij over. Er worden niet alleen
eisen gesteld aan de veehouder en zijn vee (voer, ligplaatsen, etc.), maar ook m.b.t. het
slachthuis.”

“Het slachthuis voor uitgelegde hennen wordt gekozen door een leveranciersvereniging. […]
Bij het starten van de vereniging is er voor één slager gekozen. Die slager is vanaf het begin
samen met één handelaar betrokken geweest bij het starten van de vereniging.”
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Keuze voor slachthuis (3/3)

Eigenschappen van het slachthuis: vooral transportduur van belang
Eigenschappen van het slachthuis
In de derde plaats noemt men de eigenschappen
van het slachthuis. Met name de afstand tussen
de veehouderij en het slachthuis en de duur
van het transport vinden veehouders belangrijk
op dit vlak. Hierbij spelen zowel dierenwelzijn
(m.n. de stress van het vervoeren) als de kosten
voor het transport een rol (wat samenhangt met
de afweging van kosten en baten).
“De transportafstand speelt bij ons wel mee. Naast de
juiste keuze van een slachterij die de dieren optimaal
kan verwaarden zoek je ook naar een slachterij
waarbij de afstand minimaal is.”
“Als de uitgelegde hennen niet aan de strenge eisen
van het Nederlandse slachthuis voldoen gaan ze naar
Polen. […] Er is er maar 1 [in Nederland] die biohennen kan slachten.”
“Ik ben vleesvarkenshouder en kies voor een afnemer
op basis van de beste prijs voor mijn dieren in relatie
met de gevraagde condities, zoals gewichtstraject en
kwaliteit.”

Veehouders benoemen verder de volgende zaken die voor hen meespelen in de eigenschappen
van het slachthuis (van meest naar minst belangrijk):
• De eisen die het slachthuis stelt aan het dier, bijv. gewichtstraject, vleeskwaliteit. Dit moet
passen bij de dieren die men levert. Ook hangt het samen met de prijs die men kan krijgen.
• De werkwijze van het slachthuis m.b.t. dierenwelzijn, bijv. rustdagen tussen transport en
slacht, apart houden van dieren uit verschillende groepen/veehouderijen. Veehouders geven
aan dat op deze manier de stress voor de dieren zoveel mogelijk beperkt wordt.
• De werkwijze van het slachthuis bij de verwerking van dieren naar vlees, bijv. de manier
van slachten, hangen van het vlees. Enkele veehouders lijken het met name belangrijk te
vinden dat het dier met verdoving wordt geslacht. Dit is bijv. niet het geval bij Halal
slachtingen.
• De schaal van het slachthuis, bijv. het aantal dieren dat geslacht wordt per dag en het aantal
aanwezige dieren. Hierbij benoemen veehouders met name dat er in een kleiner slachthuis
meer sprake is van rust voor de dieren. Ook hoeven de dieren minder lang te wachten tijdens
het vervoer (bijv. bij het uitladen) en in het slachthuis in de beleving van veehouders.
• De flexibiliteit in de planning van het slachthuis, bijv. of het slachthuis op het juiste
moment het juiste aantal dieren kan afnemen. Zo kunnen veehouders dit beter afstemmen op
het moment dat zij het liefst dieren aanleveren en op het juiste moment extra personeel
inzetten.
• De mate waarin de veehouder invloed heeft op verwerking van het vlees. Dit is met
name belangrijk voor veehouders die zelfstandig hun vlees verkopen aan slagers of direct
aan de consument. Omdat men zelf met de klant te maken heeft, wil men ook meer
inspraak op het product.
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Veehouder voelt zich beperkt in keuze

Zorgen over verdere maatregelen m.b.t. slachthuizen
Een aantal veehouders benadrukt dat de keuze voor een slachthuis op dit moment erg
beperkt is. Een enkeling geeft zelfs aan dat de dieren maar aan één slachthuis kunnen
worden geleverd. Volgens veehouders is de oorzaak hiervan dat er in de afgelopen jaren
veel slachthuizen gedwongen zijn gesloten. Hierdoor zijn er minder slachthuizen die bij
de veehouderij passen.
Men uit dan ook zorgen over eventuele verdere maatregelen m.b.t. de keuze van een
slachthuis, omdat dit de opties voor een veehouder of tussenpartij verder zou kunnen
beperken. Men vreest dat de onderhandelingspositie van de veehouders (evt. via
tussenpartijen) verder achteruit zal gaan wanneer er minder slachthuizen zijn om uit te
kiezen.

“Ik hoop niet dat [LNV de keuze voor een slachthuis] op wat voor manier dan ook willen
reguleren. Dit kan leiden tot minder keus voor veehouders in waar zij de dieren laten slachten.
Hiermee kan de onderhandelingspositie van de veehouder sterk negatief beïnvloed worden.”

“We hebben gekozen voor een klein slachthuis
in de regio. Helaas is er door de strenge
wetgeving en hoge kosten van de NVWA niet
veel meer te kiezen. Gelukkig is de sanering
een beetje op retour en blijven de kleine
slachthuizen die er nog zijn overeind.”

“De meeste koeien gaan via de veemarkt
in Leeuwarden naar de slacht. Dit regelt
de veekoopman allemaal. […] Ik vind het
zelf jammer dat er soms zover met dieren
gesleept moet worden. Jammer dat heel
veel veemarkten gesloten zijn.”
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Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Een slachthuis kiezen’

Methode

Deelnemers

Veldwerk

Online community
onderzoek

veehouders

28 oktober t/m
10 november 2019

1 topic
1 vragenlijst

56 communityleden
deelgenomen

75 posts
36 vragenlijsten

24 deelgenomen aan
zowel topic als vragenlijst

Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.
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Benutten van kennis

De mening van veehouders over onderzoeksprojecten,
onafhankelijke bedrijfscoaches en demonstratiebedrijven

Rapportage vraagstuk LNV community
PM28686 Benutten van kennis over duurzaamheid
3 januari 2019

ACHTERGROND
LNV verkent op dit moment hoe verduurzaming op veehouderijen er in de
praktijk uit kan zien. Om verdere stappen te zetten is beschikbaarheid
van actuele kennis en innovaties noodzakelijk. LNV stelt vast dat er al
veel concrete oplossingen liggen vanuit onderzoeks- en praktijkprojecten, die op dit moment nog niet voldoende worden toegepast.
Daarom wil het ministerie graag de vraag naar en het aanbod van kennis
over verduurzaming beter op elkaar laten aansluiten.
Met het oog hierop heeft de minister eerder dit jaar toegezegd dat er
nieuwe instrumenten worden ingezet om veehouders te helpen
(duurzaamheids)oplossingen te selecteren en implementeren op hun
bedrijven. Twee van die maatregelen zijn onafhankelijke bedrijfscoaches
en demonstratiebedrijven. LNV wil graag de behoeften van veehouders
meenemen in de precieze invulling van deze twee maatregelen.
Om dit te achterhalen is het vraagstuk Benutten van kennis voorgelegd in
de LNV Community. Veehouders is gevraagd om te vertellen over hun
ervaringen met onderzoeksprojecten en wat hun mening is over de
maatregelen onafhankelijke bedrijfscoaches en demonstratiebedrijven.

ONDERZOEKSVRAGEN
De onderstaande vragen stonden centraal bij
dit vraagstuk:
•

In hoeverre zijn veehouders bekend met
en maken zij gebruik van de resultaten uit
onderzoeksprojecten?

•

Wat vinden veehouders van het idee
‘onafhankelijke bedrijfscoaches’ en welke
onderwerpen vinden veehouders
interessant om te bespreken met een
coach?

•

Welke redenen hebben veehouders om wel
of niet gebruik te maken van
‘demonstratiebedrijven’?
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Conclusies & aanbevelingen

Meer toepassing, objectiviteit en informatieverspreiding voor onderzoeksprojecten
Veehouders weten dat er onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, maar zijn
in mindere mate op de hoogte van hoe ze zich kunnen aanmelden of toegang
kunnen krijgen tot de resultaten.
Men ziet op twee gebieden kansen om onderzoeksprojecten en de toepasbaarheid
van de resultaten te verbeteren.

Op basis van de resultaten komt MWM2 tot de
volgende aanbevelingen m.b.t. onderzoeksprojecten.

1. Meer aandacht voor praktische toepassing.

➢ Onderzoek de mogelijkheden om boeren meer bij
onderzoek te laten betrekken door onderzoeksinstellingen, bijv. door vragen op te halen vanuit de
sector en hen mee te laten denken over de opzet van
de onderzoeken.

• Door onderzoeksvragen meer vanuit de boeren te laten komen, worden de
onderzoeken en resultaten relevanter voor hen.

➢ Bekijk of het mogelijk is om resultaten om te zetten in
adviezen voor verschillende soorten bedrijven.

• Men zou ook graag betrokken worden bij de uitwerking van projecten, bijv. via
een klankbordgroep. Zo kunnen onderzoekers gebruikmaken van de kennis van
boeren en het onderzoek relevanter voor hen maken.

➢ Probeer informatie rondom deelname aan onderzoek
en de resultaten beter bekend te maken onder boeren.

• Veehouders geven aan geholpen te kunnen worden door een (betere)
vertaalslag van de resultaten naar hun eigen bedrijf.

➢ Bekijk wat de mogelijkheden zijn om meer inzicht te
geven in de belangen en resultaten bij onderzoeksprojecten, om het vertrouwen van boeren terug te
winnen.

2. Beter verspreidde en transparantere informatie.
• De informatie over de resultaten en mogelijkheden om deel te nemen zou
breder verspreid en in duidelijkere taal omschreven kunnen worden.
• Veehouders hebben het idee dat er meer transparantie mag zijn in de
communicatie over de resultaten en belangen van de betrokken partijen.
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Conclusies & aanbevelingen

Bedrijfscoaches aansprekend, maar demonstratiebedrijven minder relevant
Onafhankelijke bedrijfscoaches welkom bij veehouder voor scala van
onderwerpen.
Veehouders zijn enthousiast over het idee van een bedrijfscoach die onafhankelijk
kan meedenken over het bedrijf.

• Zij verwachten hierbij dat een coach zich opstelt als sparringspartner en open
staat voor een weerwoord van de veehouder zelf, ervaring heeft als boer en een
breed netwerk bezit om snel informatie te kunnen opvragen.

Op basis van de resultaten komt MWM2 tot de volgende
aanbevelingen m.b.t. bedrijfscoaches.
➢ Onderzoek de opzet van bedrijfscoaches zoals die bij
gemeenten zijn ingezet. Veehouders hebben hier
positieve ervaringen mee. Dit kan een goede basis
vormen voor het uitwerken van deze maatregel.

• De onderwerpen die men zou willen voorleggen lopen uiteen: strategische en
tactische vraagstukken, technische aspecten van de bedrijfsvoering, regelgeving
vanuit de overheid, financieel(-juridisch) advies, duurzaamheid, het toepassen
van onderzoeksresultaten en meer concrete hulp (zoals het aanvragen van
vergunningen).

Op basis van de resultaten komt MWM2 tot de volgende
aanbevelingen m.b.t. demonstratiebedrijven.

Demonstratiebedrijven kunnen veehouders inspiratie bieden, maar geven
onvoldoende realistisch beeld om zelf aanpassingen te doen.
Veehouders bezoeken liever voorlopers of bedrijven van collega’s in de buurt dan
officiële demonstratiebedrijven.

➢ Overweeg om veehouders te helpen of motiveren de
bedrijven van collega’s en voorlopers te bezoeken,
zodat zij zich daar kunnen laten inspireren. De
informatie hier ervaren zij als relevanter dan bij een
demonstratiebedrijf.

• Met voorlopers of collega’s in de buurt kan men zich (gevoelsmatig) beter
vergelijken, omdat demonstratiebedrijven veel extra financiering krijgen waar
voor de meeste veehouders geen sprake van is.
• Daarnaast is het voor veehouders niet altijd duidelijk óf en wanneer zij welkom
zijn bij demonstratiebedrijven.
• Bovendien heeft men moeite om een bezoek naast het eigen werk in te plannen,
door de reistijd/afstand tot het demonstratiebedrijf.

➢ Verken de mogelijkheden om de bedrijven relevanter te
maken, door veehouders te helpen met de vergelijking
met hun eigen bedrijf.

➢ Probeer meer duidelijkheid te scheppen over wanneer
en hoe men terecht kan bij bestaande demonstratiebedrijven. Onderzoek ook de mogelijkheid om
veehouders zelfstandig (zonder studieclub e.d.) toe te
laten op de bedrijven. Men is meer geneigd om naar
bedrijven te gaan waar duidelijk is op welk moment zij 66
welkom zijn en waar zij zelfstandig naartoe kunnen.

Resultaten
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Onderzoeksprojecten veelal bekend (1/2)
Praktische toepasbaarheid beperkt

Het merendeel van de veehouders geeft aan te weten dat er onderzoek wordt gedaan, maar
niet te weten hoe zij zich kunnen aanmelden voor onderzoeksprojecten of toegang kunnen
krijgen tot de resultaten. In de ervaring van veehouders is de praktische toepasbaarheid van
de resultaten ook beperkt.
• Men vindt het lastig om informatie over de resultaten te verkrijgen. Deze lijkt niet altijd
beschikbaar gesteld te worden in de ervaring van veehouders.
• Wanneer men wel de resultaten van een onderzoeksproject heeft, hebben veehouders
moeite om deze door te vertalen naar het eigen bedrijf. Het onderzoeksbedrijf verschilt
daarvoor vaak op te veel aspecten van het bedrijf van de veehouder zelf.
• Een grote groep veehouders geeft aan dat de projecten vaak (gevoelsmatig) subjectief
zijn. Dit lijkt uit twee zaken voort te komen.
→ Men heeft bijv. eerder via de media discussies meegekregen rondom
onderzoeksprojecten, waarbij achteraf bleek dat de conclusies niet (volledig) gegrond
waren.

“Ik ben wel op de hoogte van onderzoeken
maar mis het effect en toepasbaarheid voor
en door de boeren. Elk bedrijf is uniek en
net weer even anders. Daarbij vraag ik me
oprecht af wie de opdracht geeft en hoe er
onderzocht wordt. Ik krijg zelf de indruk
dat het weer over de boeren gaat in plaats
van met de boeren.”

→ Vanuit de opdrachtgever, onderzoeksinstelling, en individuele onderzoekers spelen
belangen mee waardoor de resultaten te veel beïnvloed (kunnen) worden in de
beleving van veehouders. De opdrachtgever hoopt mogelijk op een bepaald resultaat
en de onderzoeksinstelling is financieel afhankelijk van de opdrachtgever, waardoor er
een risico bestaat dat de resultaten zo worden belicht dat de opdrachtgever tevreden
is. In de ervaring van veehouders hebben de onderzoekers soms al een bepaald beeld
bij de resultaten en voelen zij de druk om te publiceren, waardoor hun objectiviteit
onder druk staat.
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Onderzoeksprojecten veelal bekend (2/2)
Betrokkenheid veehouders beperkt

Van de veehouders die bekend zijn met de projecten heeft een grote groep zelf deelgenomen.
• De ervaringen hiermee zijn wisselend. In sommige gevallen is men heel tevreden over het
verloop van het onderzoek. In andere gevallen heeft men ervaren dat onderzoekers de
veehouder (te) weinig betrekken bij het onderzoek of de resultaten.
• Een kleine groep veehouders zou wel mee willen werken, maar geeft aan niet te weten via
welke weg zij zich beschikbaar kunnen stellen. Een enkele veehouder benoemt ook het
gevoel te hebben dat onderzoeksinstellingen en de overheid vaak dezelfde boeren betrekken
bij projecten.
• Een enkeling geeft aan niet te willen deelnemen aan onderzoeksprojecten. Deze veehouder
geeft aan bang te zijn dat de resultaten gebruikt zouden kunnen worden door omwonenden
en daarmee het bedrijf in gevaar zouden brengen.

“Ik heb meegedaan aan onderzoek van [een overheidsinstelling].
Ze beloven je de uitslag mee te delen. Nu een jaar later nog niks
gehoord. […] Het geeft mij het volgende gevoel: niks gevonden
blijkbaar en dus niet interessant om te delen. Goede uitslag van
onderzoek krijgt geen aandacht. Alleen als er iets 'fout' gaat.”
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Verbeterkansen voor onderzoeksprojecten (1/2)

Praktische toepassing: boeren meer betrekken bij onderzoeken
Veehouders zien op twee gebieden kansen voor verbetering van onderzoeksprojecten: meer
aandacht voor praktische toepassing en een betere verspreiding van informatie.
1. Meer aandacht voor praktische toepassing

• Onderzoeksvragen vanuit de boeren. De huidige projecten zijn (gevoelsmatig) vaak niet
relevant voor de boer zelf. Daarom zouden veehouders graag zelf onderzoeksvragen willen
aandragen. Zij hebben het gevoel dat dit nu (vrijwel) niet mogelijk is.
• Betrokken worden bij uitwerking van project. Men heeft het idee dat onderzoeksinstellingen
bij de opzet van een project meer gebruik kunnen maken van de kennis van boeren.
→ Veehouders verwachten dat de inzichten op die manier zoveel mogelijk nieuw en relevant
zijn. Op dit moment heeft men het idee dat projecten te vaak met resultaten komen die
boeren (vanuit hun expertise) al hadden voorzien.
→ Men zou een gelijkwaardige partner willen zijn, bijv. via een klankbordgroep. Daarbij
verwacht men ook dat de onderzoeksinstelling en boer samen de risico’s en kosten dragen.
Op dit moment ervaren veehouders dat zij (voornamelijk) zelf verantwoordelijk zijn voor
de kosten en risico’s.
• Vertaling van resultaten naar concrete stappen. Veehouders verwachten beter gebruik te
kunnen maken van de resultaten wanneer onderzoeksinstellingen de vertaalslag voor hen
maken naar de toepassing op verschillende soorten bedrijven. Zo kunnen veehouders beter
inschatten of een aanpassing o.b.v. het onderzoek het gewenste gevolg zal geven.

“De onderzoeker is welkom aan onze keukentafel,
om onze hulpvragen te verzamelen, analyseren en
daarop onderzoek uit te zetten. Of te kijken of
dat met hulpvragen overeenkomt vanuit de
onderzoeksinstelling.”

“Ik kan me voorstellen dat er een soort algemeen
overzicht komt van onderwerpen waarover een
onderzoek verricht zou kunnen gaan worden. Je
zou dan betrokkenen, agrariërs, veehouders etc.
kunnen laten intekenen zodat er net als nu met
het panel, een aantal betrokkenen uit de praktijk
mee kunnen denken en doen over het onderzoek.
Misschien zijn er al antwoorden te geven voor dat
het onderzoek vorm krijgt. Op die manier kan
het onderzoek meer aansluiten bij degene waar
het onderzoek voor bedoeld is.”
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Verbeterkansen voor onderzoeksprojecten (2/2)

Zorg voor meer vertrouwen in en bekendheid van resultaten
2. Beter verspreidde en transparantere informatie.
• Meer verspreiding van de resultaten en duidelijker taalgebruik. Een
kleine groep weet niet waar zij de resultaten kunnen raadplegen. Men
zou deze vaker terug willen zien via websites van LNV of RVO,
vakbladen, en symposia of workshops. Een enkeling geeft aan dat de
resultaten die beschikbaar zijn, onvoldoende duidelijk zijn door
wetenschappelijke en/of Engelstalige teksten.

• Communicatie van deelnamemogelijkheden. Enkele veehouders geven
aan te willen deelnemen, maar niet te weten of en hoe zij zich kunnen
aanmelden voor een project.
• Transparantie over resultaten en belangen van betrokken partijen.
Door de verschillende belangen die meespelen bij onderzoeksprojecten
(vanuit de opdrachtgever, onderzoeksinstelling, en individuele
onderzoekers), heeft men behoefte aan meer transparantie over de
resultaten en belangen.

“Wel zijn we er achter gekomen dat zelfs wetenschappers/onderzoekers
gekleurd (politiek) zijn en dit beïnvloedt hun onderzoeksresultaten. Dat
baart ons zorgen en maakt ons sceptisch. Kijk maar naar de klimaatcrisis.
Wat mag je nu voor waar aannemen.”

“De enige oplossing die ik zie voor dit probleem is onafhankelijk
onderzoek. Ik heb dat ook in andere reacties terug gezien. Onderzoek
door onafhankelijke partijen. Of dat er op zijn minst iemand mee kijkt
vanuit de sector om te kijken of het allemaal wel objectief gaat. ”

“We zouden er zeker meer over willen weten, maar dan komt vooral de
vraag naar boven waar de kennis vandaan gehaald moet worden. […] Het
zou al fijn zijn als je online vanuit LNV de juiste informatie zou kunnen
lezen over een groot aantal onderwerpen. Ik snap dat alles uitwerken
heel veel werk is (ook al om alles te onderhouden wat er dan op een site
staat). LNV is eigenlijk voor ons niet zo een plaats waar we veel komen,
meer bij het RVO. Wellicht is dat een gemakkelijker toegankelijke plaats
voor agrariërs?”
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Onafhankelijke bedrijfscoaches aansprekend (1/2)
Eigenschappen: sparringspartner, ervaring en netwerk
Het merendeel van de veehouders staat positief tegenover het idee van onafhankelijke bedrijfscoaches.
• Men heeft behoefte aan advies op allerlei vlakken, maar krijgt dit nu voornamelijk van partijen met
een winstoogmerk. Daardoor staat de kwaliteit van het advies van deze erfbetreders voor sommige
veehouders ter discussie.
• Daarnaast heeft een kleine groep zelf goede ervaringen met bedrijfscoaches die vanuit de gemeente
gefinancierd worden (bijv. Aalten of Hof van Twente) of hierover gehoord van collega’s.
Voorwaarden voor een bedrijfscoach
• Sparringspartner. Een goede coach staat open voor de ideeën die de boer zelf heeft en is niet
dwingend in het adviseren. Men verwacht dat een coach goed kan uitleggen en in staat is om ‘met
een helicopterview’ mee te denken, waarbij verschillende aspecten van het bedrijf samenkomen.
Daarnaast verwacht men dat een coach betrokkenheid bij het bedrijf toont.
• Ervaring als boer. Men heeft het liefst een coach die zelf boer is geweest, zodat hij weet hoe de
dagelijkse praktijk er uit ziet.
• Breed netwerk. Via zijn eigen netwerk kan de coach snel de nodige informatie krijgen om gedegen
advies te geven.

“Ik vind dit best een goed idee. Mits de coach een flink stuk ervaring
mee brengt! En dan bedoel ik niet alleen ervaring in het open klappen
van een laptop, maar ook praktische ervaring en deskundigheid.”
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Onafhankelijke bedrijfscoaches aansprekend (2/2)
Veel te bespreken: van strategie tot concrete hulp
Onderwerpen om met een bedrijfscoach te bespreken
• Strategische en tactische planning: een meerjarenplan, nieuwe afzetmarkt of
meer winstgevende samenwerking binnen de keten;
• Technische aspecten van bedrijfsvoering: diergezondheid en voeding;
• Regelgeving vanuit de overheid: de invloed die wijzigingen hebben op het
bedrijf en hoe daar mee om te gaan;

“Inkoopvoorwaarden e.d. zijn vaak lastig op te stellen door
een primaire producent. Geef tips en tricks om de primaire
producent te weren tegen de machtigere handelaren,
inkooporganisaties, banken en verzekeraars.”

• Financieel(-juridisch) advies: hogere winstmarges en inkoopvoorwaarden;
• Duurzaamheid: energiebesparing en kringlooplandbouw;
• Toepassen van onderzoeksresultaten: het samenvoegen van onderzoeken en
de vertaalslag naar het eigen bedrijf;
• Concrete hulp: bijvoorbeeld doordat de coach contact kan opnemen met de
gemeente voor het aanvragen van een vergunning.
Veehouders hopen op bekostiging door LNV
De kosten voor een adviseur of coach vormen al snel een drempel voor veehouders.
Dat is ook de voornaamste reden waarom een deel van de veehouders op dit moment
geen onafhankelijk adviseur inschakelt. Het lijkt er dan ook op dat de meeste
veehouders hopen dat LNV de coaches zal bekostigen. Enkele veehouders zien een
spanningsveld tussen de onafhankelijkheid van de coaches en de financiering door
LNV. Men ziet de bedrijfscoaches vanuit het ministerie met name als een manier
waarop LNV de boeren steun kan bieden.

“Ik vind zelfs dat de overheid die verantwoordelijkheid
ook heeft richting boeren, om [voor de bedrijfscoaches] te
gaan betalen. Ze willen veel van ons, daar mag/moet ook
eens iets tegenover staan. […] Die onafhankelijkheid vind
ik ook enorm belangrijk en zal misschien lastig blijven.
Mijn ervaring is wel dat zelfs wanneer ik zelf voor de
kosten opdraai, de onafhankelijkheid daarmee niet altijd
gewaarborgd is.”
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Bedrijfscoaches niet altijd oplossing

Drie redenen voor gebrek aan toegevoegde waarde
Daarnaast staat een kleine groep veehouders ook om andere redenen niet achter het idee
van onafhankelijke bedrijfscoaches of vindt het niet van toegevoegde waarde. Zij geven
hiervoor drie redenen:
• Beperking van het vrije ondernemerschap. Enkele veehouders zijn bang dat een coach
hen zal beperken, bijv. doordat deze veel druk zet achter bepaalde aanpassingen, ondanks
dat de boer dat zelf niet wil.
• Beperkte kennis. Men verwacht dat een coach te oppervlakkige kennis heeft, terwijl de
erfbetreders (met of zonder winstoogmerk) op een specifiek gebied heel diepgaande
kennis hebben. Men heeft dan voorkeur voor de diepgaande kennis. Daarnaast verwacht
een enkeling dat een coach nooit zoveel kennis over het bedrijf kan hebben als de
veehouder zelf en daardoor altijd tekort zal schieten.
• Kwaliteit van (on)afhankelijk advies. Sommige veehouders vinden dat ook afhankelijk
advies ook van hoge kwaliteit kan zijn en zien dus geen meerwaarde in een onafhankelijke
bedrijfscoach. Een commerciële adviseur heeft belang bij het geven van goed advies om
de boer als klant te behouden. Men verwacht daarom dat een onafhankelijke
bedrijfscoach niet (per definitie) beter zal adviseren dan huidige erfbetreders.

“In eerste instantie zie ik het voordeel niet van zo'n coach, zeker niet als ik die ook nog eens moet
betalen. Dat de huidige erfbetreders een commercieel belang hebben is niet erg, dat heb ik ook
namelijk. […] Het kan ook een voordeel zijn, als hun advies niet goed is, kan het ook zijn, dat je
overstapt naar een ander bedrijf.”
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Wisselende reacties op demonstratiebedrijven

Veehouder doet graag inspiratie op, maar vooral bij directe collega’s of voorlopers
Een grote groep veehouders lijkt het idee van demonstratiebedrijven
interessant te vinden. Door bij zo’n bedrijf langs te gaan hebben zij de
mogelijkheid om inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven van de
laatste trends. Men kan bedrijfsveranderingen in praktijk zien, die nog
niet op het eigen bedrijf toepasbaar zijn.

Door de combinatie van de voordelen en nadelen van demonstratiebedrijven is men meer geneigd om naar collega’s in de buurt of
voorloperbedrijven te kijken. Op deze manier kan men inspiratie
opdoen bij een bedrijf waarmee men zich beter kan vergelijken,
waar men zich meer welkom voelt en dat dichterbij is.

Men noemt echter ook drie drempels voor het gebruikmaken van
demonstratie-bedrijven.

Veehouders vinden het interessant om o.a. onderstaande onderwerpen
bij andere (demonstratie)bedrijven terug te zien.

• Onrealistische bedrijfsvoering en specifiek ketenconcept.
Demonstratiebedrijven ontvangen volgens veehouders veel extra
financiering. Hierdoor is een bezoek minder leerzaam, aangezien men
de vergelijking met het eigen bedrijf moeilijk kan maken. Daarnaast
vinden veehouders in het reguliere segment demonstratiebedrijven
minder relevant, omdat deze zich vaak lijken te richten op een
kleiner segment.

• Dierenwelzijn: klimaat in de stallen en afleidingsmateriaal;

• Beperkte toegang. In de beleving van veehouders is het onduidelijk
op welk moment zij een demonstratiebedrijf kunnen bezoeken. Men
neigt daardoor eerder naar bedrijven waar een open dag wordt
gecommuniceerd, zodat het duidelijk is wanneer men welkom is.
Enkele veehouders geven aan alleen via een studieclub (of ander
soort beroepsvereniging) een demonstratiebedrijf te kunnen
bezoeken.
• Reistijd tot bedrijf. Gezien de beperkte tijd die men heeft en de
verspreiding van demonstratiebedrijven over het land, vindt men
het lastig om daadwerkelijk tot een bezoek te komen.

• Diergezondheid: hygiëne, voeding, antibiotica en ziekteherkenning;
• Algemene bedrijfsvoering: energie, verzekeringen en pensioen;
• Duurzaamheid: kringlooplandbouw en natuurbeheer;
• Emissie: stikstof en fosfaat.

“Het bezoeken van bedrijven met andere boeren, het echt leren van
en met elkaar heeft in mijn optiek veel toegevoegde waarde! Lekker
praktisch, eerlijk, toegankelijk en laagdrempelig. Maar om het nu te
gieten in officiële demonstratiebedrijven... is dit dan nog met eigen
bedrijf (praktisch) te verenigen of wordt het dan te afstandelijk,
meer een verlengde van onderzoek in plaats van een praktische blik
op mogelijkheden voor eigen bedrijf?”
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Onderzoeksverantwoording

Opzet en deelnemers ‘Benutten van kennis’

Methode

Deelnemers

Veldwerk

Online community
onderzoek

veehouders

18 november t/m
8 december 2019

3 topics

66 communityleden
deelgenomen

259 posts

Een online community is een kwalitatieve onderzoeksmethode met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het
‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en
geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep.
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Over de LNV community
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LNV Community

Wie zitten er in de community?
De community bestaat uit 150 veehouders. Zij zijn geselecteerd zodat er een spreiding bestaat op verschillende eigenschappen.
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