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Strategie optimalisatie 2020-2021 
Verhogen saldo en synergie 
erfbetreders 
Met ingang van 1 mei is Bles Dairies gestart als bedrijfscoach van 

Praktijkboerderij Oenkerk. De piketpaaltjes zijn geslagen en de koers naar 

een hoger saldo is bepaald. Hoog tijd voor een update. Managing director 

Jurjen Boerrigter van Bles Dairies: “Heldere doelen formuleren is één, maar 

het komt aan op mensenwerk om de gewenste resultaten te behalen. De 

verandercapaciteit is afhankelijk van de wisselwerking tussen erfbetreders, 

specialisten en de dagelijkse leiding van de Praktijkboerderij.”

Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk Jeroen Roedema (links), bedrijfscoach Bles Dairies Jan Aalberts (midden) samen met 

assistent bedrijfsleider Henk de Vries 
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Hoger saldo

Kennispartner Bles Dairies hanteert een resultaatgerichte 

aanpak voor de implementatie van het optimalisatieplan. 

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking 

met manager Anneke Jorritsma van Dairy Academy en 

bedrijfsleider Jeroen Roedema. Jurjen: “Het doel is een 

saldoverbetering realiseren binnen de kaders van dit 

bedrijf. De focus ligt op het positief beïnvloeden van de 

kengetallen melkproductie in kg vet en eiwit per koe per 

dag, voersaldo per koe per dag en de pregrate.”

Alle neuzen dezelfde kant op

Ook de erfbetreders van de Praktijkboerderij 

zijn op de hoogte gesteld van de inhoud van het 

optimalisatieplan. Alle betrokkenen zaten in juni om 

de tafel: vertegenwoordigers van voerleverancier 

ForFarmers, Dairy Academy, Bles Dairies, de dierenarts 

en de bedrijfsleiding van de Praktijkboerderij. “De koers 

is vaak wel duidelijk, de route nog wel eens verschillend. 

Synergie is nodig om vooruitgang te boeken bij de 

Praktijkboerderij. Nu is duidelijk welke weg we met elkaar 

inslaan. Het is aan Bles Dairies om de bedrijfsleiding te 

coachen, de voortgang te bewaken en de resultaten 

maandelijks aan de betrokken partijen terug te koppelen.”

Keuze kengetallen melkproductie in kg vet en eiwit 

per koe per dag, voersaldo en pregrate

“Wij hebben zorgvuldig berekend wat een reële 

productiestijging is in kg vet en eiwit per koe per dag, 

want dat levert geld op. Rekening houdend met de 

capaciteit van de stal, de drie melkrobots en het fosfaat. 

Drie factoren die een ongelimiteerde groei van het aantal 

koeien beperken. Het kengetal voersaldo gaat hand in 

hand met melkproductie. Het is heel gemakkelijk om 

extra melk uit de koeien te halen door meer krachtvoer te 

geven. Echter is het optimaal benutten van het ruwvoer 

en verbetering van de kwaliteit heel waardevol voor een 

beter voersaldo. Daarom hebben we dit kengetal als 

stuurmiddel toegevoegd. Het kengetal pregrate vinden wij 

het meest geschikt om de vruchtbaarheid van het melkvee 

te monitoren. Optimalisatie van de vruchtbaarheid 

zorgt voor continuïteit in afkalvende koeien en verlaagt 

het gemiddeld aantal dagen in lactatie. Dit komt 

de voerefficiëntie ten goede. We hebben een strikt 

reproductieprotocol opgesteld op basis van de analyse 

van de vruchtbaarheidsspecialist.”

Kengetallen juli 2020 Doel juli 
2021

Kg vet en eiwit 
per koe per dag

2,4 kg 2,7 kg

Pregrate 20% 23%

Voersaldo per 
koe per dag

€ 6,88 € 7,60
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Bedrijfsbegeleiding Bles Dairies:  
gedeeld ondernemerschap
U kunt Bles Dairies ook uitnodigen om samen te kijken hoe u processen 

op uw bedrijf kunt optimaliseren. De specialisten van Bles Dairies 

kunnen u helpen om verborgen rendement boven tafel te krijgen. De 

doelstellingen worden op basis van meetbare kengetallen voor een 

bepaalde periode met u bepaald. 
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Tijd voor actie

Het optimalisatieplan is vertaald naar concrete 

acties voor in de stal en op het land. Aan de 

orde van de dag zijn vragen als: Wat kunnen 

we doen voor meer ligcomfort van de koeien? 

Hoe gaan we het rantsoen van de droge 

koeien aanpassen? Wat kunnen we afleiden 

uit de rapportage over tochtdetectie? Jan 

Aalberts is bedrijfscoach van Bles Dairies en 

directe sparringpartner van Jeroen Roedema 

en Henk de Vries. Samen hebben zij de eerste 

stappen gezet op weg naar een hoger saldo.

Verbetering koecomfort

Jan: “De vaarzen lopen voortaan bij één 

melkrobot. Deze robot bevindt zich op een 

andere plaats in de stal dan de andere twee 

melkrobots. De aanpassing heeft gezorgd 

voor meer rust in de koppel. De vaarzen 

komen nu beter tot hun recht. We hebben 

daarnaast geconstateerd dat in de bestaande 

ligboxenstal de klauwproblemen bij de koeien 

voornamelijk worden veroorzaakt doordat 

de koeien te weinig liggen. We onderzoeken 

momenteel diverse mogelijkheden om het 

ligcomfort verbeteren. Ook het creëren van een 

goed stalklimaat heeft onze aandacht.”

Gezondheid & Vruchtbaarheid

Jeroen: “Alle koeien zijn individueel beoordeeld. 

We hebben afscheid genomen van een aantal 

probleemdieren. Uit onze analyse is gebleken 

dat we uitdagingen hebben voor wat betreft de 

vruchtbaarheid van de koeien.” Henk vult aan: 

“We insemineren voldoende koeien en ook 

tijdig, maar het aantal inseminaties per dracht 

is nog te hoog. De drachtcontrole doen we nu 

iedere week in plaats van één keer per maand 

om de vruchtbaarheid te optimaliseren.”

Managementsystemen operationeel 

Jan: “We hebben gezorgd dat het 

tochtdetectie- en gezond heids monitorings-

syteem goed functioneert. Met de inzet van 

een nieuw managementprogramma kunnen 

we rapportages maken die nodig zijn voor 

scherpere analyses en het signaleren van 

verbetermogelijkheden.”

Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk Jeroen Roedema (rechts) 

en assistent bedrijfsleider Henk de Vries

Praktijkboerderij Oenkerk Royal A-ware

Bedrijfsleider: Jeroen Roedema (39) 

Assistent bedrijfsleider: Henk de Vries (51)

Aantal koeien: 185 en 110 stuks jongvee

Land: 109 hectare, waarvan 20 hectare mais

Melkstroom: Boerderijmelk


