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Roy Janssen (links) overlegt in de varkensstal bij Tiny Scheepers met medewerker Marek Wojtczak.
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Betere
gezondheid
geeft
beter vlees
Door meer samenwerking en meer
communicatie, werkt Heyde Hoeve
aan het optimaliseren van de vleeskwaliteit van de varkens. Bij Heyde
Hoeve werken acht varkenshouders
nauw samen met dierenartsen en
voervoorlichters. Samen doen zij
mee aan het project Optimaliseren
Diergezondheid Varkenshouderij.

nder meer POV en ZLTO zijn
dit project gestart om varkenshouders te coachen bij
het verlagen van het antibioticagebruik. Voor manager
Farming, Roy Janssen van
Heyde Hoeve, is reductie van
antibiotica niet de belangrijkste reden om mee te doen aan het
coachingstraject. „Het is niet per se
zo dat wij meedoen omdat wij hoog
in het antibioticagebruik zitten. Wij
werken samen met autonome gezinsbedrijven in het concept om een verticaal geïntegreerde aanpak te bewerkstelligen. Daarmee proberen wij een
betere diergezondheid te realiseren
met als uiteindelijke doel makkelijker
en beter varkens te kunnen houden
en zo de vleeskwaliteit te optimaliseren.
Elk kwartaal komen de deelnemende
varkenshouders samen en bespreken
ze de voortgang. In september 2019
startte de tweede groep voor varkenshouders uit heel Nederland. Samen
met de dierenarts (in het geval van
Heyde Hoeve is dit een vaste dierenarts van Veterinair Centrum Someren), een voeradviseur en eventueel
medewerkers en een externe coach,
stellen de varkenshouder een doel op
voor de komende twee jaar.

Scepsis
Janssen had aanvankelijk wat scepsis, maar is nu blij dat hij met de varkenshouders deelneemt aan het project. Hij was in het begin met name
sceptisch over de ondernemersanalyse. „Maar het heeft mij juist positief
verrast. Door namelijk de zwakke
en de sterke kanten van jezelf als
ondernemer te weten te komen, kun
je ook beter kijken naar wat je plan
van aanpak wordt. Bij een van onze
ondernemers werd bijvoorbeeld vastgesteld dat hij niet doortastend genoeg was en dingen, zoals investeringen, uitstelde. Nu hij dit weet, kan hij
daarnaar handelen. We hadden ook
twee ondernemers, beiden met sterke
karakters. Dankzij de ondernemersanalyse weten zij nu dat zij door
hun sterke mening soms aan andere
mensen voorbijlopen. Het mooie van
dit traject is dat de ondernemers zelf
achter hun zwakke en sterke punten
komen. Een erfbetreder zou het nooit
gedurfd hebben om dit zo te zeggen.

Slachtlijnonderzoek

Traject Optimaliseren
Diergezondheid
Varkenshouders uit heel Nederland kunnen zich tot april 2020
aanmelden voor het project ‘Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij’. Het project wordt
gefinancierd door de Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
en mede mogelijk gemaakt door
LTO Noord, het LIB en de POV.
ZLTO, Faculteit Diergeneeskunde
en IRAS zijn de projectuitvoerders.
Bij het traject zijn ook een dierenarts, een vertegenwoordiger van
de voerleverancier en een coach
betrokken. In een traject van
ongeveer twee jaar wordt gericht
gewerkt aan verbeterpunten. Belangstellenden kunnen voor meer
informatie contact opnemen met
Heleen Prinsen, specialist diergezondheid bij ZLTO, via heleen.prinsen@zlto.nl of tel 06-21212402.
Nu komen de varkenshouder er zelf
achter. Dan is het ook makkelijker
om daar wat mee te doen.”
Het hele traject moet voor Heyde
Hoeve uiteindelijk leiden tot een universeel eindproduct voor afnemers.
„Constante en goede vleeskwaliteit is
een belangrijke voorwaarde voor succes van een concept. Afnemers willen
uniforme producten”, meent Janssen.
De varkens binnen het vleesconcept
worden bij Compaxo in Zevenaar geslacht en van daaruit gaat het vlees
onder de conceptnaam Heyde Hoeve
naar grossiers. Het vlees is onder
meer te koop via slagers, horeca of
foodservice.
„Dit traject kwam op ons pad. Wij zien
er veel voordelen in voor onze ondernemers. Ze leren hoe ze moeten omgaan met managementstructuren en
hoe ze problemen in de stal kunnen
voorkomen. Want daar gaat het vooral om. Dieren gezond houden, zodat
je uiteindelijk geen of zo min mogelijk antibiotica hoeft te gebruiken. Bij
de intake wordt een doel gesteld. Alles wordt besproken: de bedrijfsstrategie, tegen welke problemen loop je
aan, hoe zit het met de ventilatie in de
stal, wat is de ziektedruk, etcetera.”

Janssen grijpt dit onderzoek aan om
nu ook al vaker met elkaar aan tafel
te gaan zitten, eens per vier maanden.
„We zijn inmiddels ook in gesprek
met ZLTO om extra sturing aan het
hele traject te geven te geven. Wij
hebben bijvoorbeeld voorgesteld systematisch slachtlijnonderzoek erbij
te pakken. ZLTO heeft toegezegd in
elk geval een deel daarvan te betalen.
Met zo’n slachtlijnonderzoek willen
wij dossiervorming opbouwen om
gezondheid beter in kaart te brengen.
De resultaten van dit onderzoek worden voor ons de basis om verder mee
te werken en de vleeskwaliteit van
onze varkens steeds meer te verbeteren.”

Ketenaanpak
Via het slachtlijnonderzoek wil Heyde
Hoeve kijken waar de gevoeligheden
van, en de verschillen tussen de bedrijven onderling liggen. „Wij kopen
namelijk ook varkens en die hebben
allemaal dezelfde genetica, dezelfde
dierenarts, hetzelfde management en
dezelfde manier van voeren, hoewel
niet per se van dezelfde voerfabrikant.
Janssen wil ervoor zorgen dat er een
aanpak komt voor alle bedrijven.
„Een goede aanpak die op maat is
gemaakt per bedrijf, maar wel een
ketenaanpak. Stel dat we problemen
krijgen met ziektes zoals PIA of APP,
dan moet er standaard een plan van
aanpak liggen voor al onze varkenshouders. Binnen dit traject is het
voordeel dat iedereen aan tafel zit,
dus ook de dierenartsen en de voervoorlichters. Er kunnen gezamenlijke
adviezen worden gegeven, in plaats
van dat ieder voor zich met een plan
van aanpak komt. Nu is het allemaal
duidelijker. De boer wordt niet meer
heen en weer gegooid.” Moeten alle
varkenshouders meedoen aan dit traject? Janssen: „Voor ondernemers die
open staan voor communicatie en samenwerking, is het aan te raden.”
Tekst: Caroline van der Plas
Beeld: Twan van Asseldonk
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Wilt u reageren?
redactie@agrio.nl
of tel. 0314 - 62 64 38

