Serie bijeenkomsten in de melkveehouderij:

De

nieuwe

werkelijkheid

Met onderstaand, overzichtelijk aanbod van deze serie
bijeenkomsten krijgen melkveehouders inzicht in ontwikkelingen
die voor hen relevant zijn. Binnen deze serie bieden we thema’s
aan die o.a. betrekking hebben op het bedrijfsrendement,
wet- en regelgeving en veemanagement.

OPTIcow: Het verbeteren van jouw rendement door
een analyse van de bedrijfsdata

Contact:
Tim van Houtum

Heb je al kennisgemaakt met OPTIcow? OPTIcow is dé tool op gebied van
data. OPTIcow vergelijkt bedrijfsdata op alle fronten; Veemanagement,
mest- en mineralen, diergezondheid en financieel. Op deze manier krijg
je het scherpste inzicht en kun je veranderingen doorvoeren op punten
waar je dat nodig vind. In een bijeenkomst met OPTIcow ga je met je eigen
studieclub data vergelijken waarbij één van de OPTIcow thema’s centraal
staat (financieel, veemanagement, kringloopwijzer en diergezondheid).
Samen met een adviseur kom je er achter welke verbeterpunten voor jou
relevant zijn en hoe je deze in de praktijk kunt realiseren. Je kunt uitgebreid
sparren met studiegroepleden over behaalde resultaten.
(Max. 14 personen per groep)

Kringloopwijzer: Optimaliseren voer- en minerale
efficiëntie

Contact:
Tim van Houtum
Teun van Oosterhout

Rekenen aan het optimaliseren van mineralen-efficiëntie. Het efficiënter
omgaan met mineralen levert melkveebedrijven veel voordelen op,
maar hoe kom je tot een optimaal resultaat? In de bijeenkomst over
de Kringloopwijzer gaan we dieper in op de rekensystematiek en de
kengetallen die de Kringloopwijzer produceert. Je leert aan de hand van
deze kengetallen sturing aan te brengen op de mineralen-efficiëntie en
daarmee het meeste rendement te behalen. Eventueel is deze bijeenkomst
te combineren met het thema Melkveewet.

Workshop Liquiditeiten

Contact:
Harm de Kleynen

Scherp je uitgaven in beeld hebben en geen fouten maken, dat is de
gedegen basis om meer rendement te behalen in je bedrijf. Een goed inzicht
in je bedrijfseigen cijfers en daarbij ook het overzicht bewaren, het is
makkelijker gezegd dan gedaan. Een liquiditeitsprognose is een belangrijk
en bruikbaar hulpmiddel om een volledig inzicht te krijgen in je inkomsten
en uitgaven en versterkt de economische weerbaarheid. Verder is een
liquiditeitsprognose noodzakelijk om te bepalen of je de komende periode
aan jouw verplichtingen kan voldoen en alle rekeningen kan betalen.
Het geeft je inzicht en rust als je weet waar je aan toe bent en je kunt
een eventueel probleem kwantificeren. Wanneer je een beroep doet op
je bank, zal deze als eerste om een liquiditeitsprognose vragen. Zorg dat
je hierop bent voorbereid. In een interactieve workshop gaan we met een
groepje ondernemers aan de slag waarbij elke ondernemer met zijn eigen
liquiditeitsprognose aan de slag gaat. De workshop wordt begeleid door
een accountant en een ZLTO-adviseur.

Weidegang

Contact:
Fauve Henst

Er is in Nederland en daarbuiten veel kennis beschikbaar over de
mogelijkheden van weiden. Zo laten nieuwe inzichten zien dat weidegang
beter mogelijk is in combinatie met moderne bedrijfssystemen dan
voorheen werd gedacht. Het is vaak zelfs, misschien tegen de verwachting
in, voordeliger dan opstallen. Ook kan weidegang goed gecombineerd
worden met automatisch melken. Tijdens deze bijeenkomst krijgt je tekst en
uitleg over het optimaliseren van weidegang op je bedrijf. Er wordt diverse
weideconcepten besproken waarmee je thuis direct aan de slag kunt.
De avond wordt verzorgd door een weidecoach van Stichting Weidegang
en een adviseur van ZLTO. WeideCoaches trainen melkveehouders in hun
dagelijks graslandbeheer en beweiding.

Verlengen levensduur melkvee
Contact:
Peter Michiels

Een planmatige dierverzorging rond de thema’s huisvesting, voeding, fokkerij,
diergezondheid en jongveeopfok vormen de succesfactor voor een langere
levensduur en –productie van uw melkkoeien. In deze thema-avond leren
melkveehouders hoe zij in het eigen bedrijf aan de slag kunnen met het
verlengen van de levensduur van hun koeien. De bijeenkomst wordt verzorgd
door een levensduurspecialist en een ZLTO-adviseur.

Jongveeopfok

Contact:
Yvonne Daandels

Met ingang van het fosfaatrechten stelsel afgelopen jaar is jongvee opfok
weer een hot item geworden. Er wordt steeds bewuster gekozen, welk
jongvee hou ik aan en welk jongvee stoot ik af? Het uiteindelijke doel is dat
je gezonde vaarzen kan introduceren als melkkoe. Door efficiënt te werken
kan je hierbij tijd en geld besparen én heb je minder jongvee nodig. In deze
themabijeenkomst leren melkveehouders hoe zij praktisch in het eigen
bedrijf aan de slag kunnen met het verbeteren van jongveeopfok.
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door een ZLTO-adviseur en in overleg
is het mogelijk om de themabijeenkomst aan te vullen met een excursie
naar een melkveebedrijf met eigen jongveeopfok.

Grondgebondenheid en fosfaatrechten

Contact:
Gerard Willems

In 2018 hebben we te maken gekregen met de fosfaatrechten en is het advies
grondgebondenheid geïntroduceerd. In de thema-avond grondgebondenheid
en fosfaatrechten gaan we dieper in op deze onderwerpen en leren
we je waar je op kunt letten om de juiste berekening voor je bedrijf te
maken. Kringloopwijzer maakt een groot onderdeel uit van het advies
grondgebondenheid en daarmee kun je je voordeel doen in een bijeenkomst
gecombineerd met de kringloopwijzer.

Bedrijfsovername

Contact:
Anja Roes

Gelukkig zijn er nog steeds volop jonge ondernemers met ambitie die het
bedrijf willen overnemen en voorzetten. Vaak een hele uitdaging om dit
proces op een goede manier te kunnen afronden. Tijdens deze avond staan
we stil bij de belangrijkste aspecten rondom het thema ‘bedrijfsovername’.
Het gaat zowel over de ‘inhoud’ als over ‘sociale’ aspecten. Hoor de tips en
ervaringen van de adviseur, leer van collega’s en ga naar huis met veel stof
tot nadenken!

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden, eventuele kosten en data? Neem dan contact op met
de adviseur die genoemd is bij het betreffende onderwerp. Of neem contact op met:
Ivonne de Bruijn
ivonne.de.bruijn@zlto.nl
06 212 326 17

