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M E D E D E L I N G E N

NOORDERLANDMELK 
GEZONDHEIDSPLAN (NGP) 2016 
Mocht u ervoor gekozen hebben om in 2016 het NGP in te vullen, 

dan staat deze vanaf 15 januari 2016 voor u klaar op Z-net. Net als 

afgelopen jaren zal het NGP vooraf worden ingevuld met actuele 

data met betrekking tot uw dierziektestatus, DDD en duurzaamheids-

kengetallen. Met het NGP voldoet u aan de landelijke verplichting van 

de BedrijfsGezondheidsPlannen (BGP). Het kan eventueel noodza-

kelijk zijn om uw BedrijfsBehandelPlan (BBP) naar aanleiding van uw 

NGP aan te passen. Overleg dit met uw dierenarts. U dient voor  

1 juni 2016 uw NGP op Z-net geactualiseerd te hebben. Qlip draagt 

zorg voor de borging. 

De procedure voor het invullen van het NGP is als volgt: 

• U vult in het NGP de ontbrekende data in. 

•  U sluit uw gedeelte van het NGP af (hierna kunt u geen aanpassin-

gen meer doen).

• Uw dierenarts krijgt melding van NoorderlandMelk. 

•  Uw dierenarts vult samen met u, na een rondgang over het bedrijf, 

het NGP verder in. 

•  Wanneer uw dierenarts zijn/haar deel heeft afgerond, is het NGP 

gereed. 

SPARDAG 2016 
Normaal gesproken vindt de spardag jaarlijks plaats in februari. In 

2016 zal de spardag naar het voorjaar verhuizen. U wordt

hier t.z.t. voor uitgenodigd.

K WA L I T E I T

TRANSPORT
Zoals elk jaar willen wij u ook aan de start van dit wintersei-

zoen attent maken op de ‘niet geveegd = niet geleegd regel’! 

Voor de chauffeurs van AB Texel is rijden in het winterseizoen 

een uitdagende tijd. Het RMO-transport moet eigenlijk altijd 

doorgaan, ongeacht de weersomstandigheden. Het is daarom 

aan u als lid om ervoor te zorgen dat de toegangsweg tot uw 

tanklokaal goed toegankelijk is. Dit houdt in dat u bij sneeuwval 

of een gladde toegangsweg ervoor zorgt dat de weg sneeuw- 

en ijsvrij is. Wanneer de situatie het niet toelaat om veilig en 

verantwoord uw melk op te halen, dan zal de RMO-chauffeur 

dit bij u melden. Het is dan niet vanzelfsprekend dat u dan nog 

in een andere rit ingepland kunt worden. Zorg er dus voor dat 

uw oprit en erf te allen tijde goed toegankelijk zijn. 

VRAGENLIJST KOELING MELKWINNING 
Op Z-net onder het tabblad ‘Mijn Z-net’  enquêtes, staat een 

vragenlijst over het type melktank dat op uw bedrijf aanwezig is. Ook 

worden er in deze enquête een aantal andere vragen gesteld rondom 

het melken. Het COKZ heeft NoorderlandMelk verplicht om inzage 

te hebben in het type melktank op uw melkveebedrijf. Dit onder 

andere door de problemen met de GEA-melktank dit voorjaar. 

Voor het invullen van de gegevens over de melktank is het handig het 

logboek van de melktank bij de hand te hebben. De meeste gevraag-

de gegevens betreffende de melktank staan namelijk op de werkbon 

of voor in het logboek. Indien u deze gegevens bij de hand hebt kost 

het invullen ongeveer 5 minuten. Wilt u deze enquête nog dit jaar 

invullen? Dan kunnen wij deze administratie begin 2016 afronden. 

KIEMGETAL REGELING 2016 
Per 1 januari 2016 wordt er, bij een kiemgetal uitslag van >= aan 20, 

€ 15 per 10.000 kg melk in de betreffende maand geleverd melk in-

gehouden. Regelmatig kom ik tegen dat een bepaalde melktank af een 

toe extra moet worden gereinigd, of dat de sproeibol in de melkont-

vangst of een ander onderdeel van de melkinstallatie schoon moet 

worden gemaakt, om een kiemgetalstijging te beperken. Dit kunt u 

blijven doen maar dan zal er af en toe een inhouding plaatsvinden 

door een verhoogd kiemgetal van >= 20. Zonder dat u korting krijgt. 

Beter is het om hier actief op in te spelen door vroegtijdig de zwakke 

plekken in de reiniging van de melkinstallatie of melktank extra 

schoon te maken. Nog beter is het om, indien mogelijk, de reiniging 

zodanig aan te passen dat de reiniging beter gebeurt. Dit laatste is 

soms bij oudere installaties lastig. 

NoorderlandMelk heeft melkkwaliteit hoog in het vaandel staan. Om 

u als lid hierbij te ondersteunen kunt u bij vragen over bijvoorbeeld 

reiniging van de melkinstallatie of andere melkkwaliteit gerelateerde 

zaken een beroep op mij doen. Indien nodig bezoek ik uw bedrijf 

om ter plaatse naar een oplossing te zoeken. Voor deze bezoeken 

worden geen kosten berekend. 

Johan Grolleman
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KERST- & ZUIVELMARKT 
In de decembermaand, als Sinterklaas net zijn 

hielen heeft gelicht, verschijnen op diverse 

plekken weer de kerstmarkten. Zalen vol met 

bomen, ballen, frutsels, slingers en kerstbakken 

zijn blijkbaar een uitdaging voor winkelend 

publiek. Wat is nou toch de aantrekkingskracht 

van de overdaad aan keuzes van materialen 

waarvan er waarschijnlijk ook al stapels in 

diverse kleuren, vormen en maten thuis liggen?

Ik ben eens even op een kruk gaan zitten 

en heb het winkelend en keurend publiek 

geobserveerd. Gezelligheid en herkenning 

voorop, zo zag ik. “He Piet, jij ook hier?” en 

“Ach Maria, wat fijn dat ik je tref.” Onder het 

genot van koffie, of nog beter, glühwein en een 

warm kniepertje kent de gezelligheid geen tijd 

en ook geen maat.

Dat blijkt als ik kijk naar de nering van de vele 

kramen. Blijkbaar komt er een elk jaar een 

andere kleur in de kerstboom, of is de vorm 

van de ballen dit jaar net iets anders dan 

vorig jaar. Leuk! Nieuwe trend is de houten 

abstracte boom, om op een kastje te zetten, 

met een keur aan kerstfrutsels die daar met 

touwtjes aan gehangen kunnen worden. En 

natuurlijk niet te vergeten de traditionele 

echte kerstboom, die wordt aan het eind van 

de inkoopronde ook meegenomen naar huis.

Kijkend naar de kerstmarkt vallen mij een 

aantal dingen op. Men moet zich herkend 

voelen, emotie is richtinggevend en er 

moet ieder jaar iets nieuws te halen zijn: de 

trend en daarnaast de traditie. Diegene die 

vernieuwend is en toch dicht bij de gevoelens 

van de klant blijft is spekkoper op de 

kerstmarkt en doet goede zaken.

Het lijkt wel de zuivelmarkt. Ook die kent zijn 

stemming, herkenbaarheid, emotie en drang 

tot vernieuwing. En ook daar is de spekkoper 

degene die het dichts bij de emotie van de 

klant komt en dit vernieuwend om kan zetten 

in een bij de emotie passend product.

Als zuivelsector is het heel goed om eens om 

ons heen te kijken in andere sectoren en te 

leren van markt en marketing, van klanten en 

producten, van gedrag en emotie... Kijk om u 

heen en aanschouw het, daar leren we het 

meeste van. Ik kan het u allemaal aanraden 

dus: de kerstmarkt.

Alma den Hertog
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KOE-KOMPAS 

China heeft de éénkindpolitiek verlaten. Deze maatregel 

was in 1979 ingevoerd om de bevolkingsgroei af te rem-

men. Anders waren er wellicht nu 1,6 miljard Chinezen 

geweest. De regeling is de laatste jaren al wat versoepeld. 

Arme boeren mochten een tweede kind, als het eer-

ste kind een meisje was. En de laatste jaren betaalden 

rijke Chinezen vaak de boete die bij een tweede kind 

werd opgelegd. Jaarlijks worden er nu 17 miljoen baby’s 

geboren in China. Met het loslaten van de éénkindpolitiek 

worden er 3 miljoen extra baby’s verwacht. Bijna 25% 

van de Chinese zuigelingenvoeding komt uit Nederland, 

dus er is wel degelijk een lichtpuntje op de zuivelmarkt. 

Opvallend, en ook wel tekenend, om een marktbericht 

over zuivel te openen met de Chinese kind politiek. 

De zuivelmarkt is moeilijk, met kleine lichtpuntjes. Er is 

gewoon teveel melk en te weinig vraag. 

Wereldwijd wordt er teveel geproduceerd, bijvoorbeeld 

een land als China produceert ook 5% meer. In Californië, 

waar de meeste USA melkpoeder en boter wordt gepro-

duceerd, verwacht men wel 5 tot 10% minder productie 

in 2016 vanwege de aanhoudende droogte. Wereldwijd 

zijn kaas en boter redelijk stabiel. De laatste Fonterra 

veiling was licht positief, +3.7%. Samenvattend heerst er 

in het algemeen twijfel en onzekerheid over 2016. 

Dichter bij huis zoekt RVO opslagruimte voor mager 

melkpoeder. Dit gaat om het eerste kwartaal van 2016. 

Marktanalisten, of zijn het ‘koffiedikkijkers’, verwachten 

eind 2016 een prijsherstel. EU-landbouw commissaris Phil 

Hogan blijft zoeken naar EU-steun en/of EU-maatregelen. 

Dit verklaarde hij vorige week op een bijenkomst van de 

Ierse Creamery Association. Leningen, aangeboden door 

de Europese Investeringsbank, zouden meer concurre-

rend zijn dan bij de commerciële banken. Hopelijk blijft 

de melkprijs de komende maanden wat stabiel en wordt 

dat door een gezonde marktwerking veroorzaakt. 

Ad van Velde

Markt
VAN CONSUMENT NAAR KOE
INNOVATIEF EN PROACTIEF   INSPELEN OP KLANTWENSEN

geven richting aan de gewenste uitstraling 

van de verpakking. Nieuwe productlijnen 

en concepten zijn echt nodig als je mee 

wil spelen en overleven in de huidige 

markt. Doen wat je deed, brengt je niet 

verder.” 

NIEUWE MELKSTROMEN 
“Naast nieuwe producten bieden 

onderscheidende melkstromen ook 

kansen in de huidige markt. Biologisch 

is een groeiend segment vanwege een 

positieve perceptie bij mensen dat deze 

producten gezond zijn en een duidelijke 

goed geborgde herkomst hebben. Maar 

regionaliteit en focus op duurzaamheid 

geeft ook mogelijkheden om te 

onderscheiden. Momenteel zijn we met 

NoorderlandMelk in gesprek om te kijken 

hoe we hier samen het verschil kunnen 

maken.” 

INNOVATIEVE PARTNER 
“Supermarkten willen zich onderscheiden. 

Wij denken proactief mee en investeren 

in innovatie. Met als doel het verschil 

maken voor de klant van onze klant: 

de consument. Doe je dat goed, dan 

verandert je rol als leverancier. Je wordt 

een innovatieve partner voor de lange 

termijn. Daar doen we het voor : samen 

rustig verder bouwen aan de lange  

termijn van dit mooie familiebedrijf.”

Het Koe-Kompas is net als het NoorderlandMelkGezondheidsplan 

(NGP) een managementinstrument dat de actuele status van 

diergezondheid, dierwelzijn en productie-management in beeld brengt. 

Als eindresultaat wordt het risicoprofiel met een “spinnenweb” 

(septagram) inzichtelijk gemaakt. In één oogopslag is te zien op welke 

managementgebieden, ook wel kritische succesfactoren genoemd, u 

veel of weinig risico’s loopt/ neemt. Hoe groter het gekleurde vlak, hoe 

risicoarmer de veehouder onderneemt. De kritische succesfactoren die 

in het Koe-Kompas doorlopen worden zijn: 

1. Melken 

2. Voeding en water 

3. Huisvesting 

4. Dierwelzijn 

5. Werkroutines 

6. Dierziekte incidentie 

7. Jongvee-opfok 

RISICO’S IN BEELD
Het uitgangspunt is dat indien u als veehouder de risico’s goed in beeld 

heeft en beheerst, de kans op afwijkingen klein is en het rendement 

van uw bedrijf zo optimaal mogelijk. Sterke punten en verbeterpunten 

worden besproken tussen veehouder en dierenarts. De actiepunten 

en adviezen voor optimalisatie worden in een kort verslag verwoord 

door de dierenarts. In het handboek Koe-Kompas staan beslisbomen 

beschreven die aangeven hoe “risicocontrolepunten” binnen de zeven 

verschillende categorieën gescoord worden. Er wordt gescoord op een 

schaal lopend van 5 (risicoarm) naar 1 (risicovol). De beslisbomen zijn 

gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde normen. Een sterk punt 

binnen Koe-Kompas is dat het handboek ervoor zorgt dat er ook door 

verschillende waarnemers, nog steeds uniform en objectief  

gescoord wordt. 

VOORBEELD
Hier volgt een voorbeeld hoe een score eruitziet. In de categorie 

“Voeding en water” wordt bijvoorbeeld de “Conservering en 

uitkuilmanagement” gescoord door de onderstaande beslisboom te 

volgen. Broei/ schimmel, Uitkuilresten en de Conservering van de kuil 

hebben allemaal een invloed op de smakelijkheid en de voerkwaliteit en 

zijn daarmee van invloed op de DS-opname van de koe.

Ook is precies omschreven wat onder broei, uitkuilresten en 

conservering verstaan wordt: 

•  Broei: als de kuil warmer is dan de omgeving of warmer dan 20°C. 

“Ja” als er broei is én er geen maatregelen voor het voeren worden 

genomen (bijv. verwijderen van schimmel).

•  Uitkuilresten: hoeveelheid los voer voor de kuil (risico broei) en de 

kwaliteit van het snijvlak. 

•  Conservering: perssappen/ regenwater afvoer goed én kuil goed 

afgedekt én voersnelheid > 1,5 m per week = “Ja”. 

Naast “Conservering en uitkuilmanagement” zijn er nog drie 

risicocontrole punten in deze categorie namelijk “Voermanagement”, 

“Voeding lacterend en droog” en “Waterkwaliteit lacterend en droog”. 

De eindscore van de categorie “Voeding en Water” is het gemiddelde 

van de scores op de vier deelonderwerpen. 

UITVOERING
Het Koe-Kompas voert u uit samen met een IKM-getrainde dierenarts. 

Dit kan uw bedrijfseigen dierenarts zijn, maar dat hoeft niet. Voor 

uitvoeren van het Koe-Kompas volgen IKM-dierenartsen een speciale 

training en jaarlijkse nascholing. Inmiddels telt Nederland ruim 300 IKM-

getrainde rundveedierenartsen; bij iedere praktijk zijn vaak wel één of 

meerdere dierenartsen IKM-getraind. 

Het Koe-Kompas is zeer goed geaccepteerd bij zuivelafnemers en 

wordt breed gedragen als instrument die risico’s op het melkveebedrijf 

onafhankelijk en herhaalbaar in beeld brengt. Daarom is het opgenomen 

als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van NoorderlandMelk. 

De punten die samen met de dierenarts binnen het Koe-Kompas 

doorlopen worden, zijn grotendeels dezelfde als bij het NGP. De 

werkwijze is ook dezelfde, alleen wordt het Koe-Kompas twee keer per 

jaar uitgevoerd. Hier staat tegenover dat de PBB-verplichting komt te 

vervallen, omdat deze in het Koe-Kompas is opgenomen. Kortom, het 

gezondheidsplan en PBB ineen. Bovendien biedt het Koe-Kompas u als 

NoorderlandMelk-veehouder de kans om nog beter te laten zien hoe 

er duurzaam geproduceerd wordt.

NoorderlandMelk in gesprek met Arnout Schorer, commercieel 

manager bij A-ware Fresh Dairy. Arnout vermarkt verse 

zuivelproducten en room aan supermarkten, foodservice 

bedrijven en bakkerijen in de Benelux. “De markt is enorm 

uitdagend op dit moment, zowel voor de boeren vanwege de 

lage melkprijs als ook voor ons als producent vanwege grote 

concurrentie en tegelijkertijd een dalende consumptie van 

bulkzuivel (melk, drinkyoghurts). Weidegang is inmiddels de norm 

om te kunnen leveren aan de supermarkt, dus op welke aspecten 

ga je je onderscheiden om te kunnen overleven?”, aldus Arnout.

INNOVEREN = ONDERSCHEIDEN 
“Onze producten leveren wij onder huismerk van de klant. Het 

huismerk is belangrijk voor de retailer ; het biedt de retailer 

de kans zich te onderscheiden van de concurrent. In een tijd 

waarbij het onderscheidt tussen de discount formule en service 

supermarkt vervaagd, wordt onderscheid steeds belangrijker. 

Daarom verlangen onze klanten, voornamelijk supermarktketens, 

dat wij proactief meedenken en met innovatieve producten 

komen die voor hen het verschil kunnen maken. Hoe pakken we 

dat aan?”

VERRAS DE KLANT 
“We star ten zelf innovaties op basis van marktdata en trends en 

ervaringen uit Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Inzicht 

zorgt voor inspiratie en vernieuwing. Naast dat we in mensen 

investeren om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen, 

bouwen we momenteel aan twee nieuwe productielijnen in de 

fabriek in Coevorden, met als doel om nieuwe verpakkingslijnen 

te ontwikkelen voor deze nieuwe producten en ideeën. Wij 

innoveren dus het complete pakket: van product tot verpakking. 

Afhankelijk van de klantwens en de kansen die we zien. Mijn 

uitgangspunt is: verras de klant, innoveer en bied nieuwe kansen.”

UNIEKE PRODUCTEN 
“Onze producten zijn uniek voor onze klanten. De receptuur van 

alle producten, met uitzondering van dagverse melk, is exclusief 

voor de klant. De receptuur is afgestemd op de positionering 

van de retailer. Wij stemmen het product af op de klantwens en 

Arnout Schorer, 

commercieel 

manager bij 

A-ware Fresh 

Dairy
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