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vangnet voor melkveehouders
Z u1.1
i vAgroZorgwijzer:
elNL
Op 26 juni 2019 vond de Algemene Vergadering van ZuivelNL plaats. De belangrijkste beslispunten waren:
De AgroZorgwijzer
is een project
Jaarrekening
en jaarverslag
2018 van ZuivelNL om een vangnet te creëren voor
melkveehouders
met
psychosociale
problemen.2018
Dat vast
gebeurt
in nauwe samenwerking
De Algemene Vergadering stelde de jaarrekening
en dechargeerde
het bestuur met
voor het gevoerde beleid.
professionele
instanties.
De jaarrekening sluit met een tekort van € 10,7 miljoen dat ten laste van de reserves is geboekt.
De vergadering nam tevens kennis van het jaarverslag 2018.
Via de website www.agrozorgwijzer.nl wordt informatie gegeven over de signalen die

Bestuur
duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die
Herman
Bakhuis isnood
benoemd
als bestuurder
van ZuivelNL
op voordracht
vancollegaLTO Nederland. Hij volgt Dirk Bruins op, die is
in geestelijke
verkeren.
De AgroZorgwijzer
is vooral
bedoeld om
afgetreden
in verband
met zijn benoeming
tot Ter
voorzitter
van LTO is
Noord.
veehouders
en erfbetreders
bij te staan.
ondersteuning
een korte film gemaakt die
te zien is op het YouTube-kanaal van NZO.

Z uvanbuitenen@nzo.nl
ivel in cijfers 2018
SITE ZUIVELNL
ABONNEMENT
In juni verscheen naast
het jaarverslag van
ZuivelNL ook de
publicatie Zuivel in
cijfers 2018 met
daarin onder andere de
grootste daling in de
Nederlandse
melkaanvoer sinds
jaren (-2,9%) als
gevolg van de krimp
van de melkveestapel
door het fosfaatbeleid.

CONTACT

In deze publicatie geeft ZuivelNL een
cijfermatig overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector.

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ

COURAGE

SITE

LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2018
Op 20 juni is tijdens een LTO persbijeenkomst op Boerderij ’t Westendorp van de familie Ruesink in Aalten het melkprijsrapport
2018 gepresenteerd. In dit rapport staan de definitieve melkprijzen - dus inclusief nabetalingen - die door 17 grote Europese
zuivelondernemingen zijn betaald aan hun leden/leveranciers.
De gemiddelde melkprijs in
Europa kwam vorig jaar uit
op € 34,23 per 100 kilo (bij
4,2% vet, 3,4% eiwit en een
leverantie van 1 miljoen kilo
per jaar). Deze prijs is
€ 1,19 per 100 kilo, ofwel
3,4% lager dan in 2017.
Het rapport is, net als de
maandelijkse melkprijsvergelijking, beschikbaar op
www.milkprices.nl
Indienen onderzoeksvoorstellen
De eerstvolgende vergadering waarin de themagroep Onderzoek & innovatie onderzoeksvoorstellen beoordeelt is augustus.
Onderzoeksvoorstellen kunnen tot uiterlijk 19 juli worden ingediend bij ZuivelNL ter attentie van Willem Koops. Bij voorkeur
gebruikt u hiervoor het bestaande format.
juni 2019 - © ZuivelNL (info@zuivelnl.org)
Overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding

1/4

AgroZorgwijzer
AgroZorgwijzer helpt erfbetreders bij zorgwekkende signalen
Wanneer een boer op mentaal vlak extra steun kan gebruiken, willen erfbetreders graag een helpende hand bieden. Maar hoe
werkt dat precies en wat zijn ieders verantwoordelijkheden? Nico, buitendienstmedewerker bij FrieslandCampina, heeft via
AgroZorgwijzer een training gevolgd waarin geleerd wordt hoe je het gesprek aangaat en op welke wijze je kunt zorgen dat een
boer zelf aan de slag gaat of hulp zoekt over dit vaak beladen onderwerp.
Vangnet
AgroZorgwijzer is een project van de zuivelsector en wordt gefinancierd door ZuivelNL. Samen met professionele instanties wordt
een vangnet gecreëerd voor melkveehouders met mentale problemen én voor de erfbetreders die hier in hun werk mee in
aanraking komen. Nico werkt sinds 2016 in het district Drenthe. In zijn functie bezoekt hij jaarlijks zo’n 550 melkveebedrijven. Dat
betekent dat hij bijna elke dag met drie á vier melkveehouders om de tafel zit. “Het vangnet zoals dat nu bestaat, was een aantal
jaar geleden een stuk kleiner. Er is gelukkig de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in samenwerking tussen de erfbetreders en
de hulplijnen op de achtergrond. Bij FrieslandCampina hebben we via AgroZorgwijzer trainingen gevolgd om problemen op en
rond het erf beter te signaleren en om tijdens een gesprek te achterhalen hoe en welke helpende hand we kunnen bieden en
door te verwijzen naar de juiste professionele hulp.”
Signaleren
“Bij een bedrijfsbezoek ga ik zo open mogelijk het gesprek
aan en vraag: ‘Waar wil je het zelf over hebben? Wat
houd je bezig?’ Dan geef ik de melkveehouder alle tijd om
te praten. Als de lichaamshouding en de
gezichtsuitdrukking iets anders laten zien dan de
melkveehouder zegt, benoem ik dat. Het is belangrijk om
woorden te geven aan een situatie. Dat is de eerste stap
naar een oplossing. Als ik het nuttig of nodig acht, vraag ik
of de melkveehouder open staat voor deskundige
begeleiding. Het is ook voorgekomen dat hulp afgeslagen
wordt. Als ik de situatie te zorgelijk vind, bespreek ik met
collega’s op welke manier we iemand wellicht verder
kunnen helpen.”
Verbondenheid bedrijf en gezin
“Ik ben opgegroeid op een boerderij en ik weet uit eigen ervaring hoe het agrarisch bedrijf en het gezin met elkaar verweven zijn.
Als het op het ene vlak mis gaat, dan heeft dat vaak ook effect op het andere. Dit heeft zijn weerslag op de familie en je kunt het
soms terugzien in verzorging van de dieren en in de situatie op het erf. Als de problemen zich opstapelen, zijn er grofweg twee
paden. Of het bedrijf verwijzen naar instanties die helpen de boel weer op de rit te krijgen, of in het uiterste geval zal de
ondernemer stoppen met zijn bedrijf. Dat zijn moeilijke trajecten die niet bij mijn werk horen, maar dan is het wel fijn om te weten
dat er deskundige hulp is waarnaar ik kan doorverwijzen.”
Bekijk hier de film ‘zorg voor elkaar, praat met elkaar’
Meer informatie: www.agrozorgwijzer.nl

Multifunctionele landbouw
De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich - met een
omzetverdubbeling in de afgelopen vijf jaar - in rap tempo. Dat blijkt uit de
cijfers die Wageningen University & Research, presenteerde tijdens de ‘Dag
van de Multifunctionele landbouw’ op 29 mei in Beesd. Dit congres werd
georganiseerd door LTO Nederland in samenwerking met het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Recent heeft Wageningen University & Research (WUR) in de reeks ‘Kijk op
multifunctionele landbouw’ in opdracht van LNV de omzetontwikkeling
uitgebreid onderzocht. Circa 13.500 agrarische bedrijven - één op vier - zijn
actief in deze sector. Boerderijverkoop is met € 271 miljoen de grootste
activiteit, gevolgd door zorglandbouw (€ 250 miljoen) en recreatie (€ 221
miljoen). De agrarische kinderopvang realiseert € 78 miljoen omzet en
natuurbeheer € 66 miljoen.
Boerderijeducatie levert met minder dan € 1 miljoen de kleinste bijdrage, maar vervult desalniettemin een belangrijke
maatschappelijke bijdrage. ZuivelNL financiert jaarlijks voor basisscholen 1.500 educatielessen bij melkveehouders en is
medefinancier van het Platform Boerderijeducatie Nederland.
LTO Nederland gaat samen met LNV de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren door
knelpunten weg te nemen en ontwikkelruimte te creëren. Daarvoor stelde LNV op 29 mei het Platform Multifunctionele Landbouw
in. Meer informatie over MFL-boeren in Nederland is te vinden op www.multifunctionelelandbouw.net
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Themagroep NNC-IDF
SITE
IDF/ISO Analytical Week 2019
Van 21-25 juni 2019 vond in Praag de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week (AW) plaats. Dit
event wordt georganiseerd door IDF en de ISO-commissie voor melk en melkproducten
(ISO/TC34/SC5). Tijdens deze bijeenkomst werkten meer dan 130 experts uit circa 22 landen
in zo’n 25 werkgroepen, verdeeld over zes IDF Standing Committees, samen aan de
ontwikkeling van IDF/ISO-normen op het gebied van analyse en monsterneming van melk en
zuivelproducten. Op wetenschappelijke basis geharmoniseerde normen, richtlijnen en codes of
practice zijn vooral belangrijk uit oogpunt van internationale handel.
Aan de AW2019 werd ook deelgenomen door vertegenwoordigers van AOAC International,
ICAR en USP. Een belangrijk teken van de recentelijk geboekte voortgang in internationale
afstemming op het terrein van standaardisatie vormde de aanwezigheid van de President van
de AOAC China Section, Dr. Cheng-zhu Liang, die een toelichting gaf op het lopende
evaluatieprogramma, waarbij Chinese GB-standaarden worden vergeleken met internationale
standaarden. Meer informatie over de inhoudelijk geboekte voortgang tijdens de AW is te
vinden in het IDF-persbericht.
Vanuit Nederland namen onder andere experts van FrieslandCampina, DOC Kaas, Wageningen
Food Safety Research (WFSR), Qlip, DSM, CSK Food Enrichment en Eurofins deel.
De Normcommissie Melk en Zuivelproducten (NC 370 005) zorgt voor de Nederlandse
input in het ISO/IDF normalisatiewerk. ZuivelNL faciliteert dit commissiewerk via financiering
van het NEN-secretariaat en het invullen van het voorzitterschap. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij het NEN-commissie secretariaat (Merel Wagner, afc@nen.nl, (015-2690185).

Arbeid
ZUIVEL WERKT!

ZUIVELACADEMIE

SITE

ZuivelNL investeert in breed vervolgtraject rond veiligheid
op de melkveehouderij
In de vergadering van 26 juni heeft het bestuur van ZuivelNL
groen licht gegeven voor het project ‘Veilig en met plezier
werken in de melkveehouderij’, een initiatief van NAJK en
LTO, waarbij ook NMV en NZO zijn betrokken. Het project zal
zich de komende drie jaar richten op bredere bewustwording
en intrinsieke motivatie van ondernemers rond veiligheid op
en rond het boerenerf. Daarmee is dit project een verbreed
vervolg op de recente ZuivelNL campagne gezond en veilig werken in de melkveehouderij.
Ook moet dit project bijdragen aan de doelstellingen rond veilig werken als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering, zoals
geformuleerd in het ZuivelNL project Duurzame Zuivelketen (DZK).
De activiteiten vanuit ZuivelNL passen in een bredere beweging binnen de agrarische en groene sectoren om het aantal
ongevallen structureel terug te brengen. In het platform Zero Accidents werken daartoe sinds een jaar diverse organisaties
samen, waaronder LTO Nederland, Nevedi, Fedecom, CNV Vakmensen en Stigas, daarbij ondersteund door het RIVM en de
Inspectie SZW. Ook ZuivelNL zal zich formeel bij dit initiatief aansluiten. Van 16 tot en met 20 september organiseert dit
platform de Veilig op 1-week. In deze week besteden de deelnemers extra aandacht aan de veiligheid op het werk. Meer
informatie hierover vindt u in het Stigas persbericht.

Publicaties
•
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LTO MELKPRIJSVERGELIJKING
ZuivelNL: Jaarverslag 2018 (juni 2018)
ZuivelNL: Zuivel in cijfers 2018 (juni 2018)
ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (juni 2019)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m april 2019)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m juni 2019)
ZuivelNL: Wereldzuivelhandel Actueel (t/m maart 2019)
ZuivelNL/LTO: Internationale Melkprijsvergelijking 2018 (juni 2018)
WUR: Kijk op multifunctionele landbouw (mei 2019)
SDA: Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018 (juni 2018)
Europese Commissie: Milk Market Situation (23 mei 2019)
Volgende nieuwsbrief: augustus
juni 2019 - © ZuivelNL (info@zuivelnl.org)
Overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding

3/4

Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( me i 2 0 1 6 – me i 2 0 1 9 )

De zwakkere toon in de
botermarkt sinds medio mei
houdt vooralsnog aan. Dit komt
door weinig vraag en een ruim
aanbod, o.a. vanwege hoge
voorraden.

Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.
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Ook de prijzen van mager
melkpoeder staan sinds begin
juni weer wat onder druk. Europa
is niet langer de goedkoopste
aanbieder op de wereldmarkt. Bij
volle melkpoeder is eveneens
sprake van een zwakkere markt,
met prijzen die onder druk staan
door het dalende prijspeil van
melkvet.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari - april 2019 (% wijziging t.o.v. 2018)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l

EU-28
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: -0,3%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m m e i

2019

2018

I n de x

5.820,7

5.983,4

97,3

V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )

259,4

265,5

97,7

V e t pe r c e n ta ge ( %)

4,46%

4,44%

M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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