Gezonde partners: melkveehouder & dierenarts
Interview met dierenarts Frank Oort en melkveehouder Marten Knol
‘Vertrouwen belangrijk voor succes’
De pilot voor de nieuwe samenwerkingsvorm tussen veearts en melkveehouder is gestart. Het
vernieuwde karakter zit in de gedeelde verantwoordelijk voor een gezonde veestapel. Het
verdienmodel is daarop afgestemd. Frank brengt in eerste instantie 2/3 van de begeleidingskosten in
rekening, de resterende kosten declareert hij pas na het behalen van het doel. Bovendien krijgt hij
dan een bonus. Is deze vorm van samenwerking kansrijk? Veearts Frank Oort en melkveehouder
Marten Knol zijn gestart met een pilot. Zij vertellen over de eerste ervaringen.
Direct geïnteresseerd
Marten Knol vertelt: "Voorheen was het: hoe zieker de koe, hoe meer de veearts
verdient. Een situatie die mij altijd wel tegenstond. Toen ik hoorde van een nieuw
samenwerkingsmodel, was ik direct geïnteresseerd. Frank Oort, mijn veearts,
stond er ook meteen voor open. Samen hebben we toen, met begeleiding vanuit
Courage, een 'contract' opgesteld. Uitgangspunt was het terugbrengen van
nieuwe koeien met een verhoogd celgetal van 10% naar 5%. Hierin is de rol en de
kennis van de veearts essentieel, zijn advies is van invloed op de 'score'. Behalen
we het gewenste resultaat dan verdient Frank een bonus.”
Marten Knol
Mijn drijfveer
Veearts Frank Oort is een groot voorstander van deze aanpak. "Ik ben gebaat bij
een goede gezondheid op het bedrijf. Dankzij deze manier verdien ik meer als ik
mijn werk goed doe: als de beesten van de veehouder gezond zijn. Uiteindelijk is
dat ook mijn drijfveer: gezonde, goed presterende dieren. Daarvoor ben ik ooit dit
vak ingestapt; dierwelzijn vergroten, zorgdragen voor een goede gezondheid van
de dieren. In deze constructie is mijn rol anders dan voorheen. De boer en ik zijn
partners; samen werken we aan een gezonde veestapel."
Vertrouwen
Frank Oort
Beide heren zijn het er over eens dat de verhoudingen anders zijn komen liggen.
Marten vertelt: "Het advies van de veearts is niet meer vrijblijvend, het is nu een afspraak geworden.
We werken samen voor een goed resultaat. Krijg ik een advies waar ik achter sta, dan wordt dat een
afspraak en volg ik dat op. We werken samen aan een doel." De veearts haakt hier op in: "Ik ben
meer partner geworden. Marten respecteert mijn advies en volgt het op, dat sorteert effect; het
aantal nieuwe koeien met een verhoogd celgetal is de afgelopen periode al gedaald naar 7%. In korte
tijd is een mooie sprong voorwaarts gemaakt. Dat versterkt de relatie." Marten sluit het verhaal af:
"De aanpak werkt. Ik heb vertrouwen in de veearts. Vertrouwen in elkaar is noodzakelijk voor succes.
Volg ik het advies niet op zoals afgesproken, dan komen we nergens. Samen zorgen we voor
gezondere dieren en samen worden we er beter van."
Marten en Frank breiden de samenwerking uit. Ze kijken al naar andere parameters waarop ze
resultaten kunnen meten en afspraken kunnen maken.

