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Dirksen Management Support maakt steeds vaker gebruikt van de zogenoemde denkstijlentest. Het
succes van een bedrijf wordt namelijk bepaald door de ondernemer. Met behulp van de
denkstijlentest wordt het ondernemerschap beter in beeld gebracht. Deze test is dan ook een goede
aanvulling op alle kengetallen die Dirksen Management Support al in bezit heeft.
De test scoort de ondernemer op 6 kleuren. Iedere kleur staat voor een bepaalde denkstijl. In dit
onderzoek wordt een link gelegd tussen de denkstijl van de ondernemer en de afvoerleeftijd van het
melkvee. Want,

‘Het ondernemerschap bepaalt het resultaat van de inspanning’.

Het onderzoek heeft zich bewust op de afvoerleeftijd van het melkvee gericht. Uit cijfers blijkt
namelijk dat de gemiddeld afvoerleeftijd gelijk is aan 5 jaar en 9 maanden. Dit is gelijk aan de
afvoerleeftijd die in 1995 al behaald werd. Gek eigenlijk, aangezien een verlenging van de levensduur
grote voordelen heeft. Al helemaal in de huidige tijd, waarin fosfaatrechten het onderwerp van de
dag zijn.
De voordelen
Uitgaande van de 25% bedrijven met de kortste levensduur, hebben de 25% bedrijven met de
hoogste levensduur aanzienlijk minder jongvee nodig. Een gemiddeld bedrijf met 102 melkkoeien
bespaard hierdoor niet alleen voor ruim €24.000 euro aan opfokkosten, maar heeft ook bijna 600
fosfaatrechten minder nodig.
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Bedenk daarnaast ook nog dat een melkkoe met een levensduur van 7 jaar en 1 maand op jaarbasis
gemiddeld tot wel 705 liter meetmelk meer kan produceren dan een koe die maar 4 jaar en 9
maanden oud wordt. Het verlengen van de levensduur kan dus het maximale uit de koe halen!

Een voorgaand onderzoek van Dirksen Management Support b.v. heeft al aangetoond dat er
bepaalde praktische factoren zijn die invloed hebben op de levensduur.

Levensduur verlengend
Zoals ook in figuur 1 te zien is, is weidegang goed voor de levensduurverlenging. Ook een verlenging
van de tussenkalftijd resulteert in een oudere veestapel, zoals in figuur 2 te zien is.
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Figuur 1: Uren weidegang t.o.v. de levensduur
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Figuur 2: De tussenkalftijd t.o.v. de levensduur

Levensduur verkortend
Echter zijn er ook factoren die de levensduur negatief beïnvloeden. Ten eerste is in figuur 3 te zien
dat een verhoging van de melkproductie de levensduur niet ten goede komt. Figuur 4 toont aan dat
ook het aandeel mais in het rantsoen invloed heeft op de afvoerleeftijd.
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Figuur 3: Kg meetmelk t.o.v. de levensduur
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Figuur 4: KVEM maïs t.o.v. de levensduur

Daarnaast blijkt dat er vaak onnodig koeien geruimd worden, omdat er nieuw jongvee staat te
springen om gemolken te worden. Dit brengt ons weer rechtstreeks terug bij de denkstijl van de
ondernemer aangezien hij het succes van zijn onderneming bepaalt. Daarvoor is er gebruik gemaakt
van denkstijl testen ingevuld door melkveehouders.
Tijdens het onderzoek is de denkstijl van 92 ondernemers vergeleken met de afvoerleeftijd van het
melkvee. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde afvoerleeftijd over de jaren 2012, 2013 en 2014.

De resultaten lijken een trend in beeld te brengen. De ondernemers die hoog scoren op de witte en
de gele eigenschap hebben over het algemeen een oudere veestapel, dit zijn de fijnregelaars. De
ondernemers die juist uit gaan van het gevoel realiseren daarentegen over het algemeen een lagere
afvoerleeftijd, zij zijn te typeren als een rode kleur. De eigenschappen van deze kleuren zijn te zien
in figuur 5. Echter vergt dit onderwerp nog wel verder onderzoek.
Denkstijl kleur
Omschrijving
Wit
Denkt in cijfers, feiten en pure informatie
Geel
De optimist, ziet in de meest donkere situaties het licht
Rood
Gevoelsmens, luistert naar zijn gevoel
Figuur 5: Denkstijl kleur met omschrijving

Wilt u meer te weten komen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Dirksen management Support.
Onderzoek uitgevoerd door: Wilbert Scheerders
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