
Het is de tweede helft van de zomer. 
Deze periode biedt de kans om de marketinginzet van de eerste helft van het jaar te 

evalueren. Nog belangrijker dan evalueren, is het vooruitkijken naar het najaar. 

Heb je al nagedacht over de volgende drie vragen?
1. Verdient je beursdeelname en beursnieuws extra promotie?
2. Hoe denken je klanten over jouw bedrijf en/of producten?
3. Hoe ga je dit najaar meer leads en afspraken binnenhalen?

De bovenstaande vragen zetten je alvast aan het denken en zorgen ervoor dat je een 
stap voorloopt op de drukte die het najaar met zich meebrengt. Hierdoor kun je de 

marketingactiviteiten eff ectief inzetten in het tweede deel van dit jaar.

Prosu kijkt in ieder geval alvast vooruit, kijk je met ons mee?

Met Prosu 
goed voor-
bereid het 
najaar in!

Wat zijn jouw 
marketing-
plannen voor 
het najaar?



1. Waar 2. Wie

3. Hoe 4. Aanvragen

Blijkt uit de evaluatie van de marketingcampagnes van het afgelopen half jaar dat er nog ruimte 
is voor verbetering? Het kan zomaar zijn dat je niet de juiste doelgroep hebt aangesproken. 

Marketingsucces begint bij het selecteren van de juiste doelgroep! Met behulp van de online 
tellingtool van Prosu selecteer je snel en eenvoudig de juiste doelgroep.

Na het selecteren van de juiste doelgroep kan de data eff ectief worden ingezet bij de komende 
marketingcampagnes. Data uit de tellingtool kan op verschillende manieren worden ingezet.

Denk aan het verzenden van een post-  en/of e-mailing. Daarnaast kan de data gebruikt worden 
voor het uitvoeren van een marktonderzoek of het genereren van leads voor het verkoopteam.

Om ervoor te zorgen dat de data uit je database Actueel, Compleet, Correct en Uniek is kan Prosu 
een matching uitvoeren. Dit is dé basis voor succesvolle marketingcampagnes.

Als je een marketingboodschap hebt ontwikkeld, dan wil je dat deze goed onder de aandacht 
komt bij jouw doelgroep. De agrariër bepaalt zelf wat, wanneer en via welk kanaal hij agrarische 

informatie wil lezen.

Maak daarom dit najaar jouw marketingmix compleet met de multimediale kanalen van Prosu. 
Wij hebben nieuwe en opvallende mogelijkheden in Nederland en België om jouw doelgroep te 

bereiken. Benieuwd naar ons bereik en nieuwste mediamogelijkheden?

Heb je de doelgroep voor dit 
najaar goed voor ogen? 

De bereikcijfers en nieuwste media-
mogelijkheden voor dit najaar

www.agrarischeadressen.nl
Scan de
QR-code en
gebruik de tool!

Nieuw: Interscroller

Scan de QR-code 
en bekijk onze 
vernieuwde 
bereikcijfers

Vernieuwde huisstijl vakbladen

Nieuw: Floor Ad
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Castreren ook 
wij straks met 
verdoving?
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MANAGEMENT
Hittestress reduceren 
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ZĲ N PROTESTACTIES?

REPORTAGE
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Nieuwe opfokstal getuigt van 

MACHINE IN DE KĲ KERMACHINE IN DE KĲ KER

Schmotzer Venterra-
schoffelmachine 

LOONWERKER IN BEELD

Loon- en akkerbouwbedrijf 

Vos uit Bant (Fl.)

THEMA: 
GRONDBEWERKING
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FOCUS OP HET PAS-BELEID 

BEURS

In het vorige nummer van Melkveebedrijf hebben we de mogelijkheden besproken om met het verbeteren van de stikstofeffi ciëntie via management de stikstofverliezen op uw bedrijf te verminderen. Dit is een win-win situatie waarbij het inkomen van uw bedrijf en de stikstofverliezen verbeteren. Hopelijk wordt hier in het defi nitieve PAS-besluit aandacht aan besteed. In dit artikel gaan we in op een ander onderdeel waar het voorgestelde PAS-besluit naar onze mening op tekortschiet. Melkveehouders moeten perspectief hebben om op lange termijn hun bedrijf duurzaam te kunnen laten groeien. We leggen daarom in eerste instantie uit waarom een bedrijf moet kunnen groeien en wat volgens ons de mogelijkheden van de wetgever zijn om dit te faciliteren. Het mag bij aanvang al duidelijk zijn dat hierbij geen sprake is van een win-win situatie betreffende uw inkomen en de PAS-problematiek. De voorgestelde oplossingen gaan geld kosten maar de bedrijfsontwikkeling in lengte van jaren blokkeren zal de sector volledig knel zetten. Meestal komt dit bij een generatiewisseling tot uiting. Je ziet dan ook nu al dat de jonge boeren terecht naar ontwikkelingsperspectief vragen in het PAS-besluit. Op de bedrijven die afgelopen jaren al sterk gegroeid zijn, stelt deze vraag zich minder acuut.Tekst: Hein Smolders • Beeld: Twan Wiermans

FOCUS OP HET PAS-BELEID 

Bedrijfsontwikkeling 
binnen stikstofbeperkingen

Verder op pagina 14 ›

Waarom is bedrijfsgroei nodig?
De melkprijs wordt bepaald door vraag en 
aanbod. Dit is een politieke keuze die Europa 
gemaakt heeft door het uithollen van de 
vroegere marktbeschermingsmechanismen. 
De melkprijs is daardoor overgeleverd aan de 
wereldmarkt, wat tot een vaak wisselende 
notering leidt. Momenteel zit u aan de 
goede kant van de melkprijs, maar we weten 
allemaal dat dit ook eens zal keren. Grafiek 1
geeft een beeld van de melkprijsontwikkeling 
van een voorbeeldzuivelbedrijf in België. De 
laatste maanden zijn niet weergegeven in de 
grafiek, maar zoals bekend piekt de melkprijs 
helemaal buiten de normale range.
Uit het verleden hebben we geleerd dat als 
de melkprijs hoog is (zoals nu), er daarna 
een correctie optreedt waarbij de melkprijzen 
voor de meeste bedrijven onder de kritieke 
opbrengstprijs daalt. Bij hoge prijzen lenen 
we als het ware van de markt en daarna komt 
de markt zijn geld terughalen. Wanneer deze 
correctie komt weet niemand, maar als u naar 
de grafiek kijkt ziet u dat ook een daling zeer 
snel kan gaan.

U dient zich hier tegen te wapenen met 
topmanagement, een lage financieringslast 
en met het aanleggen van buffers (via cash 
en voer). Deze buffers aanleggen moet 
gebeuren in de periode dat de melkprijs 
goed is, zoals nu voorbeeld. Zo kunnen we 
de concurrentie met de wereldmarkt aan. De 
Vlaamse melkveehouders slagen hier goed in. 
De Vlaamse overheid heeft hier de afgelopen 
jaren ook een zeer goed beleid rond gevoerd 
en de nodige kansen en ondersteuning 
geboden.

Als u naar de trendlijn van de melkprijs kijkt 
dan ziet u dat er, los van de volatiliteit, een 
stijgende trend is in de melkprijs van circa 0,5 
procent per jaar. Dit is een beperkte stijging 
die veel te laag is om de inflatie op de kosten 
bij te benen. Hierdoor zit het inkomen per 

liter melk in een continu dalende trend. 
Grafiek 2 toont de inkomensontwikkeling 
per liter meetmelk. Hij is gebaseerd op de 
boekhouddata van het Liba-netwerk met 
melkveehouders verspreid over geheel 
Vlaanderen.

Het inkomen per liter heeft dus een continu 
dalende tendens van ongeveer 4 procent per 
jaar! Melkveehouders vangen dit verschil 
in inflatie tussen de opbrengsten en kosten 
op door meer melk te produceren op hun 
bedrijf. Enerzijds door meer koeien per bedrijf 
te houden en anderzijds door meer melk te 
produceren per koe. Zo steeg de productie 
van 8.000 liter naar bijna 10.000 liter FPCM 
per koe (zie grafiek 3).

Conclusie
-  De inflatie op de kosten is hoger dan de 

inflatie van de melkprijs;
-  Daardoor daalt het inkomen per liter 

continu;
-  Melkveehouders vangen dit succesvol 

op door te groeien in productie en het 
verbeteren van hun management;

-  PAS-maatregelen dienen aandacht te 
hebben voor de economische duurzaamheid 
van de melkveehouderij en mogen de groei 
van de bedrijven niet beknotten. 

Faciliteren van bedrijfsgroei
Zoals aangegeven stijgen de kosten sneller 
dan de opbrengsten in de melkveehouderij. 
Bedrijfsgroei speelt een grote factor om 
deze scheve verhouding recht te trekken 
en dient dus mogelijk te blijven. In het 
melkquotumtijdperk heeft de overheid 
gedurende een aantal jaren een beleid 
gevoerd waarbij bedrijfsgroei beperkt werd. 
Dit was voor ondernemende melkveehouders 
een zeer moeilijke tijd. Gelukkig heeft de 
Vlaamse overheid dit beleid nadien succesvol 
omgebogen waardoor groei ondersteund 
werd. Het zou goed zijn dat deze 

groeimogelijkheden behouden blijven binnen 
het PAS-besluit. Mogelijkheden hiervoor 
zijn er voldoende waarvan we er enkele 
toelichten.

Proefstalstatus stimuleert innovatie
Om innovatie te ondersteunen en in de 
praktijk te brengen heeft de Nederlandse 
overheid het begrip ‘proefstal’ in het leven 
geroepen. De ondernemer die de innovatie 
wil toepassen en testen krijgt een vergunning 
op basis van wat het systeem hoopt te gaan 
opleveren. Dit gaat in de meeste gevallen 
om het verminderen van emissies. Hiermee 
vangt men twee vliegen in één klap. 
Innovaties worden snel in praktijk gebracht, 
waar ze getest en ontwikkeld worden en, 
als melkveehouder, krijgt u de zekerheid 
dat u met het systeem dat u gaat testen 
rechtszekerheid hebt m.b.t. de emissie van 
uw bedrijf. 

Bedrijfsgroei wordt hierbij ook niet in de weg 
gestaan. Dit is essentieel omdat de kosten per 
liter melk zullen stijgen wanneer u investeert 
in innovatie. Samen met de omgevingsdoelen 
en de voorgestelde reducties die het systeem 
moet gaan realiseren kunnen er met dezelfde 
vergunning misschien wel meer dieren 
worden gehouden. Of misschien krijgt u juist 
met de innovatie die u gaat toepassen nu 
wel een vergunning om een nieuwe stal te 
bouwen.

Hoe werkt dit proces?
Een proefstalstatus zoals in Nederland wordt 
altijd aangevraagd door de producent van 
het systeem en wordt volledig door de 
markt gestuurd. Wanneer de producent een 
nieuw systeem heeft ontwikkeld vraagt hij 
een proefstalstatus aan voor het systeem 
zodat dit in de praktijk getest kan worden. 

CTR
1,09%

CTR
1,13%



Optimaliseer dit najaar je klantreis 
van A tot Z met Prosu

Heb je behoefte aan meer naamsbekendheid, wil je bouwen aan de merkvoorkeur of een hogere 
leadconversie behalen? Bereik dit najaar de agrariër op de belangrijkste momenten met de juiste 

informatie over jouw producten of diensten. Elk moment in de agrarische klantreis vraagt om unieke 
informatie. Zorg er daarom voor dat jij hierop inspeelt met de juiste boodschap en content.

Ben je klaar om dit najaar jouw boodschap over te brengen? We helpen je graag verder!

bas.zoetebier@prosu.nl

+31 (0)6 10164476
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Bewustwording & bereik
Advertorials nieuwsbrief & websites | Print advertorials |  
Social media campagnes | Productie podcast | Data-aankoop |  
Post- en/of e-mailing | Bannering websites

Oriëntatie 
Productie testimonials, blogs & artikelen | Advertorials websites |  
Productie product- en dienstvideo’s | Productie podcast | Marktonderzoek

Overweging
Print advertenties/advertorials | Post en/of e-maling | Productie testimonials, 
blogs & artikelen | Advertorials nieuwsbrieven & websites | Productie product-  
en dienstvideo’s | Bannering nieuwsbrieven/websites | Data-aankoop | 
Naamsbekendheid en imago-onderzoek

Beslissing & aankoop
Leadgeneratie | Retargetting

Service & Loyaliteit
NPS-onderzoek | Social media campagne


