
Door: G. Pennings, Praktijk Netwerk Anders Begaafden 

Heeft u op uw bedrijf veel klussen waar u zelf niet meer aan toe komt of onvoldoende tijd voor 
kunt nemen. Heeft u eigenlijk een extra PlusKracht nodig? Binnen het project “Anders Begaafden” 
worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen op een 
veehouderijbedrijf. Door jongeren met een beperking eerst op te leiden kunnen ze daarna 
eenvoudige werkzaamheden op uw bedrijf uitvoeren.  

Binnen het Praktijk Netwerk Anders Begaafden worden jongeren 
met een WA-jong uitkering, opgeleid bij een leerbedrijf. Zodra de 
jongeren dan enkele werkzaamheden goed kunnen uitvoeren, 
zullen ze over geplaatst worden naar een gangbaar 
veehouderijbedrijf en daar naar vermogen mee werken.  De 
grootte van het arbeidsvermogen is per persoon verschillend en 
zal beoordeeld worden door de uitkeringsinstantie. Stel, de 
jongere heeft een arbeidsvermogen van 30%, dan hoeft u als 
werkgever ook maar 30% van zijn minimum loon te betalen. De 
uitkeringsinstantie zal de rest betalen. Dit heeft voordelen voor 
alle betrokkenen; 

 u als veehouder kunt de kleine eenvoudige klussen op het 
bedrijf uit besteden; 

 
 de uitkeringsinstantie bespaart geld; 

 
 en de jongere krijgt ritme en regelmaat in zijn leven en 

voelt zich gewaardeerd in de maatschappij.  
 

Voor praktijkvoorbeelden, zie het filmpje op Youtube: “Boeren met PlusKracht”. 
(http://www.youtube.com/watch?v=GktsBdc2_D0) 
 

Werkzaamheden die een PlusKracht kan uitvoeren op een melkveebedrijf:  
  

Werkzaamheden Aantal bespaarde  
uren per jaar 

Totaal per 
jaar: 

Rondom melken 265 € 8.063 
Melken 210  € 5.250 
Kalveren voeren 250 € 5.250 
Voer aanschuiven 91 € 1.625 
Voeren 200 € 8.294 
Diepstrooiselboxen 126 € 3.150 
Koeienscheren 17,50 € 581 
Kalverhokjes 104 € 2.600 
Kuil managen 10 % broei  (400.000 kg ds) € 5.200 
Stripgrazen 20% minder verlies, 30 ha € 15.604 

http://www.youtube.com/watch?v=GktsBdc2_D0)


Stripgrazen 

Het is algemeen bekend dat met stripgrazen  de 
graslandverliezen enorm terug gedrongen kunnen 
worden.  Maar deze manier van beweiden is erg 
bewerkelijk. Bijna dagelijks moet de draad worden 
verplaatst en dat past niet altijd in het drukke 
werkschema van de veehouder. Met een anders 

begaafde erbij kan dit wel. Hij kan elke 2 uur de draad verzetten en zo de koeien maximaal laten 
weiden zonder verliezen en vertrappingen. Op deze manier kan de veehouder streven naar een 
betere efficiëntie van het voer, zodat hij minder (kracht)voer hoeft aan te kopen. Stel, dat door 
stripgrazen  de beweidingsverliezen met 20% wordt verlaagd. Dit betekent dat er per hectare 2.400 
kg ds gras of wel 2.352 kVEM méér wordt gewonnen . Een extra opbrengst van € 350 per ha. Voor 
een bedrijf met 30 hectare geeft stripgrazen dan een besparing van meer dan €15.000 per jaar. 

Kuilmanagen: 

Een nette kuil die vrij is van los voer, broei en schimmel kost veel tijd. Toch zijn dit onderdelen 
binnen het veehouderijbedrijf waar geld bespaart kan worden. Veel veehouders beseffen niet dat 
10% broei in de kuil op jaar basis al snel circa €5200,- per jaar kost. (400.000 kg ruwvoer X € 0,13 X 
10%). Een anders begaafde kan extra tijd besteden aan de kuil waardoor de kwaliteit nog steeds 
hoog blijft. Ook het voeren zelf kan worden uitbesteed aan een anders begaafde en jaarlijks veel tijd 
en geld besparen. 
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