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Informatie via nieuwe wegen
●

Jan Ovinge
Het is al lang geleden dat de boekdrukkunst door Laurens Jan zoon Coster is uitgevonden. Het
geschreven woord werd daardoor voor grotere groepen toegankelijk. Papier lijkt nu echter minder
nodig voor de communicatie. Digitale electronica techniek kan voor een groot deel deze taak
overnemen. We denken dan vooral aan de mogelijkheden van Internet. Tijdens de open dagen op
de regionale proefbedrijven en tijdens de open dagen op de Waiboerhoeve is er aandacht besteed
aan de mogelijkheden van Internet voor de kennisoverdracht. Het PR tracht daar actief op in te
spelen en klaar te zijn als het algemeen goed gaat worden. Een toenemend belang van Internet
voor de veehouder mag binnen afzienbare tijd worden verwacht. Het PR heeft een Internetsite.
De belangstelling hiervoor is sterk groeiend. Ook krijgen we steeds meer nieuwe contacten via
Internet. We hebben plannen om de ontwikkelingen actief te volgen en de site uit te breiden met
meer gebruiksmogelijkheden.
Een nieuwe weg
De kennis van het PR wordt ontwikkeld voor de
veehouder. Voor de veehouder zaak om daarvan
zoveel mogelijk gebruik te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te nemen
van de nieuwste ontwikkelingen in de veehouderij. Dit kan door op excursie te komen naar
één van de proefbedrijven, de open dagen te
bezoeken of een studie- of themadag bij te
wonen. Andere mogelijkheden zijn het lezen
van de PR artikelen, de publicaties of de naslagwerken of een PR deskundige uitnodigen voor
een inleiding voor uw studieclub of bijeenkomst.
PR donateurs ontvangen het informatieblad
Praktijkonderzoek. Het laatste jaar hebben we
ervaring opgedaan met de wekelijkse E-mailservice en de Internetsite. PR-donateurs kunnen
gebruik maken van de E-mail service. Men ontvangt dan wekelijks een korte actuele tip. Het
leest gemakkelijk weg en U blijft op de hoogte
van actuele ontwikkelingen. U kunt zich hiervoor aanmelden. Het nummer hiervoor vindt U
elders in dit blad.
Snellere informatie
De E-mailservice en de Internetsite maken dat
de informatie sneller bij U komt. Daarnaast heeft
Internet de mogelijkheid om de zaken nog eens
rustig na te zoeken. Op de Internetsite treft U
op overzichtelijke wijze informatie aan over het
actuele onderzoek en kennisoverdracht, de kennisactiviteiten en -producten en de wekelijkse Email tips als naslagwerk. Door het toenemende
aantal mogelijkheden en het belang van een
snelle informatiestroom neemt voor de veehouder de betekenis van Internet toe.
Ontwikkelingen
Het PR vervult voor de veehouderij een kennis1

centrumfunctie. Naast het lopende onderzoek is
er veel informatie beschikbaar over dagelijkse
zaken. Onze deskundigen worden vaak telefonisch geraadpleegd. Verwacht wordt dat het
electronisch medium als dagelijkse vraagbaakfunctie zal gaan toenemen. Het PR werkt daarom aan de ontwikkeling van een kennisdatabank. Hierin ligt veel informatie opgeslagen
zoals onderzoeksresultaten, het handboek
Veehouderij etc. Deze kunt U raadplegen wanneer U het nodig vindt. Via een zoekstructuur is
gemakkelijk bij de gewenste informatie te
komen.
Ook heeft U tijdens de open dagen op de
Waiboerhoeve kunnen oefenen met de chatboxen. Een mogelijkheid om thuis met uw collega’s en deskundigen electronisch te discussiëren over actuele onderwerpen. We hopen U
spoedig te ontmoeten op de electronische snelweg. Dit brengt ons dichter bij elkaar.
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Vorig jaar stond
Internet al volop
in de belangstelling.

