Gebruikersforum gestart
Judith Waninge

De eerste bijeenkomst van het onafhankelijke gebruikersforum van het Egam-programma, dat
verder gaat onder de naam gebruikersforum automatisering melkgeitenhouderij, heeft ondertussen
plaatsgevonden. Met als hoofddoel de continuïteit van managementprogramma’s te bewaken en
meer rendement uit de automatisering te halen voor de melkgeitenhouder, kan het gebruikersforum
aan de slag. Naast het inventariseren van wensen van geitenhouders wil het gebruikersforum met
externe financiering deze wensen en verbeteringen ook laten doorvoeren.

H

et gebruikersforum, bestaande uit
acht deelnemers, is in november
van start gegaan en komt onder
leiding van voorzitter Frans Ettema. Ettema,
eigenaar van Landfort, geeft onafhankelijk
advies op het gebied van automatisering.
Vier geitenhouders die gebruik maken van
het managementprogramma Egam nemen
deel aan het gebruikersforum. Dit zijn Ron
Goderie, Alex Westerlaken, Klaas Sjoerd
Meekma en Dennis Roekevisch. Dierenarts
Geert van Dinther en voervoorlichter Frank
Veldkamp vullen het gezelschap aan vanuit
het bedrijfsleven. Floor Koning bewaakt de
haalbaarheid van de wensen die naar boven
komen vanuit Elda, eigenaar van het Egamprogramma.
Geitenhouders die Egam gebruiken en voorstellen voor wijzigingen van het management
programma hebben, kunnen die doorgeven
aan het gebruikersforum via e-mailadres
fhettema@hetnet.nl.

bedrijfsresultaten niet verbeteren. “De eerste
tien slechte geiten kan ik wel aanwijzen,
maar de tweede tien slechte niet, en die
draai ik in een keer uit het programma”,
verteltWesterlaken die als lid van het
gebruikersforum alle geitenhouders oproept
om te reageren met wensen. “Het gebruikersforum is laagdrempelig en als geitenhouders
snappen we wat onze collega’s bedoelen.”

Wensen managementprogramma
Ron Goderie is bedrijfsleider bij Klaver Geit
van de gebroeders Klaver uit Winkel. Goderie
is verantwoordelijk voor de tweeduizend
melkgeiten en werkt sinds vijf jaar met het
Egam-programma. “De informatievoorziening
mag beter”, vindt hij. Ook wil hij door meer

begeleiding of cursussen meer vertrouwen
in het programma krijgen. Dit wil hij graag
inbrengen in het gebruikersforum. “Het
terugvinden van informatie over de geiten is
lastig, ook na het lezen van de handleiding”,
aldus Goderie. “We willen de uitval van geiten
graag nauwkeurig analyseren. Vooral met
grote aantallen verdien je met het voorkómen
daarvan veel geld. Met Egam kun je één specifieke reden van uitval noteren. Alleen bij
een dode geit kan dat weer niet.” Goderie
geeft aan dat het goed is dat er verschillende
geitenhouders in het gebruikersforum deelnemen. Het moet volgens hem niet zo zijn
dat de fokkerij de overhand krijgt in het programma of alleen naar grote geitenhouders
geluisterd wordt.

Alex Westerlaken houdt in Rijswijk (NB) 650
melkgeiten en 350 opfokgeiten en heeft
daarnaast 40 hectare akkerbouw. Westerlaken
gebruikt het managementprogramma Egam
al sinds 1994 en de melkcontrole-module
sinds negen jaar. Hij heeft ervaring met het
doorgeven van nog niet gerealiseerde wensen, zoals een lijst met de gemiddelde leef
tijden van alle aanwezige melkgeiten.
“Ook mag het programma op diverse punten
gebruiksvriendelijker. Ik bedoel dan met
minder klikken het overzicht in beeld hebben”, geeft de melkgeitenhouder aan. Hij
kan zonder het managementprogramma zijn
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Forumleden

Geitenhouders kunnen hun wensen wat betreft Egam doorgeven aan het gebruikersforum.
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