Toon de Bie over Uniforme BedrijfsKengetallen

‘Dit bestaat nergens
ter wereld’
Wilma Wolters

“We krijgen straks een bundeling van gegevens van dieren, fokkerij, melk, voer, medicijnen. Dat

H

ij is duidelijk enthousiast, Toon de
Bie, over het systeem Uniforme
BedrijfsKengetallen. “Er worden
zoveel data samengebracht, dat moet wel
iets moois opleveren.” In de vorige Geiten
houderij kon u lezen dat het systeem ken
getallen gaat genereren over de geitensector.
Toen bleken ook Jeannette van de Ven, Chris
tian van Summeren en Pierre Berntsen
enthousiast en hoopvol over het systeem. De
Bie: “Iets anders moois is dat de geitenhouder
met Uniforme BedrijfsKengetallen niet meer
werk heeft dan gewoon zijn I&R bijhouden,
wat wettelijk verplicht is, en dat er wel veel
betrouwbare data uitrollen. Want veel geiten
houders krijgen de melkgegevens via de
melkverwerker al automatisch in Egam, en
zo is het, door samenwerking met de belang
rijkste voerleveranciers, ook met het voer.
Puntje van aandacht is vervolgens wel dat er
wat met de uitkomsten wordt gedaan. Gebeurt
dat niet, dan zou dat doodzonde zijn.”

heeft niemand, zelfs CRV voor de koeien niet. Het is revolutionair, nergens ter wereld kun je dit
vinden.” Dat zegt Toon de Bie van Elda over het systeem Uniforme BedrijfsKengetallen, waarbij hij
nauw betrokken is.
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Gegevens delen
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Wil je er als geitenhouder ten volle van profi
teren, dan zul je dus de kengetallen van jouw
bedrijf moeten interpreteren. Je kunt zelf een
referentiekader creëren, zodat je jouw ken
getallen kunt vergelijken met een gemiddelde.
Vervolgens zouden alle relevante organisaties
en mensen, zoals je voeradviseur of dieren
arts, die gegevens in kunnen zien. Maar wil
je dat niet, dan gebeurt dat niet. Je zult als
geitenhouder eerst toestemming moeten ver
lenen voordat iemand jouw data in kan zien.
De Bie: “Dat geldt voor elke persoon apart;
eenieder die jij iets wilt laten zien, zul je
daarvoor toestemming moeten verlenen. Je
kunt ook nog per onderwerp aangeven of
iemand de gegevens in mag zien. Zo kun je
aanvinken dat je dierenarts wel je voergege
vens kan krijgen, maar bijvoorbeeld niet je
melkgegevens.”

Dat doorsturen gebeurt via AgroLink, dat
ongeveer werkt als LinkedIn. Je kunt je rela
ties aanklikken en aanvinken welke gege
vens (lijsten) zij mogen ontvangen. Elke
tweede van de maand krijgen zij dan auto
matisch een pdf in hun inbox.
Het laten doorsturen van deze gegevens is
overigens gratis voor de geitenhouder.

Industrie betaalt mee
De organisatie die de gegevens doorgestuurd
krijgt, zal wel financieel moeten bijdragen.

systeem ziet, is dat het een nieuwe aanzet is
voor samenwerking tussen erfbetreders. “Ik
zie het wel voor me dat de voeradviseurs en
dierenartsen samenwerken en gebruik
maken van de gegevens. Eens per jaar zou
den dergelijke adviseurs volgens mij samen
moeten komen op het bedrijf om de speer
punten voor het komende jaar te bespreken.”
Het doorsturen van gegevens aan adviseurs
raadt De Bie wel aan. “Al houd je het zelf dan
wat minder punctueel in de gaten, als je dan
wel iemand hebt die tegen je zegt dat je

‘Het werkt op z’n best als
iedereen meedoet’
Een jaarabonnement bij Elda kost 100 euro.
Voor toegestuurde lijsten betalen organisaties
15 euro per UBN per jaar. En als zij willen
inloggen en wijzigingen invoeren voor de
geitenhouder, betalen zij ook 10 euro. Maar
nogmaals: het initiatief ligt altijd bij de geiten
houder. Die blijft de baas over de gegevens.
“Je moet een keer de start maken. Daarna
gaat het automatisch”, zegt De Bie. Dat geldt
voor zowel Elda als de geitenhouders. De gei
tenhouders die nu meedraaien in de test,
merken er zelfs nauwelijks iets van. Eenmaal
hebben zij gegevens moeten aanleveren, ver
der is het nu werk dat achter de schermen
gebeurt. “Pas als de geitenhouders de resul
taten krijgen, dus de uitdraai van de ken
getallen kunnen zien, kan het voor hen weer
wat gaan leven.”

Voordeel en nadeel

afwijkt van de referentie, kun je veel hebben
aan de kengetallen. Zo heb je een (extra) stok
achter de deur om je bedrijf te verbeteren.”
Heeft het systeem volgens De Bie ook nade
len? Hij moet even nadenken. “Ik merk dat
sommige mensen in de sector bang zijn dat
transparantie een bedreiging is in de bedrijfs
voering, terwijl het mijns inziens juist een
voordeel is.”

Iedereen meedoen
Het systeem werkt op z’n best als elke geiten
houder meedoet. “Pas als het merendeel mee
doet kun je goede referentiekaders creëren.
Dan pas kun je goed vergelijken.” De Bie is
hoopvol gestemd. “Omdat het systeem door
de grote voerfabrikanten al omarmd wordt,
verwacht ik dat over twee jaar bijna iedereen
meedoet. Anders was dat maar mogelijk de
helft geweest.”

Grootste voordeel dat De Bie in het UBK-

Geitenhouderij | juni 2014

25

