
Nieuwsbrief mei 2016  

Kort… Jeannette van de Ven: 

Op het GRIB overzicht is het mogelijk uw bedrijf te vergelijken met de referen-
tiegroep. De referentiegroep wordt berekend over het huidige rollende jaar. De 
eigen prestaties kunnen vergeleken worden over een bepaalde periode.  
 
In de referentiegroep zitten bedrijven die deelnemen aan GRIB en waarvan al-
le gegevens goed en compleet in het systeem zijn verwerkt. Om dit te contole-
ren wordt onder andere gekeken of de zuivelgegevens goed binnenkomen, of 
de berekende melkproductie past bij de prestaties van dit bedrijf en/of het 
krachtvoerverbruik per 100 kg melk past in het beeld. Mocht het onduidelijk 
zijn of een bedrijf betrouwbaar is voor de referentiekolom dan wordt er contact 
mee opgenomen. Gezamenlijk wordt nagelopen of de bedrijfsgegevens juist 
zijn ingevuld, dit zorgt ervoor dat de referentiegroep ook echt representatieve 
cijfers bevat. 
 
Op dit moment bestaat er binnen GRIB één referentiegroep. In de toekomst 
wordt het mogelijk zelf te kiezen met welke groep u uw bedrijf wilt vergelijken. 
Dit zal mogelijk worden voor bijvoorbeeld studiegroepen. Dit alles echter op 
verzoek van de melkgeitenhouder(s).  
 

Indien u interesse heeft in een bepaalde referentiegroep kunt u zich 
wenden tot één van de klankbordleden (zie laatste blad voor gege-
vens)  

De referentiekolom GRIB 

Ruim een jaar zijn we in de sector bezig met GRIB. Tijd om de balans op te ma-

ken. Een aantal voorlichters van voerfirma’s is benaderd om hun ervaringen te de-

len. Deze input gaat de klankbordgroep gebruiken om het GRIB-systeem te opti-

maliseren. We proberen goed te luisteren naar de behoeften van de gebruikers. 

We nemen ons voor om ook kritisch te kijken wat we kunnen schrappen. Voorop 

staat dat het werken met GRIB makkelijk en laagdrempelig moet zijn en dat berei-

ken we niet door u te bedelven onder een brij van cijfers. Naast puur financiële 

cijfers komen er ook getallen die een uitdrukking geven aan de mate van duur-

zaamheid op uw bedrijf. Daarnaast is het mogelijk om ook de historie te bekijken. 

En dat voldoet aan een vraag van velen van u. Blijf vooral uw vragen en opmer-

kingen delen met ons. Samen werken aan GRIB brengt uw bedrijf en de sector 

verder! 



Het streven is om juni 2016 een aantal nieuwe kengetallen toe te voegen aan 
het GRIB overzicht. Deze kengetallen zorgen voor het nóg beter in beeld bren-
gen van uw bedrijf en maken het mogelijk uw bedrijf te vergelijken met de re-
ferentiegroep.  
 
1. Levensduur percentage  
Dit getal laat zien hoe lang uw melkgeiten melk geven en wat daarmee bere-
kend het levensduur-percentage is. Zie de afbeelding voor een voorbeeldbere-
kening.  
 
2. Percentage Lammeren  
Het % lammeren geeft 
aan hoeveel lammeren u 
ten opzichten van uw 
melkgeiten op uw bedrijf 
aanwezig heeft, i.c.m. met 
het levensduur percentage 
kunt u zien of de aanwezi-
ge lammeren er voldoende 
zijn om de geiten die moe-
ten worden opgevolgd te 
vervangen.  
 
3. Gemiddelde levenspro-

ductie afgevoerde gei-
ten 

Dit getal wordt berekend 
door bij de verschillende 
melkgeld afrekeningen in 
de historie te bekijken wat 
de gemiddelde dagproduc-
tie is van de aanwezige 
dieren.  
Per afgevoerd/gestorven 
dier word er gekeken hoe-
veel melk zij heeft gepro-
duceerd in haar productieve leven en hiervan wordt een gemiddelde berekend.  
 
In bijgevoegde afbeelding zijn de kengetallen voorzien van voorbeelden.  

Onder voervertegenwoordigers die GRIB gebruiken is een enquête uitgezet, 
met de achterliggende gedachte; wat ging of gaat er goed en wat behoeft nog 
verbetering?  
 
Een aantal vertegenwoordigers is uitgenodigd om hun ervaringen te delen met 
de GRIB-Klankbordgroep op 14 juni a.s. Meer informatie hierover? Neem con-
tact op met één van de klankbordleden.  
 
Op deze manier proberen we GRIB continue beter en doeltreffender maken.  

Nieuwe kengetallen  

GRIB—Klankbordgroep 



Via Agrolink (www.agrolink.nl), waar u o.a. uw GRIB overzicht kan bekijken, is 
het ook mogelijk om gegevens te delen met bijvoorbeeld uw voerspecialist. Dit 
kunt u doen door de juiste machtigingen aan te zetten: 
 
Als u bent ingelogd in Agrolink gaat u naar “Connecties”. U selecteert hier de 
persoon die u wilt machtigen en klikt daarna op “rechten”. U krijgt dan een 
overzicht van alle mogelijke machtigingen. Hier kunt u aangeven welke gege-
vens deze persoon wel- en welke niet mag zien van uw bedrijf.  

 
U kunt iemand machtigen voor “GRIB basis” (alleen meekijken) of 
“GRIB uitgebreid” (meekijken en aanpassen waar nodig in voer). 
Voor de overige overzichten die u kunt bekijken op Agrolink kunt u 
ook personen machtigen. Dit doet u, door de gewenste machtigin-
gen aan/uit te vinken.  
 

De nabetalingen van het melkgeld in GRIB kunnen een verschil opleveren in de 
berekende melkgelden (en daarmee in de verschillende voerwinsten). Elke 
melkverwerker heeft zijn eigen manier en moment(en) van het uitvoeren van 
de nabetalingen, en de verwerking daarvan in de zuivelgegevens.  
 
Voor de melkverwerkers die de nabetalingen verwerken in een gewone 
(maandelijkse) afrekening komt dit al reeds in het systeem.  
 
In de toekomst wordt het mogelijk om extra nabetalingen mee te nemen in 
GRIB. Deze worden door uw melkverwerker verstuurd en komen automatisch 
in GRIB bedeeld in de juiste periode.  
 

 
 
Heeft u vragen over de nabetaling en uw GRIB overzicht? Neem dan 
contact op met Elda; grib@elda.nl of telefonisch via 0161-294794. 

Machtigingen in Agrolink 

 Nabetalingen 

Dit was de nieuwsbrief GRIB van mei 2016.  
 
 

U kunt met vragen over GRIB en de werkwijze hiervan terecht bij de verschil-

lende leden van de klankbordgroep. In juni komt de klankbordgroep weer bij 

elkaar. Heeft u zaken die hierin meegenomen dienen te worden, ho-

ren wij dat graag!  

Afsluiting 

http://www.agrolink.nl/
mailto:grib@elda.nl


Activiteiten m.b.t. GRIB 

Ter afsluiting 

Jeannette van de Ven 06-23473417 jeannettevdven@gmail.com 

Teunis Bultman  06-10325206 tbultman@boerderijdemezenberg.nl 

Barbara Snijders  0161-294794  grib@elda.nl 

Jan van der Zee  06-10106421 j.vd.zee@gelreijsselstreek.com 

John Bruin    06-53448066 john.bruin@forfarmers.eu 

William van der Burg 06-14267316 w.vd.burg@hotmail.com 

Peter Sterken   06-12038082 jaamsterken@hetnet.nl 

  Hoe zijn wij te bereiken 

Klankbordgroep 


