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Inhoudsopgave Inleiding
Het mag best gezegd worden. ‘Ik ben trots 
op en dankbaar voor GIJS geitenhouders’. 
Niet alleen diegenen met jaarresultaten 
in dit jaarverslag, maar voor een ieder die 
ondernemerschap en daadkracht toont.  
Al met al 32% van de 28 bedrijven die we 
konden monitoren hadden in 2020 meer dan 
100 kg vet en eiwit per geit.  Een fantastisch 
resultaat. 
Misschien komt de meeste voldoening wel 
voort uit de reacties en interacties van onze 
geitenhouders. Regelmatig horen we dat 
de geboekte resultaten mede te danken 
zijn aan de inzet van ons krachtige team. 
Hiermee bedoelen ze het veelzijdig GIJS 
team, maar het teamverband is natuurlijk 
niet alleen intern. Het team bestaat uit de 
geitenhouder met zijn team en de GIJS 
medewerkers. 

Samen maken we een vooruitstrevend plan 
en zetten regelmatig de kengetallen op een 
rij, we beoordelen samen of we op koers 
zitten en streven naar verbetering. Mijn 
veel gebruikte uitspraak  ‘inspraak zonder 
inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht’ 
is wellicht cliché maar het is zó ontzettend 
waar. 

Ik wens je veel leesplezier met ons 
jaarverslag. Mocht je vragen hebben of wil 
je samen met ons team sparren over een 
vooruitstrevend plan voor jouw bedrijf, 
neem contact met ons op, wij staan graag 
voor je klaar.

Jan van der Zee
Verkoopleider GIJS Geiten
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Hoe belangrijk zijn data voor jou?

Beste geitenhoud(st)ers,
 
Wij willen graag de behoefte peilen naar welke data praktisch zijn voor jouw geitenhouderij. 
Welke data lijken jou handig om mee te werken en jouw bedrijf te optimaliseren of 
aan te sturen?  Ons doel is niet om nieuwe systemen of managementprogramma’s te 
ontwikkelen, maar puur samen ontdekken waar behoeften liggen. Deze bevindingen krijg je 
teruggekoppeld.
 
‘Door waardevolle data te verzamelen uit de 
geitenhouderij, kunnen we sneller stappen 
zetten naar een gezonder geitenbedrijf.’
 
Vul onze enquête in op www.metgijs.nl/data of 
scan deze QR-code. Het kost ca. 4 minuten van 
je tijd, dit belonen we met een GIJS calculator. 
‘Reken op GIJS’

Team GIJS
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Podiumplaatsen GIJ S klanten | 2020
Vol trots publiceren wij  de resultaten van de 
Melkgeiten Monitor 2020. Dit jaar zij n er 28 
gangbare- en 2 biologische geitenbedrij ven 
in het jaarverslag opgenomen, waarvan 
het gehele jaar alle benodigde data in het 
volgsysteem zij n bij gehouden. Dat zij n er 
zeven meer dan in 2019. We zij n blij  met 
zoveel klanten die een bij drage leveren 
aan dit mooie jaaroverzicht. Ondanks alle 
uitdagingen van 2020, corona en een warme 
zomer, zij n er weer hele mooi resultaten 
behaald!

In 2020 waren er gemiddeld 1201 melk- 
geiten aanwezig op die bedrij ven, met 
een gemiddelde jaarproductie van 1260 
kg meetmelk. Dit is een stij ging van 32 kg 
meetmelk per geit per jaar. Jaar op jaar zien 
we een mooie stij ging van de kilogrammen 

vet- en eiwitproductie. De melkgeiten hebben 
afgelopen jaar gemiddeld 2,2 kg kg vet + 
eiwit meer geproduceerd, wat neerkomt op 
een gemiddelde van 93,6 kg vet+eiwit per 
geit per jaar. Dit jaar zij n er 9 bedrij ven die 
meer dan 100 kg vet + eiwit per geit hebben 
geproduceerd. Dit komt neer op 32% van 
de bedrij ven die in Melkgeiten Monitor 
meedraaien. Door de hogere melkprij s en 
de daling van het krachtvoerverbruik per 
kg meetmelk is de voerwinst gestegen met 
gemiddeld €84 per geit per jaar. Ook dit jaar 
hebben we weer het podium voor de ’Beste 
Allrounder’, hét podium voor de bedrij ven 
die qua melkproductie en voersaldo het 
effi  ciëntst gescoord hebben.
Deze technische- en fi nanciële jaarcij fers 
kunnen jou helpen bij  de verbeteringen op 
jouw melkgeitenbedrij f. 
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Jaarresultaten top 10 GIJS klanten | 2020

 

Nr. 2020

1 1566 4,04 3,56 7,60 1596 119,0 1085 776

2 1359 4,40 3,59 7,99 1444 108,6 1012 766

3 1420 4,10 3,53 7,63 1455 108,3 1012 762

4 1382 4,05 3,64 7,69 1417 106,3 993 774

5 1453 3,88 3,43 7,31 1443 106,2 974 687

6 1505 3,70 3,35 7,05 1456 106,1 1023 794

7 1432 3,89 3,42 7,31 1423 104,7 973 675

8 1378 4,01 3,46 7,47 1391 102,9 963 656

9 1368 3,95 3,48 7,43 1373 101,6 948 625

10 1279 4,32 3,45 7,77 1337 99,4 891 652

GEM. MM* 1235 4,09 3,51 7,60 1260 93,6 869 620

Min. 876 3,70 3,35 7,05 907 67,6 631 411

Max. 1566 4,87 3,71 8,47 1596 119,0 1085 794

Top 25% 1452 3,95 3,47 7,42 1456 107,6 1009 754

Nr. 2020

1 1056 3,77 3,46 7,23 1037 76,3 997 743

2 1025 3,58 3,48 7,06 985 72,4 938 687

GEM. MM* 1047 3,72 3,47 7,18 1023 75,3 980 728

* gewogen gemiddelde van 2020
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1 67,97 67,16 49,89 9,0 2,50

2 70,08 60,19 56,70 8,0 2,09

3 69,54 62,04 53,72 8,3 2,24

4 70,05 54,92 56,24 7,3 1,98

5 67,53 67,74 47,30 9,2 2,72

6 70,26 57,18 52,74 7,8 2,23

7 68,38 74,77 47,76 10,2 2,78

8 69,17 71,67 49,11 9,7 2,75

9 69,02 76,49 46,80 10,3 3,02

10 66,64 64,30 51,65 8,6 2,22

GEM. MM* 68,97 68,30 50,57 9,2 2,57

Min. 66,58 50,10 43,99 6,8 1,98

Max. 75,95 83,70 59,78 11,2 3,15

Top 25% 69,33 62,20 52,14 8,4 2,34

Nr. 2020

1 96,11 48,50 71,95 6,6 3,16

2 95,21 49,00 67,21 6,7 3,58

GEM. MM* 95,86 48,70 70,65 6,6 3,27

* gewogen gemiddelde van 2020
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Pens pH meten bij  melkgeiten: 
een nauwkeurig klusje
Een goede penswerking en het voorkomen 
van pensverzuring zij n essentieel voor 
een gezonde veestapel. De penswand 
bekij ken en pens pH laten meten door de 
veearts kunnen hierin erg waardevolle 
inzichten geven. Rondom de manier 
van het meten van de pH zij n echter 
onduidelij kheden. Innovatiecentrum De 
Mekkerhof heeft daarom onderzoek gedaan 
naar de betrouwbaarheid van verschillende 
manieren om pens pH te meten én het 
moment van meten.

Van verschillende geiten is direct na 
overlij den pensvloeistof afgetapt uit de 

pens. Daarnaast is ook op 1, 2, 3, 4 en 5 uur 
na overlij den pensvloeistof afgetapt. Per 
keer is direct gemeten wat de pH was van 
de vloeistof. Hierin was duidelij k zichtbaar 
dat de pens pH in de uren na overlij den 
daalt en dat dit per geit sterk kan variëren 
(-0,2 tot -0,8). Misschien ook helemaal niet 
gek, aangezien de microfl ora in de pens nog 
een tij dje doorwerkt. Maar om een eerlij k 
beeld te krij gen betekent dit dat het dus erg 
belangrij k is om zo snel mogelij k na intrede 
van de dood de pens pH te bepalen. 

Het aftappen van pensvloeistof is niet altij d 
even makkelij k doordat de pens ook gevuld is 

met de voedselbrij  en hierdoor de naald snel 
verstopt kan raken. Een vele makkelij kere 
manier zou zij n om pens pH in de voedselbrij  
te kunnen meten. Daarom is hier ook naar 
gekeken. Op dezelfde momenten waarop 
pensvloeistof is afgetapt, is ook de pH meter 
in de voedselbrij  gestoken om pH te meten. 
Hieruit kwam al snel naar voren dat de pH 
van de voedselbrij  over het algemeen lager 
is, ten opzichte van de pensvloeistof. Ook al 
is de pH dus op hetzelfde tij dstip gemeten. 
Offi  cieel is een pH meter alleen gemaakt 
om in vloeistof te meten, dit zou kunnen 
verklaren waarom de pH van de voedselbrij  
meten lastig blij kt. Tot slot varieerde de 

pH in de voedselbrij  ook nog erg tussen 
verschillende plaatsen in de pens (zie foto). 
Al met al is het van essentieel belang dat de 
pens pH op de juiste manier gemeten wordt 
om de juiste conclusies te kunnen trekken. 
Met als belangrij kste punten dat de pH in 
de pens vloeistof wordt gemeten en zo snel 
mogelij k na intrede van de dood. Pens pH 
blij ft wel echt een moment opname, andere 
factoren meenemen in het totaal plaatje 
blij ft daarom zeker zo belangrij k.
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Ken je (ken-)getallen
Als het over kengetallen gaat moet ik altij d 
denken aan een uitspraak van zakenman 
en investeerder Marcus Lemonis die in het 
programma “The Profi t”  (in Nederland uit-
gezonden op RTL Z)  noodlij dende bedrij ven 
probeert te helpen. “You’ve got to know the 
numbers”, je moet je (ken-)getallen kennen.

Welke kengetallen?
Als we deze uitspraak loslaten op de 
geitenhouderij  is de eerste vraag, welke 
kengetallen dan? Technische- of fi nanciële 
kengetallen, hoe drukken we die dan uit, per 
dag, per geit, per pot, per 100 kg melk, per 
kg vet en eiwit? Globaal onderscheiden we 
twee hoofdgroepen kengetallen: technische 
of fi nanciële.  Technische cij fers zij n alleen 
interessant als ze ook een fi nanciële impact 
hebben. Zo is vreemd genoeg kg melk per 
geit, per dag of per pot niet relevant. Er is 
immers geen fi nanciële impact. We worden 
niet betaald per kg melk maar per kg vet en 
eiwit. Toch hebben we het er (te) veel over. 
Hetzelfde geldt voor kg krachtvoer per 100 kg 
melk. 

Voereffi  ëntie
De beleving is dat krachtvoer duur is en je 
er dus zo weinig mogelij k van moet voeren. 
Maar ken jij  de prij s van jouw ruwvoer, of 
bij producten? Als je ruwvoer aankoopt ken 
je de prij s, veelal per kg ds. Maar tel je dan 
ook de kosten voor folie, inkuilen, uitkuilen, 
bewaar- en voerverliezen? Dan hebben we het 
nog niet gehad over de voederwaarde van het 
product. Het kengetal voereffi  ciëntie is meer 

relevant. Hoeveel vet en eiwit weten mij n 
geiten per kg ds te produceren? Dit zegt alles 
over de kwaliteit van het voer, het rantsoen, 
het voeren, de opname en de benutting. 
De fi nanciële impact is hierdoor aanzienlij k. 
Zo zij n er veel voorbeelden te noemen van 
(ken-)getallen en hun relevantie.

Een bedrij f met 1.000 melkgeiten levert 
met  het verhogen van de drachtresultaten 
bij  jouw melkgeiten met 5% netto ruim
€ 5.000,- op. Eén procent meer of minder 
uitval maakt op het genoemde bedrij f een 
verschil van ruim € 4.000. Het verhogen 
van de kg vet en eiwit productie levert per 
5 kg maar liefst € 27.000,- voerwinst op.  
Op het gebied van kengetallen is nog een 
wereld te ontdekken en te ontwikkelen in 
de geitenhouderij . Als GIJ S team pakken we 
deze handdoek graag samen met jou op. Wij  
nodigen je van harte uit om de enquête (zie 
pagina 2) over dit onderwerp in te vullen en 
jouw ideeën met ons te delen. 

Ronald Paardekooper
Accountmanager geiten

De kracht van GIJ S
GIJ S maakt zich sterk voor gezonde boerenbedrij ven. Het sturen 
op de juiste kengetallen kan daarbij  helpen. 
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Melkproductie verhogen
Optimaliseren van de melkproductie 
per geit draagt bij aan een efficiënte en 
duurzame veestapel. Het verhogen van 
de melkproductie is dan ook voor veel 
veehouders interessant. Door zoveel 
mogelijk melk te maken uit het beschikbare 
voer verbetert de voerefficiëntie.
 
Geiten zijn toppers in het produceren 
van melk als we de voeding goed voor 
elkaar hebben. Voermanagement is 
dan ook een belangrijk middel om de 
melkproductie te verhogen. Bij een 
uitgekiend geitenrantsoen is het goed in 
het achterhoofd te houden dat we niet 

alleen het mondje van de geit voeren, 
maar juist de miljoenen mondjes van de 
pensbacteriën. Een goed werkende pens is 
dé basis voor een hoge melkproductie. Het 
is juist daarom dat een hoge melkproductie 
niet pas begint bij een melkgeit, maar juist 
al in de opfok. Tijdens de opfokperiode 
worden de pens, de penspapillen en de 
penswand ontwikkeld.
 
Afgelopen jaar hebben we weer wezenlijke 
stappen gezet als het gaat om de 
ontwikkeling van gistculturen en onze 
melkpoeders. Producten die bijdragen aan 
duurzame, efficiënte en hoogproductieve 

melkgeiten. Een goed resultaat begint bij 
jouw vakmanschap als geitenhouder en 
de gezondheid van de veestapel. Om jou in 
je doelstellingen te ondersteunen, zijn wij 
voortdurend op zoek welke tools wij je aan 
kunnen bieden op het gebied van voeding en 
management, om daarmee nog succesvoller 
te kunnen worden in je onderneming.
Vanaf dag één dat GIJS actief is, zijn 
we bezig met het ontwikkelen van 
maatwerkvoeders, of te wel Maxim voeders 
zoals ze in de markt beter bekend zijn. 
Krachtvoeders die aansluiten bij jouw 
specifieke doelstelling, dieren en wensen. 
Voeders die worden samengesteld door 

onze GIJS stalnutritionisten. Vrouwen en 
mannen die weten waar ze over praten. Ze 
lopen immers in de stal en staan aan de 
knoppen van de voerpers. Door de opgedane 
kennis bij onze klanten en onze proeven op 
het Innovatiecentrum de Mekkerhof zijn ze 
stukje bij beetje verbeterd. Hierdoor is o.a. 
de voorspelbaarheid van de rantsoenen 
vergroot. We geloven dat we met de Maxim 
voeders een waardevol stukje gereedschap 
in de handen van jou als vakman kunnen 
leggen en je daarmee kunnen ondersteunen 
in het realiseren van je doelstellingen op 
het gebied van gezondheid veestapel, 
efficiëntie en melkproductie.
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Harm Jan en Lianne bouwen nieuwe opfoklocatie voor geitenlammeren in Balkbrug

Klaar voor de toekomst!

Meer dan trots zijn Harm Jan en Lianne 
Brouwer uit Balkbrug op hun gloednieuwe 
geitenstal waar lammeren van een week tot 
gemiddeld 5 maanden opgefokt worden voor 
de export. De doordachte looplijnen voor 
mens en dier, de aandacht voor hygiëne én 
het goed werkende klimaatsysteem komen 
hun werkgemak dagelijks ten goede. 

De nieuwe stal springt direct in het oog op 
het erf van de familie Brouwer van Holland 
Goats B.V. Een prachtige gevel geeft de stal 
een authentieke en luxueuze uitstraling. 
Dat is iedere dag genieten, erkent Harm Jan 
Brouwer. ‘Omdat we regelmatig klanten op 
bezoek krijgen, is een goede uitstraling van 

ons bedrijf en onze stal belangrijk. Het oog 
wil ook wat, zo werkt het. Deze mooie aanblik 
van de stal geeft onszelf een goed gevoel.’

Samen om tafel
Aandacht voor hygiëne, gezondheid, 
klimaat en efficiënte looplijnen waren stuk 
voor stuk belangrijke aandachtspunten 
bij de nieuwbouw. Omdat Harm Jan en 
Lianne nieuwkomers waren op het gebied 
van geiten, schakelden ze al in een vroeg 
stadium de kennis en expertise in van hun 
dierenarts, aannemer, klimaatspecialist 
en geitenspecialist José van Cranenbroek 
van GIJS. Dat bleek een gouden greep, 
want door samen de wensen, ideeën en 

kennis te delen staat er op hun erf nu een 
toekomstbestendige stal die van alle kanten 
voldoet en volledig naar wens functioneert. 

Longen en klimaat
José (GIJS) was in een vroeg stadium 
betrokken bij de nieuwbouwplannen. Haar 
ervaring en expertise op het gebied van de 
opfok en stalklimaat kwamen goed van pas. 
José heeft de samenwerking en onderlinge 
afstemming als zeer waardevol ervaren. 
‘Als je het hebt over de risico’s tijdens de 
opfok, staan de longen in de top 5 op plek 1 
tot en met 5. Een goed klimaat is daarom 
ontzettend belangrijk. Harm Jan en Lianne 
delen deze mening. 
Door bijvoorbeeld veel stalinrichting zelf 
te doen, bespaarden ze geld, dat ze in 
konden zetten in een goed functionerend 
klimaatsysteem.’ 

Kleinere afdelingen
In het voorste gedeelte van de stal 
komen de lammeren van een week oud 
binnen. Het lossen gaat gemakkelijk, de 
vrachtwagenchauffeur levert eenvoudig 
via een roldeur de  lammeren af in de stal. 
Daar gaan de  lammeren in kunststof boxen 
met meerdere spenen. Na enkele dagen 
gaan ze naar de andere afdelingen, waar ze 
met meerdere  lammeren in een groepshok 
gehuisvest worden. De afdeling bestaat 
uit 5 afdelingen met elk plek voor 120 
lammeren. Op de afdelingen is gekozen voor 
voergangventilatie. De buitenlucht komt op 
zolder binnen en via computergestuurde 
kleppen wordt automatisch het klimaat per 
afdeling geregeld.  
Voordeel van de kleinere afdelingen is dat  
lammeren van verschillende leeftijden 
en melkgeitenbedrijven apart gehuisvest 
kunnen worden zodat de infectiedruk beperkt 
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wordt. Tevens is apart ventileren mogelijk 
en kunnen de verschillende leeftijden in een 
andere afdeling opgefokt worden. Lianne 
neemt dit gedeelte van de stal voornamelijk 
voor haar rekening. 

Hygiëne is een zeer belangrijk aandachts-
punt. Vooraan in de stal is een hygiënesluis 
gebouwd. De centrale gang, die voorzien is 
van vloerverwarming, is schoon en netjes. 
De afdelingen zijn eenvoudig met een mini-
shovel te bereiken voor schoonmaken en 
uitmesten. Naast de deur van iedere afdeling 
kunnen schone handschoenen gepakt 
worden. 

‘Als er op een afdeling bijvoorbeeld wat 
snotneusjes zijn, gaan we daar extra strikt 
mee om en trek ik telkens een andere overall 
en laarzen aan als ik naar binnen ga. Zo 
houden we de verdere verspreiding in de 

hand. Een bijkomstig voordeel van kleinere 
afdelingen is dat ik makkelijker overzicht 
houd. Dat werkt erg prettig’, vertelt Lianne.
In de hokken is een speenschot aangebracht 
met 4 spenen.  De lammeren worden na zo’n 
7 weken gespeend en gaan dan over op een 
rantsoen met gehakseld stro en brok. Na 9 
tot 10 weken verhuizen de lammeren naar 
het achterste stalgedeelte, waar plek is voor 
zo’n 1.000 geiten. Het is een lichte, ruime stal 
met 4 potten. In deze stal is ventielventilatie 
met een onderdruksysteem via zij-ventielen 
geïnstalleerd. De lucht wordt onder de nok 
uitgezogen. In deze stal krijgen de geiten 
onbeperkt water, krachtvoer en stro, totdat 
ze na circa vijf maanden op export gaan.

Exportlocatie
Sinds een aantal jaren is Harm Jan naast de 
export in vaarzen actief in de geitenhandel. 
De geitenhandel heeft voor het grootste deel 

betrekking op geitenlammeren afkomstig 
van professionele melkgeitenbedrijven. 
Deze geiten worden door Holland Goats 
B.V. aangekocht, opgefokt en verhandeld 
naar veelal het buitenland. De koppels 
geiten worden na een quarantaineperiode 
getransporteerd naar klanten zowel binnen 
als buiten Europa. Ondanks de onzekerheden 
omtrent de stop op de geitensector in 
Nederland, besloten ze het avontuur aan te 
gaan in de geitensector. 
Harm Jan: ‘We hadden er alle vertrouwen in 
dat de handel constant bleef en die signalen 
kreeg ik ook. Ik hield me met de Hunland 
Group als vertrouwde partner al bezig met 
onder andere de inkoop van rundvee. In 2016 
besloten we ons ook in te gaan richten als 
opfoklocatie voor de geitensector. Dat deden 
we eerst in de voormalige ligboxenstal hier op 
het erf. Nieuw bouwen was de volgende stap.’

De benodigde vergunningen voor de bouw 
van een nieuwe stal kwamen voor Harm Jan 
en Lianne net op tijd binnen, want niet lang 
nadat hun aanvraag goedgekeurd werd, 
besloot de provincie de groei van de sector 
aan banden te leggen. De bouw ging van start 
en afgelopen zomer namen ze de nieuwe stal 
in gebruik.

Koploper
Er is in Nederland geen andere vrije geiten-
opfoklocatie met een dergelijke omvang. 
Klanten kunnen volgens Harm Jan rekenen 
op geiten met een hoge productie en een 
uitstekende gezondheidsstatus. ‘Nederland 
is met recht nummer 1 op geitengebied. 
De groei in de sector is in Nederland ten 
einde, maar wij vinden het onze taak om 
koploper te blijven en onze internationale 
klanten hoogwaardige geiten te kunnen 
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blijven leveren. Afnemers in met name Oost-
Europa, Rusland en het Midden-Oosten zijn 
vaak nieuwe geitenbedrijven of bedrijven 
met grootschalige groeiplannen. Hunland 
Group, waar we onderdeel van zijn, biedt deze 
ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om in Nederland stage te lopen. Op die 
manier bouwen we iets met onze klanten op 
en voelt het als echt teamwork.’

Stal van de toekomst
De geitenhouders waarderen de kennis die 
José inbrengt op hun bedrijf. ‘De totstand- 
koming van de stal was een prettige 
wisselwerking tussen alle partijen die 
meedachten’, vindt Harm Jan. ‘Van José 
leren we iedere keer nog bij. Ze is een echte 
duizendpoot met heel veel kennis en inzicht 

in geiten’, vult Lianne aan. Harm Jan en 
Lianne hopen op jaarbasis zo’n tweeduizend 
geiten vanaf hun locatie voor de export af te 
leveren. Na de sprong in het diepe erkennen 
ze dat het houden van geiten goed bij ze past. 
‘Geiten zijn goed hanteerbaar, het zijn schone 
dieren en het is een mooie uitdaging om ze 
gezond te houden’, vindt Lianne. 

Al staat in Balkbrug hun geitenstal van de 
toekomst, de stal is wél zo gebouwd dat 
het omschakelen naar een andere functie, 
zelfs buiten de agrarische sector, eenvoudig 
kan. ‘We wilden een stal bouwen die voor 
meerdere doeleinden geschikt is. Maar 
voorlopig zien we nog volop kansen met onze 
geiten-opfoklocatie. Daar zetten we ons met 
trots voor in’, besluit Harm Jan.

Student Rick van Logtestijn, van 
HAS Hogeschool Venlo, is de laatste 
maanden ijverig bezig geweest met een 
stageopdracht voor GIJS. Hierin heeft hij 
een bedrijfseconomisch model opgesteld 
om managementkeuzes van geitenhouders 
te ondersteunen. Binnen dit model stond de 
afweging tussen vervanging van melkgeiten 
aan de ene kant of de verkoop van lammeren 
en/of melkgeiten aan de andere kant centraal. 
Wanneer is het financieel interessanter om 
meer te vervangen en dus meer instroom 
van nieuwe opfok te hebben en wanneer is 
het interessanter om meer duur te melken 
en de opgefokte lammeren bijvoorbeeld te 
verkopen? Voor de korte termijn, maar zeker 
ook voor de lange termijn.
Het antwoord op die vraag is complexer dan 
je in eerste instantie zou verwachten. Heel 
veel verschillende factoren spelen hierbij 
een rol heeft Rick ondervonden. Melkprijs 
en voerkosten zijn voor de hand liggend. Een 
zo goed mogelijke inschatting maken van de 
voeropname en efficiëntie om het voersaldo 
te kunnen berekenen is ook nog goed te 
doen met betrouwbare cijfers. De grote 
uitdaging komt op het moment dat voorspelt 
moet gaan worden welk saldo de geit nog zal 
draaien als ze niet verkocht of vervangen 
wordt, ten opzichte van de voorspelling 
wat anders de ingestroomde opfokgeit zou 
presteren in diezelfde tijd. Het model is zo 
ontwikkeld dat de geitenspecialist van GIJS 
samen met de geitenhouder alle nodige 
bedrijfsspecifieke gegevens kan invullen. 
Op die manier geeft het model dus echt voor 

jouw bedrijf inzicht in allerlei technische en 
financiële cijfers. Daarmee onderscheidt 
het zich van alle andere management tools 
die er in de markt zijn.  Het inzicht dat op 
deze manier gecreëerd wordt helpt om met 
andere ogen naar je eigen bedrijf te kijken. 
Hierdoor is het een waardevolle hulpmiddel 
die kan helpen voor meerdere management 
keuzes van jouw bedrijf.
 
Alhoewel Rick ondertussen klaar is met 
zijn stageopdracht, hopen we binnenkort 
een nieuwe fanatieke student te vinden 
die met deze opdracht nog verder aan de 
slag zou willen gaan. Veel facetten zijn al 
meegenomen in het model en een mooie 
basis is gevormd, maar het is nog niet 
volledig af. Goed werk heeft nou eenmaal 
tijd nodig!

Er is meer te vinden in cijfers

Ben jij student en zie jij dit als een 
mooie uitdaging? Stuur een mail naar 

geiten@metgijs.nl



José van cranenbroek 
06 - 12 99 80 86

Ro nald paardekooper 
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Marjo n verbogt 
06 - 25 10 61 99
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mark elsho ff 
06 - 82 34 98 65

Jan van der zee 
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jarno thijs
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06 - 57 62 75 24

Erik reefhuis 
06 - 51 58 10 94
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Met een GIJS geitenspecialist kun je een gezamenlijk plan van 
aanpak maken om jouw doelen te verwezenlijken.


