
 

Nieuwsbericht aan sectorpartners – februari 2020 
 
Beste Sectorpartner, 
 
U werkt, als sectorpartner, nauw samen met de melkveehouders van FrieslandCampina. Via dit 
nieuwsbericht willen wij u informeren over de ontwikkeling van het ‘Rekenmodel KringloopWijzer’ 
door FrieslandCampina.  

 
Pilot ‘Rekenmodel KringloopWijzer’ 
Gegevens uit de KringloopWijzer worden voor FrieslandCampina steeds belangrijker. Tegelijkertijd 
is het ook een omvangrijk en soms lastig systeem. Een foutje bij de invoer is zo gemaakt en dat 
kan soms consequenties hebben voor de uitkomsten. Om dat te ondervangen wordt nu een proef 
gedraaid met een rekenmodel dat automatisch checkt of gegevens die worden ingevoerd in de 
KringloopWijzer logisch zijn en in verhouding tot elkaar staan. Onwaarschijnlijke data zoals een 

onrealistisch gehalte van ruw eiwit in graskuil of een onrealistische drogestof-opbrengst van 
grasland worden op die manier gesignaleerd en met leden gedeeld. Dat geeft leden de 
mogelijkheid een foutje te corrigeren of aan te tonen dat het klopt. Een eerste versie van het 

model wordt momenteel in een pilot getest onder een groep leden. Vanaf medio mei wordt het 
model toegepast op alle ingediende KringloopWijzers van de melkveebedrijven van  
FrieslandCampina in Nederland van dit jaar. Meer informatie over het rekenmodel en het belang 

van betrouwbare KringloopWijzer-data vindt u in een artikel uit ons ledenblad Melk, wat als bijlage 
bij dit nieuwsbericht is gevoegd. 
 
Betrokkenheid KringloopWijzer 
De KringloopWijzer is een belangrijke tool om inzicht in de 
bedrijfsvoering te krijgen en daarnaast worden veehouders 
steeds vaker op basis van hun resultaten uit de 

KringloopWijzer beoordeeld en beloond. Aangezien u de 
komende maanden waarschijnlijk een aantal van onze leden-
melkveehouders gaat ondersteunen bij het invoeren en 
indienen van de KringloopWijzer, vragen we u om de melkveehouder zich hiervan bewust te 
maken en hem/haar er goed bij te betrekken. In een artikel op melkweb (zie bijlage) geven wij 
veehouders tips over de invoer. Vanzelfsprekend speelt u ook een belangrijke rol ten aanzien van 
de betrokkenheid van veehouders bij de KringloopWijzer.  

 

PlanetProof 
Stichting Milieukeur (SMK) vraagt in 2020 om concrete onderbouwingen ten aanzien van de 
borging van KringloopWijzer-gegevens aan bedrijven die melk leveren voor de PlanetProof-
melkstroom. Melkveehouders die leveren onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ zijn per 
dit jaar verplicht om alle openstaande signaleringen uit de KringloopWijzer toe te lichten en 

ruwvoer/krachtvoer-analyses automatisch in de KringloopWijzer in te laten lezen. U kunt in het 
certificatieschema meer lezen over de eisen die SMK stelt. 
 
Wij horen graag uw mening! 
Als bedrijfs- of veevoederadviseur staat u dicht bij de melkveehouder. Natuurlijk brengt u hierbij 
uw eigen ideeën in over het belang van betrouwbare data. Daarom zijn we benieuwd naar uw 
mening over dit onderwerp. Wat komt u tegen in het veld? Op welke manier werken u en de 

veehouder samen aan het indienen van een KringloopWijzer? Hoe daagt u de veehouder uit om 
zelf actief bezig te zijn met de KringloopWijzer in- en uitvoer? Wilt u uw ideeën delen met ons of 
hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, dan kunt u deze doorgeven via 
binnendienst@frieslandcampina.com onder vermelding van ‘Sectorpartners - Pilot rekenmodel 
KringloopWijzer’. 

Indien u geen verdere nieuwsberichten over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u dit ook 
doorgeven op bovenstaand emailadres. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Arno Oostdam 
Director Farmer Services 

https://www.smk.nl/Public/PlanetProof_documenten/Melk/2020/OTWTPP%20melk%20versie%201.1.pdf
mailto:binnendienst@frieslandcampina.com

