Samenwerking InsoGoat en GIJS Mekkerhof

Geiteninnovatiecentrum GIJS Mekkerhof te Holten en advies- en onderzoeksbedrijf InsoGoat te Vredepeel zijn per
15 juni 2019 een samenwerking aangegaan op het gebied van geitenonderzoek. Eigenaresse van InsoGoat AnneRiet Boerenkamp zal twee dagen in de week sturing en ondersteuning gaan geven aan het huidige onderzoeksteam
van GIJS Mekkerhof. Daarnaast zal Anne-Riet het geitenteam van GIJS uit Azewijn ondersteunen met kennis, advies
en het uitrollen van nieuwe innovaties. InsoGoat blijft voor de overige tijd als zelfstandig advies- en kennisorganisatie
nationaal en internationaal actief. Erik Reefhuis, directeur en eigenaar van GIJS Mekkerhof en GIJS, gelooft dat
bundeling van krachten de geitensector vooruit kan helpen. Beide partijen geloven dat het vergaren van meer
kennis rondom voeding en houderij van geiten goed is voor de sector en de individuele geitenhouder. Deze
onderzoekskennis vervolgens omzetten in praktische adviezen is volgens Anne-Riet en Erik de uitdaging waar ze
samen voor willen gaan.
Over InsoGoat
Bijna vijf jaar geleden werd InsoGoat opgericht. Het bedrijf biedt onafhankelijk bedrijfsadvies en voert
praktijkonderzoek uit. Zowel in binnen-, als buitenland. InsoGoat aan de slag met melkgeitenhouders en diens
bedrijven. Het advies kan gaan over één heel specifiek onderwerp, maar vaak over een veel breder aspect, zoals
dagelijks management en technische resultaten. Zelf heeft Anne-Riet geruime tijd op een groot melkgeitenbedrijf
gewerkt en is ondertussen al ruim tien jaar actief in de sector. “Praktijkgerichte adviezen, waar de geitenhouder
eigenlijk direct mee aan de slag kan vind ik belangrijk”, aldus Anne-Riet. Ook het onderzoeksgedeelte is altijd met
praktische inslag ingevuld. Hierbij staat het vormen van een korte brug tussen onderzoek en praktische inpasbaarheid
voorop.
Over GIJS Mekkerhof
GIJS Mekkerhof is opgericht in 2017, hiermee uniek in Europa en dat biedt nieuwe kansen voor de Nederlandse
geitensector. Het innovatiecentrum, met een capaciteit van 1000 melkgeiten, heeft als doel de Nederlandse
melkgeitensector op een hoger plan te brengen en het imago te versterken. De praktijkproeven, waarbij geitenhouders
gedeeltelijk zelf inspraak hebben, gaan meer kennis brengen over management en voeding van melkgeiten, maar
ook over opfok van lammeren. Data verzamelen is onze grootste missie, de resultaten zullen uiteindelijk voor de hele
sector beschikbaar zijn.
Onderzoek
Bij InsoGoat wordt onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd en in opdracht van derden, altijd op praktijkbedrijven.
Dit zal in de toekomst dus uitgevoerd gaan worden op GIJS Mekkerhof. Anne-Riet geeft aan, “Mijn ervaring is dat
samenwerken versterkt. Ook op andere vlakken, waaronder het geven van cursussen, bevalt samenwerken al heel
goed.” Er is genoeg inspiratie voor de toekomstige samenwerking, beide partijen zijn er namelijk van overtuigd dat
nog een wereld te winnen is aan kennis omtrent geiten(voeding).
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