VREUGDENHIL IN DE
SCHIJNWERPERS
Ontwikkelingen in de markt of binnen
Vreugdenhil: u leest erover op deze
pagina’s.

JoinData:
gemak,
controle en
inzicht

JOINDATA:
platform voor alle
machtigingen
In de zuivelketen krijgt het delen van data een steeds
belangrijkere rol. Dat moet wel makkelijk en veilig
gebeuren. Het was reden om JoinData op te richten.
“Op ons dataplatform hebben boeren direct en op één
plek overzicht over alle lopende machtigingen”, zegt
Sener Celik, directeur van JoinData.

M

elkveehouders delen
steeds meer data met
partijen als de overheid,
accountants en leveranciers. Van facturen
voor de melkafrekening tot data over de
gezondheid, weidegang en de mineralenhuishouding van koeien. “Veel melkveehouders weten vaak niet met wie ze data
delen en welke machtigingen ze daarvoor
hebben vastgelegd. Vaak moeten ze bij
deze partijen apart inloggen in het systeem om de machtigingen te bekijken.
Soms zijn machtigingen zelfs nog op
papier vastgelegd”, zegt Sener.

Digitaal platform
JoinData brengt daar verandering in. Het
is een digitaal platform waarbij veehouders meer zicht krijgen op de datastromen
binnen hun melkveebedrijf. Na het inloggen heeft de melkveehouder op één plek
overzicht over alle machtigingen. Sener:
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“Ze zien welke machtigingen er lopen, wie
jouw data mag inzien en met één druk op
de knop kunnen ze een machtiging goedkeuren of stopzetten.”
Het platform voldoet aan strenge beveiligingseisen, de privacy is gewaarborgd en
partijen kunnen de data alleen gebruiken
voor doelen waarmee de melkveehouder
instemt. “We zijn ISO-gecertificeerd en alle
data, van financiële gegevens tot de prestaties van koe Berta 4, behandelen we als
bedrijfsgevoelige data. We distribueren de
data van a naar b met toestemming van
de boer en leggen vast voor welk doel die
data gebruikt mag worden. We doen zelf
niets met de data, maar zijn de bezorgservice en we ontvangen en versturen
alleen de berichten.”

Agrarische sector
Boeren waren vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het platform,
dachten mee in klankbordgroepen en
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D

e melkveehouders en
Vreugdenhil wisselen al
jaren data met elkaar uit,
van gegevens over diergezondheid tot de kwaliteit van melk.
“Voor het delen van deze data
hebben onze melkveehouders
ons gemachtigd via Z-net”, zegt
Marjolein de Kreij, Manager
Milk Supply van Vreugdenhil.
“Als melkveehouder heb je
naast de machtigingen voor de
melkfabriek ook diverse andere
machtigingen uitstaan. Door de
machtigingen van Vreugdenhil
ook via JoinData te laten lopen,
krijgt de melkveehouder op één
plek overzicht van al zijn machtigingen en kan je gericht aangeven aan wie en welke data je
wilt delen. Vreugdenhil wil in de
loop van dit jaar de Vreugdenhilmachtigingen via JoinData laten
lopen.”

testten verschillende functionaliteiten.
Zo’n 5500 boeren in de zuivelsector, maar
ook in andere agrarische sectoren (zoals
de varkenssector) hebben inmiddels
ingelogd op JoinData, dat eind dit jaar
wil groeien naar 15.000 gebruikers. “We
hebben drie jaar hard gewerkt aan het
opzetten van JoinData en zien dat steeds
meer partijen in de agrarische sector zich
aansluiten. Ook Vreugdenhil heeft te kennen gegeven dat ze zich willen aansluiten
en daar zijn we blij mee.”

Inzicht
Gemak, controle en inzicht, dat is het
vooruitzicht voor de boer. Intussen is er
steeds meer interesse voor dit innovatieve
platform. “We hebben al verschillende
partijen op bezoek gehad die meer over
de aanpak en technologie van JoinData
willen weten. Het is ook best uniek, inmiddels verzenden we 6 miljoen berichten
per jaar van a naar b, die meerdere keren
worden opgevraagd, zo’n dertig miljoen
bewegingen in totaal. JoinData is een
nutsvoorziening voor de sector, een breed
gedragen initiatief waar andere partijen op
toezien. Wij zijn een non-profit organisatie zonder winstoogmerk en kunnen niet
zomaar overgenomen worden door een
commerciële partij. Wij dienen de boeren.”

Website:
join-data.nl

Sener Celik, directeur van
JoinData: “We versturen
6 miljoen berichten per jaar
van a naar b.”

Bekijk het
filmpje over
JoinData.
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