Branchecode voor publieksboerderijen
Een publieks- of kinderboerderij staat of valt met deskundig personeel dat een verantwoorde
bedrijfsvoering kan garanderen. Om dat te bevorderen, is door de vSKBN samen met haar leden een
branchecode voor publieksboerderijen opgesteld. Vanaf 1 januari 2015 gaan we van start met de
branchecode. Wat betekent dit voor u als lid van de vSKBN?
Wat is de branchecode?

Toetsing en kosten

De branchecode is ‘de praktische gids voor een beter bedrijf’.
Deze code voor publieksboerderijen (kinderboerderijen,
dierenweides, zorginstelling met publieksfunctie etc.) bevat
branche-specifieke uitgangspunten en adviezen. Het doel
van de branchecode is om de boerderijen te faciliteren om
hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Ook
kunnen ze zich met de branchecode onderscheiden van
hobbyisten die zichzelf ‘kinderboerderij’ noemen.

Bij de branchecode toont u zelf aan dat u
hier aan voldoet. Er volgt dus geen externe
toetsing, zoals bij het keurmerk. Voldoen aan de
branchecode is kosteloos voor leden van de vSKBN.
De vSKBN kan wel steekproefsgewijs stukken opvragen
om na te gaan of u daadwerkelijk alle zaken op orde heeft.
Er zal daarnaast steekproefsgewijs door een externe
organisatie gecontroleerd worden of u aan de branchecode
voldoet. U hoeft hier niet voor te betalen.

Dit wordt gerealiseerd door een aantal uitgangspunten
op te stellen waaraan publieksboerderijen vinden dat Op de volgende pagina leest u meer over de werkwijze en
ze moeten voldoen om een veilige en verantwoorde inhoud.
omgeving te bieden en de naam kinderboerderij of
dierenweide waardig te zijn. In de branchecode geven
we dus als branche aan, wat wij belangrijk vinden om
Branchecode of Keurmerk kinderboerderij?
uit te dragen en om kwaliteit te kunnen garanderen.
Een publieksboerderij met een geldig Keurmerk
Voor en door de leden
Kinderboerderij, voldoet altijd aan de branchecode.
In de ledenvergadering van september 2013 is het voorstel
Andersom hoeft dit niet het geval te zijn. De
om gezamenlijk een branchecode op te stellen positief
branchecode is een aanzet naar het Keurmerk en
ontvangen door de leden. Er is vervolgens een werkgroep
een ambitie wordt uitgesproken. Alle criteria uit het
samengesteld van leden die gezamenlijk verder vorm
keurmerk zijn al getoetst en aantoonbaar gemaakt.
gegeven hebben aan de branchecode. Daarnaast heeft
een stagiaire een aantal leden gevraagd hoe zij over de
De branchecode is een laagdrempeliger instrument
branchecode denken. Bij de ledenvergadering van juni
om kwaliteit van de organisatie aan te tonen. Met
2014 en in het najaar 2014 is het concept branchecode
de branchecode voldoe je (misschien) nog niet aan
voorgelegd aan de leden. Zo hebben alle leden de kans
alle criteria, maar spreek je wel de ambitie uit om dat
gekregen om ontwikkelingen te volgen en erop te reageren.
te gaan doen. Als boerderij geef je zelf aan “Ja, hier
voldoen wij al aan en hier willen wij aan voldoen”.

Voorwaarde om vSKBN lid te blijven

Leden van de vSKBN zullen uiteindelijk allemaal moeten
voldoen aan deze branchecode. Hiermee kunnen ze zich
onderscheiden als kinderboerderij of dierenweide. Leden
van de vSKBN zijn professionele organisaties die hun
verantwoordelijkheden serieus nemen.
Er geldt een overgangsperiode om aan de branchecode
te voldoen. Op 1 januari 2015 wordt de branchecode
ingevoerd. In 2020 moeten alle leden van de vSKBN hieraan
voldoen.

Zowel het keurmerk als de branchecode zijn
instrumenten waarmee we kwaliteit aantonen en
aangeven onze sector en verantwoordelijkheden
serieus te nemen. Via de branchecode geven we dat
intern aan, naar de vSKBN en andere kinderboerderijen.
Via het Keurmerk is dat ook extern gericht naar
bezoekers, subsidieverleners of de gemeente
bijvoorbeeld.
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Voldoen aan de branchecode

Ondersteuning

Elk lid van de vSKBN ontvangt begin 2015 van ons de
branchecode per post (en digitaal). In deze branchecode
staan een aantal voorwaarden waar leden van de vSKBN
aan moeten voldoen. U hoeft nog niet gelijk aan alle
voorwaarden te voldoen: de ambitie om eraan te werken
kan ook aangegeven worden.

Uiteraard willen we onze leden ondersteunen in
het waarmaken van de ambities. Heeft u vragen of
ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons
op.

U vult op de branchecode in waar u al aan voldoet, wat niet
van toepassing is en waar u aan wilt voldoen. Dit formulier
ondertekent u en stuurt u terug naar de vSKBN. U ontvangt
vervolgens van ons een bevestiging.

Tijdens de najaarsbijeenkomsten was een vraag van
enkele van onze leden of we als vSKBN een rol kunnen
spelen bij het in beeld brengen van de beschikbare (fok)
dieren op kinderboerderijen. Stel dat een boerderij op
zoek is naar een zwartblesram van een zwoegervrij bedrijf,
dan is het praktisch als er een overzicht beschikbaar is.
Uit de najaarsbijeenkomsten is gebleken dat deze
behoefte leeft onder meer kinderboerderijen. Het blijkt
in praktijk soms toch lastig om aan goede, gezonde en
geschikte dieren te vinden voor de kinderboerderij.

Werkwijze Checklist branchecode
De checklist branchecode bestaat uit 4 pagina’s. Op de
eerste pagina vult u de algemene gegevens in van de
publieksboerderij en de contactpersoon. Op pagina 2 en
3 vindt u een aantal criteria die horen bij de volgende vier
onderdelen:
1. De publieksboerderij is een veilige en verantwoorde
omgeving voor mens en dier.
2. De publieksboerderij wordt beheerd door vakbekwame
medewerkers.
3. De publieksboerderij heeft een aantoonbaar
maatschappelijke functie.
4. Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel.
Denk
bijvoorbeeld
aan
‘Er
is
voldoende
handenwasgelegenheid’. U vult hierbij in: ja of nee. Als u
‘nee’ in heeft gevuld, kunt u aangeven of dit een ambitie
is. Op pagina 4 zet u alle ambities op een rij. Zo heeft u zelf
ook zicht op wat u dat jaar wilt bereiken.
De checklist wordt getekend door de beheerder,
bestuur of andere eindverantwoordelijke. Vervolgens
stuurt u deze terug naar de vSKBN (per post of digitaal).

Vragen over uw dierbestand

Als vSKBN gaan we hier graag mee aan de slag. Op het
besloten deel van de website willen we het dier- en
rassenbestand van onze leden inzichtelijk maken. Zodat u
straks eenvoudig kunt vinden waar welke dieren of rassen
te vinden zijn. We zullen hiervoor een databank opzetten.
Om aan deze databank invulling te geven, hebben we wel
uw input nodig. Daarom sturen wij met de branchecode
een aparte vragenlijst mee over uw dierbestand. Op
deze lijst kunt u aangeven welke dieren of rassen u heeft,
met welke dieren er gefokt wordt, of u aangesloten bent
bij een stamboek en welke ziektevrije statussen uw
kinderboerderij heeft.
U bent niet verplicht deze lijst in te vullen, maar het kan u
en uw collega’s wel enorm helpen in hun zoektocht naar
geschikte dieren!

Elk jaar zal de vSKBN aan al haar leden vragen om de
checklist branchecode in te vullen. Zo werken we samen
aan professionalisering van de sector publieksboerderijen.
Aan de meeste voorwaarden zult u als verantwoorde
publieksboerderij
als
vanzelfsprekend
aan
voldoen, aan andere zal gewerkt moeten worden.
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