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Ambitieuze plannen in Barneveld

Kenniscentrum dierverzorging en
paardenhouderij
Het recent opgerichte Landelijk Informatie Centrum
Gezelschapsdieren (LICG) koos het terrein van PTC+ in
Barneveld als vestigingsplaats. Dit besluit past bij de ambities van
PTC+. Het praktijktrainingsinstituut wil met het Groenhorst
College en het Cursuscentrum Dierverzorging binnen drie jaar
Barneveld op de kaart zetten als het kenniscentrum voor
dierverzorging en paardenhouderij.
Veel mensen nemen een slang als huisdier, maar staan onvoldoende stil bij de
consequenties. Ze kopen bijvoorbeeld
een jonge python van een halve meter
zonder te beseffen dat de lengte van een
volwassen exemplaar vijf meter bedraagt. Daarnaast weten consumenten
vaak weinig over het menu, de verzorging, de levensduur en de medische verzorging van slangen.
Gert Jan Schop, manager van PTC+ in
Barneveld, noemt slangen als voorbeeld,
maar stelt dat consumenten veel behoefte hebben aan deskundige en onafhankelijke informatie over alle gezelschapsdieren. Het LICG (zie kader) voorziet vanaf begin april in deze behoefte.
Dit instituut koos het terrein van PTC+
in Barneveld als vestigingsplaats. PTC+
won daarbij de slag van andere gegadigden als de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en Martin
Gaus. Omdat het LIGC accommodatie
zocht bij een partij met affiniteit met
alle gezelschapsdieren viel de KNHS af.
“Vanwege onze onafhankelijke opstelGert Jan Schop: “Consumenten weten
vaak weinig over hun gezelschapsdieren”
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Kennisniveau houders 
gezelschapsdieren verhogen
Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) is een nieuwe onafhankelijke stichting
met het doel het dierenwelzijn te bevorderen door
praktische en betrouwbare informatie te verschaffen over het verantwoord aanschaffen en houden
van gezelschapsdieren. Gert Jan Schop, manager
van PTC+ in Barneveld, omschrijft gezelschapsdieren als dieren die zich in hokjes bevinden of in huiskamers rondlopen aangevuld met zonder commerciële achtergrond gehouden landbouwhuisdieren
als schapen, paarden en geiten.
De stichting wil de communicatie naar potentiële
kopers verbeteren en uiteindelijk het kennisniveau
van kopers en houders versterken. Schop: “Goed
voorgelichte en bewuste kopers zijn mondiger en
kritischer en betrekken andere dan emotionele
argumenten bij de aanschaf van huisdieren. Dankzij
hun weloverwogen keuze beïnvloeden ze op termijn het aanbod en het fokbeleid.” Nu houden de
vier medewerkers, vanaf de zomer negen, zich
bezig met het ordenen en beoordelen van de
beschikbare informatie, de ontwikkeling van de
website, de vergroting van de naamsbekendheid,
fondsenwerving en het opzetten en uitvoeren van
projecten. In het bestuur participeren de Faculteit
der Diergeneeskunde van de Universiteit van
Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
van Diergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren, de Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit en de Vereniging Landelijke Organisatie Divebo. LNV fungeert als waarnemer bij het bestuur.

ling koos het LICG uiteindelijk voor
ons”, aldus Schop. Voor de dagelijkse
praktijk betekent dit nu dat één van de
trainers twee dagen per week op basis
van detachering bij LIGC informatie
over dieren verzamelt en deze in voor
consumenten begrijpelijke taal vertaalt.
Barneveld College 2010
Deze detachering en de bedrijfseconomische voordelen van de verhuur van
een pand lijken nauwelijks te rechtvaardigen waarom Schop de komst van het
LICG naar Barneveld als een mijlpaal be-
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schouwt. Hij erkent dat de financiële
voordelen nagenoeg verwaarloosbaar
zijn, maar stelt dat de komst van het
LICG de ambities van PTC+, het Groenhorst College en het Cursuscentrum
Dierverzorging voor een belangrijk deel
verwezenlijkt: “Met Barneveld College
2010 als werktitel willen wij binnen enkele jaren met elkaar de centrale kennisen expertiserol op het gebied van dierverzorging en paardenhouderij in Nederland vervullen.”
Nu nog zijn allerlei partijen in de dierverzorging en paardenhouderij versnipperd over Nederland actief. Schop vindt
Barneveld de meest geschikte locatie als
kenniscentrum, omdat de drie initiatiefnemers al over veel kennis en ervaring beschikken en elkaar daarnaast
uitstekend aanvullen: “Met elkaar bieden we reguliere onderwijsactiviteiten,
opleidingen voor onderwijs en bedrijfsleven en cursussen voor de particuliere
markt.”
Ook biedt PTC+, naast het LIGC, al onderdak aan de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Schop heeft
nog drie andere partijen op het oog. Op
dit moment vinden er gesprekken plaats
met twee gegadigden waarvan hij er één
omschrijft als een toonaangevende organisatie in de dierensector. Om de gesprekken niet te schaden geeft hij geen
nadere details. Hij denkt dat van het
LICG een aanzuigende werking naar andere belangstellenden uitgaat. PTC+
vindt het niet strikt noodzakelijk dat iedere gegadigde zich daadwerkelijk vestigt in Barneveld: “We streven niet naar
een soort bedrijventerrein met een keur
aan instellingen en bedrijven uit de dierensector. De moderne communicatiemiddelen maken samenwerking ook op
andere manieren mogelijk.”
Dat Barneveld op het gebied van de paardenhouderij minder te bieden heeft dan
NHB Deurne, weerspreekt Schop:
“Deurne concentreert zich meer op de
paardensport terwijl wij voor het paard
als hobbydier veel meer te bieden hebben.” Tot dusver staan de drie partijen
achter de ambitie. Een gedetailleerde
uitwerking van de plannen bestaat er
nog niet, maar daar werken we hard
aan.” Schop beseft dat het nog een lastig
karwei wordt om met meerdere partijen

de buitenwereld een uniforme boodschap voor te schotelen. Door de sterke
onderlinge band tussen de drie initiatiefnemers verwacht hij echter geen onoverkomelijke problemen. Hij wijst
daarbij op de geschiedenis: “We onderhouden al 25 jaar contact en lopen al
jaren in en uit bij elkaar. Met deze achtergrond beschikken we over een fundament om iets moois te creëren.”  
Voordelen
Schop benadrukt dat iedereen profiteert
wanneer Barneveld fungeert als de kennis- en expertisecentrum. Nu nog bepalen leerlingen uit alle geledingen van
het groene onderwijs 90 procent van de
activiteiten van PTC+. Met Barneveld als
kenniscentrum verwacht hij veranderingen in de vraag naar opleidingen:  
“Dit leidt tot zowel een verbeding als
een verdieping in ons cursusaanbod.”
Als voorbeelden noemt hij de vraag naar
specifieke cursussen voor consumenten
en workshops voor basisschoolleerlingen. Schop benadrukt dat de verbreding
aan de vraagzijde ook steun biedt bij de
implementatie van de onderwijskundige ontwikkelingen in het groene onderwijs. Daar bestaat door het competentiegerichte onderwijs een grotere behoefte aan authentieke leersituaties.
PTC+ is al gestart met de vervanging
van het vaste cursusaanbod door een op
de individuele behoefte van leerlingen
afgestemd programma. De komst van
kennisinstituten en andere aan de branche gelieerde partijen versnelt dit proces. Zo zouden mbo-leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan de begeleiding en voorlichting met workshops
voor basisschoolleerlingen en andere
doelgroepen. Schop: “Extra faciliteiten
op ons terrein maken afstemming op de
individuele behoeftes van leerlingen en
studenten gemakkelijker.” Daarnaast
hoopt Schop door de vestiging van een
commerciële dierenspeciaalzaak en dierenkliniek op het terrein aan de vraag
naar authentieke leersituaties te voldoen. Hij verwacht door de verbreding
van de vraag een omzetstijging, maar
gelooft dat de verhouding tussen het
aandeel van groene onderwijsinstellingen en andere klanten ongewijzigd
blijft.  p

