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Structuur presentatie



Probleemstelling LNV voor BO-projecten
RIO-aanpak als beleidsinstrument



Houden van Hennen & de RIO-aanpak



Samenvatting
RIO en BO-07-009 (Duurzame integrale ontwerpen)



Discussie





De uitdaging van BO-projecten


Wat vindt DL zelf?


Structuur en handeling
RIO-aanpak: Reflexief Interactief Ontwerpen
• Houden van Hennen Fase I (2003-2004)
• Houden van Hennen Fase II (2004-heden)
– Wat hebben we gedaan & wat hebben we ervan geleerd?





Inzicht in proces & aanpak Houden van Hennen
Stand van zaken op dit moment
Leerervaringen delen
Schets aanpak in andere sectoren veehouderij
Discussie over integraal ontwerpen en doelen
LNV...





Kennisproductie voor beleidsproblemen?
Instrument voor beleidsrealisatie?

Wat is het probleem met de veehouderij?


en wat is de rol van het kennisinstrument,
en speciaal WUR daarin?

Wat gaan we doen en wat doen we nu anders dan in HvH?
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De uitdaging van BO-projecten als HvH





Meer problemen tegelijkertijd aanpakken
Niet alleen technologie, maar ook structuur eromheen
‘Systeeminnovatie’



Mensen en hun handelingen maken structuur
Structuur is nodig om te kunnen handelen
Maar beperkt het handelen ook



Systeeminnovaties vergen structuurverandering




Handeling

transitie kennisinfrastructuur, generatie anders opvoeden

Structuur & handeling houden elkaar in stand



Individuele actoren & stakeholders
Dagelijkse praktijken

Uitdaging voor WUR (2): ontwikkeling van gefundeerde en
overdraagbare methode




Sociotechnisch regime
Sector + overheid + markt

Probleem is meervoudig, complex en waardegeladen

Uitdaging voor WUR (1): verduurzaming sector realiseren
via ontwerp & implementatie




Structuur

Beleidsprobleem: onduurzaamheid van de Nederlandse
veehouderij




Structuur & handeling

Niet alleen techniek…

Maar structuur verzet zich daar van nature tegen

De hobbel van structuurverandering



Waarom is structuurverandering nodig?
Frictie korte en lange termijn.
• Horizon bedrijfsleven is kort, met name in primaire productie






Op korte termijn best oplossingen te vinden op één
dimensie
Meervoudig probleem: aan meerdere knoppen
tegelijkertijd draaien
Probleem wordt soms eerst erger
Duurt een tijd voordat het iets oplevert
• Voorbeeld: volière. Duurde tien jaar voordat het even duur was als
batterij.
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RIO: Reflexief Interactief Ontwerpen

RIO: denken, ontwerpen & doen

Interactieve aanpak voor systeeminnovaties in de veehouderij



Denken

RIO is een systematische aanpak
voor projecten die vernieuwingen beogen,
die structurele verandering vereisen
(systeeminnovaties)

Reflectie
Analyse
Probleemdefinitie

Ontwerpen

Doen

Houden van Hennen fase I (2003-2004)


Opdracht: startpunt creëren voor een transitie naar een
innovatieve & duurzame pluimveehouderij in NL

door:



Uitgewerkte nieuwe concepten voor maatschappelijk
geaccepteerde houderijsystemen voor leghennen
Methoden om maatschappelijke begrippen als
‘natuurlijkheid’ te vertalen in ontwerp

Strategie implementatie
Werken aan structuurverandering
Ontwerp is voertuig

Kader – wat kregen we mee van LNV?







Methodisch ontwerpen
Behoeften naar eisen
Synthese behoeften

Verbod traditionele kooien (EU, 2012)
Verbod snavelkappen (NL, 2006)
‘Natuurlijkheid’ & ‘robuustheid’
Problematiek buiten-uitloop: gezondheid, AI




Snelle en ongecontroleerde groei buitenuitloopsystemen (Freiland / KAT)

Houdbaarheid imago alternatieve systemen
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In 2005 > 50% niet-kooi systemen

Projectaanpak



Interactief: samen met betrokkenen / getroffenen
Innovatief: nieuwe ontwerpen
Methodisch / systematisch:
Interdisciplinair: α-β-γ, team jonge onderzoekers
Learning by doing



RIO is reconstructie achteraf






De Plantage

Het Rondeel
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Projectschema fase I

Articulatie maats.beeld

C
v on
e n e rg tie

Schetsontwerpen

Robuustheid

rv e ie
Di ent
g

Kennisnetwerk

Methodisch ontwerpen

Communicatie project

Ontwerpen


Behoeften van





Structuur in kaart: stakeholderanalyse
Strategische probleemdefinitie



Reflectie op behoeften












Sessies met burgers en kinderen (ratio & emotie)
Gesprekken met pluimveehouders (drie rollen)
Ethologische behoeften van de leghen (basisniveau welzijn)

Natuurlijkheid: ethologische behoeften én beelden
burgersessies
Robuustheid: toetsingsconcept voor ontwerpen

Flyer in Pluimveehouderij (5.000 ex.!) / website











Responsformulier
Divers netwerk van >150 betrokkenen gecreëerd

Stakeholders actief deelgenoot maken van het proces


Zoeken naar synthese van behoeften, i.p.v. afweging in
ontwerp. Functionele compatibiliteit.

Twee ontwerprichtingen: met en zonder uitloop

Interactief vastgestelde probleemdefinitie en prioriteiten

Interactiviteit & communicatie

pluimveehouder, leghen & burger/consument

vertaald in programma van eisen
Combineren van oplossingen in ontwerp




Methodisch ontwerpen
Behoeften naar eisen
Synthese behoeften

Reflectie
Analyse
Probleemdefinitie





Programma van EIsen

Natuurlijkheid

Strategische probleem definite

Stakeholderanalyse

Denken

Binnen de sector, maar ook daarbuiten
Passief: artikelen in Pluimveehouderij, presentie VIV, WPC 2004
Actief: meebepalen SPD, meedenken PvE, meeontwerpen
Begeleidingscommissie DB, NOP, PCC, LNV

Eindproducten daarmee niet als een donderslag bij
heldere hemel


Maar voor de passief betrokkenen nog een flinke verrassing
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Resultaten: producten

Resultaten: producten








Resultaten: innovaties in de ontwerpen




Scheiden functiegebieden
Bezettingsgraad (4,5 hennen/m2)
Nieuwe ‘stal’ vorm ; landschapsbijdrage!

De Plantage:





Opfok (en uitbroeden eieren) op eigen bedrijf
Overdekbare uitloop
Inrichting & beheer uitloop / foerageerruimte
Robuust dier & ander management

Het Rondeel:




Foerageerruimte boven nachthok
Onderscheiden klimaatzones
Hennen binnen, maar toch open systeem

Brochure: Nederlands, Engels & Duits!
Animatie (dvd)
Posters
Wetenschappelijke papers
Website (www.houdenvanhennen.nl)
Vele persuitingen, tot en met Klokhuis
Vele tussenproducten

Resultaten: pers

welzijn &
maatschappij

gezondheid &
voedselveiligh.

Plvh. &
maatschappij
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Resultaten: Boodschap Houden van Hennen
1.

2.
3.

Kippengeluk, trotse boeren en tevreden burgers
zijn verenigbaar & realiseerbaar in een goed
ontworpen houderijsysteem
Wensen van burgers (divers; verstand & emoties)
zijn geen bedreiging maar een kans!
Ontwerpen zijn een denkrichting, geen blauwdruk

Doen



Fase I was sterk gericht op denken & ontwerpen, maar
anticipeerde onvoldoende op doen (implementatie)
Fase II: opbouw netwerk van voorlopers 2004-2005
Roadshows in 2004;
Ontwerpen + boodschap gebruikt als voertuig



In 2005 aantal concrete leads:











Doen


Strategie implementatie
Werken aan structuurverandering
Ontwerp is voertuig

Stand van zaken 2007








Strategie implementatie
Werken aan structuurverandering
Ontwerp is voertuig

Klokhuis, Telegraaf, VIV
Twee individuele plvh voor Plantage
Twee individuele plvh voor Rondeel
Eenmaal belangrijk eierpak-station voor Rondeel

RIO en Houden van Hennen

Eerste systeem naar de Plantage eind mei open in Voorthuizen
Kwetters & Vencomatic hebben unieke samenwerking in
doorontwikkeling Rondeel + markt
Twee individuele plvh hebben investeringsplannen Rondeel



•
•



Reflectie op behoeften en vooronderstellingen vergroot
oplossingsruimte
Sense of urgency van LNV ≠ sense of urgency sector
In het denken al anticiperen op het doen
Kies voor kansrijke (combinaties van) voorlopers



Doen in de markt veronderstelt voorsprong in kennis

Problemen met vergunningen (milieu, bestemmingsplan)
Problemen met risico-afdekking (innovatieregeling)

Ontwikkeling marketingconcept met drie pluimveehouders
stagneert, vanwege onzekerheid bouwplannen
Mogelijk netwerk rond A-merk-propositie
Transforum IP-project indienen voorjaar 2007









i.p.v. sectorbreed draagvlak
Spanning met staatssteun-toets
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RIO en Duurzame integrale ontwerpen



Melkveehouderij (en eventueel zeugenhouderij)
Houden van Hennen aanpak, maar:





Kosten-efficiënter
In vroeg stadium werken vanuit kansrijke
probleemclusters en individuele stakeholders met een
aantoonbare eigen drive
Grotere mate van afstemming nodig
• Innovatieagenda Melkveehouderij (PZ/LTO)
• Spanning incrementeel vs. systeeminnovatief



Non-conformisme beter borgen: platform
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