Dierenwelzijnsweb (DWW)
Samenvatting
Dierenwelzijn is een ingewikkeld onderwerp. Om tegemoet te
komen aan de behoefte aan kennis over dierenwelzijn is het
Dierenwelzijnsweb (DWW) opgezet. DWW is een website met
veel informatiebronnen (kennisportal) op het gebied van
dierenwelzijn en speelt een centrale rol in de communicatie van
het GKC programma Dierenwelzijn en programmaonderdelen.
DWW is als themapagina onderdeel van het Groen Kennisnet.
De website www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb is
interessant voor opleidingen waarin dieren centraal staan:
veehouderij, diermanagement, dierverzorging, paard,
paraveterinair, toegepaste biologie etc. Buiten het onderwijs
maken onderzoekers, houders van dieren, maatschappelijke
groeperingen en het beleid gebruik van de website.
Heb je suggesties voor nieuws, een column of het delen van
kennis, dan kun je contact opnemen met de redactie van het
Dierenwelzijnsweb: info@dierenwelzijnsweb.nl.
Wat vind je op het Dierenwelzijnsweb?
Nieuws, agenda en columns: Dit zijn belangrijke rubrieken van
DWW. Elke twee weken verschijnt een nieuwsbrief waarvoor je je
kunt aanmelden:

Social media: DWW maakt intensief gebruik van social media als
Twitter, Linkedin, Facebook en Youtube;
Beeldbank: De beeldbank van DWW bevat een overzicht van
video’s over dierenwelzijn. De filmpjes zijn ingedeeld op
onderwerp. Hiervoor wordt samengewerkt met KIGO-project
'Dierenwelzijn in beeld';
Dossiers: De pagina 'dossiers' biedt een groeiend aantal
welzijnsdossiers over verschillende dieren;

http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/nieuwsflits.aspx;

Cursussen: Met de 'cursussenpagina' geeft DWW een overzicht
van cursussen en ander lesmateriaal op het gebied van
dierenwelzijn;

Zoekbox: Voor het zoeken van kennisbronnen, nieuwsberichten,
en projecten;

Webwijzer: Hiermee geeft DWW een overzicht van organisaties
die zich bezighouden met het thema dierenwelzijn;
Projecten: Op DWW vind je een overzicht van onderzoeks-,
onderwijs- en praktijkprojecten waarin wordt gewerkt aan
dierenwelzijn.
Betrokken partijen
DWW is een initiatief van het Lectoraat Welzijn van Dieren in
samenwerking met de Groene Kennis Coöperatie, Wageningen
UR en het ministerie van Economische Zaken. De webredactie
wordt gevormd door Wageningen UR Livestock Research,
Hogeschool Van Hall Larenstein, CAH Vilentum Dronten, en HAS
Hogeschool Den Bosch.
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