Ondernemen met dierenwelzijn
Geldstroom

KIGO

Programma

Ondernemen met dierenwelzijn

Titel

Ondernemen met dierenwelzijn

Code

KIGO/2008/09-058

Looptijd

Van 1 september 2008 tot 1 maart
2011

Contactpersoon

Ben Schulte

Penvoerder

Van Hall Larenstein

Subsidiebedrag

€93.270,00

Budget totaal

€166.460,00

Activiteit

Kennis & Innovatie

Status

Gehonoreerd

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

Ondernemen met dierwelzijn

Doelstelling

Dierenwelzijn krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. Dit zorgt ook voor een
verandering binnen de veehouderij ten aanzien van dierenwelzijn. Vanuit de overheid is er
ook steeds meer aandacht voor dierenwelzijn van productiedieren. Welzijnsvriendelijk
ondernemen is complex. Toch is het de moeite waard binnen deze complexiteit te zoeken
naar mogelijkheden om het welzijn van productiedieren te verbeteren. In dit project zal
worden samengewerkt door onderwijs, onderzoek en ondernemers.
Doel van het project is het in kaart brengen van mogelijkheden voor welzijnsvriendelijk
ondernemen en het vinden van een manier om de houding van ondernemers ten aanzien van
welzijnsvriendelijk ondernemen te veranderen.
Subdoelen:
• Tekst- en beeldmateriaal ten aanzien van welzijnsvriendelijk ondernemen voor
ondernemers en groen onderwijs;
• Een inventarisatie van opties ter verbetering van kennis en houding van ondernemers over
welzijnsvriendelijk ondernemen;
• Uitgewerkte optie ter verbetering van kennis en houding van ondernemers over
welzijnsvriendelijk ondernemen, met een daaraan gekoppelde evaluatie.

Werkwijze

Allereerst zal een inventarisatie voor de mogelijkheden van ondernemen met dierenwelzijn
worden gedaan. Dit levert tekst- en beeldmateriaal op die later gebruikt kunnen worden. Als
tweede zal geïnventariseerd worden welke middelen ondernemers de juiste kennis en
houding bij kunnen brengen. Tot slot zal één van deze middelen verder worden uitgewerkt als
pilotstudy voor een beperkt aantal ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van een
Masterclass aan geïnteresseerde ondernemers. Het resultaat hiervan op de kennis en
houding van deze ondernemers na het volgen van de Masterclass worden gemeten. Binnen
de Masterclass zal het uitvoeren van een “welzijnscheck” en het opstellen van een actieplan
ten aanzien van welzijnsvriendelijk ondernemen kunnen worden opgenomen.
Penvoerder van het project is Hogeschool Van Hall Larenstein. Ander betrokken partijen zijn
CAH Vilentum, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), de Animal Sciences Group
(ASG) van Wageningen UR te Lelystad en de Z(LTO).

Resultaat

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Een studiedag “Ondernemen met dierenwelzijn” met daarbij binnen- en buitenlandse
specialisten en belangstellenden;
• Een Masterclass melkveehouderij, met ondernemers begeleid door de ZLTO en
deskundigen;
• Een Masterclass varkenshouderij, met ondernemers begeleid door de ZLTO en
deskundigen;
• Contacten met een groep van experts uit het bedrijfsleven en onderwijs;
• Contacten en metingen bij PTC+ in Oenkerk;
• Vergelijkingen van verschillende soorten van welzijnsmeetmethoden.
Tijdens het project is gebleken dat welzijnsvriendelijk ondernemen in de veehouderij nog
complexer was dan van tevoren werd aangenomen. Dat geldt ook voor het in de doelstelling
gevatte veronderstelling dat ondernemers onderwezen moeten worden in het ondernemen
met dierenwelzijn te eenvoudig gesteld was. Want ook als er welzijnseffecten te meten
waren, was het vaak moeilijk om in de desbetreffende gevallen een duidelijk advies te geven
wat tot verbetering zou leiden, ook al was de boer geïnteresseerd in een oplossing.
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