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►Duurzame toekomst voor de dierenarts
Er zal een berroepsgroeps
brede en zichtbare kwaliteitsslag binnen de beroepsgroep worden gemaakt en er wordt een
landelijk kwaliteitsregister
ingericht. Daarbij worden,
naast zaken als continue
nascholing en intercollegiale afstemming, de verdere ontwikkeling van de
formularia (met daarin

richtlijnen voor behandeling) gecontinueerd. Deze
Richtlijnen zullen dan als
niet-vrijblijvende leidraden
kunnen worden beschouwd, waarop ook
toetsing en sanctionering
mogelijk en noodzakelijk
is. Het is de stellige overtuiging van de KNMvD en
van veel van haar leden
dat deze stappen

zullen bijdragen een versteviging van de onafhankelijke positie van de veterinaire zorgprofessional
zodat hij/zij optimaal kan
blijven werken aan het
welzijn en de gezondheid
van mens en dier.■

weer een trotse sector.
De rol van VarkensVandaag is advies en ondersteuning geven rondom
communicatie naar de
burger en het initiëren van
de uitvoer van projecten
verdeeld over het jaar.
Het bestuur bestaat uit
vier varkenshouders en
drie mensen die werkzaam zijn binnen de periferie. Daarnaast zijn er
vier adviseurs en een aantal vrijwilligers actief en
maken we gebruik van de
diensten van een communicatiebureau.

ger.
Een groep varkenshouders en ondergetekende
kwamen maandelijks bij
elkaar en hebben met
PVE, LTO en NVV contact
opgenomen met een plan
om een centraal georganiseerd communicatiepunt
te ontwikkelen.
De belangenbehartigers
zagen dit echter niet zitten.
Ondertussen hadden wij
al aan den lijve ondervonden dat het
reageren middels ingezonden brieven, discussies met redacties van
kranten, enzovoort, geen
enkel nut had, maar dat
wij zelf ons verhaal moesten gaan vertellen. De
sector moet open communiceren, de burger moet
weten wat er in de stal
gebeurt. Aangezien wij
overtuigd waren van ons
gelijk, hebben we besloten
een initiatief uit te werken
voor de regio zuidoost ►

Varkens Vandaag

De
stichting VarkensVandaag
heeft als doel een sterker
en positiever imago te
ontwikkelen van de Nederlandse varkenshouderij
bij consument en maatschappij en doet dit door
bestaande en/of nieuwe
activiteiten (projecten)
rechtstreeks, maar vooral
via de massamedia, onder
de aandacht van de burger te brengen.
VarkensVandaag ontwikkelt deze projecten niet
zelf, maar vraagt de periferie deze in samenwerking met de varkenshouders uit te voeren. Door
op deze wijze te werken,
kan er met beperkte middelen veel werk worden
verzet, komen de boodschappen uit verschillende
hoeken, wordt iedereen
binnen de sector bij het
belang van communicatie
betrokken en ontstaat er

Hoe is het zo gekomen?
In Brabant is een sterke
lobby ontstaan tegen de
zogenaamde mega stallen; de Varkenshouderij
kwam hiermee alleen
maar negatief in het
nieuws, waarbij het verleden van de varkenspest
(1997-1998) in deze regio
nog steeds vers in het
geheugen ligt bij de bur-
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“...een sterker en
positiever imago
ontwikkelen van de
Nederlandse
varkenshouderij...”
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►Varkens Vandaag
Brabant en Limburg.
Op 5 september 2011 is
de oprichtingsvergadering
gehouden in een overladen NIADOMO in Boekel.
Waar wij in eerste instantie gerekend hadden op
200 à 250 personen waren er ruim 500, wat wel
aangeeft dat dit onderwerp leeft bij varkenshouders en de periferie.

“...een
varkensspeelgoedwin
kel rondom
Sinterklaas...”

Wat is er sinds 5 september
gebeurd?
Adressen verwerkt, facturen verstuurt, projecten
geïnventariseerd, eerste
projecten opgestart, bedrijven gebeld om ons te
sponsoren, subsidie aangevraagd, website aangepast, nieuwsbrieven verstuurd.
Wat gaat er nu gebeuren?
Belangrijkste aandachtspunten zijn nu de projecten. De aard van deze zijn
zeer divers; we willen immers zowel de NRC lezer
als de Hart van Nederland
kijker bereiken. Een paar
voorbeelden die op stapel
staan: Kinderen uitgenodigd om mee te helpen in
de stal als item bij het
jeugdjournaal en duurzaam ondernemen middels gesloten kringloop

van voer – dier - groene
energie voor een landelijk
dagblad.
Verder openstallen route
binnen de gemeente in de
vakantie, varkensspeelgoedwinkel rondom Sinterklaas voor de regionale
pers, vrouwen aan het
werk in de Varkenshouderij voor de economiepagina van de regionale krant,
maar ook interesse bij het
ANP.
Wat zijn de valkuilen?
Natuurlijk zoals altijd de
financiën, maar daarnaast
uiteraard ook het opzetten
van een soepel draaiende
organisatie; onze communicatiedeskundige wordt
betaald maar de rest van
de vrijwilligers doen het
naast hun varkensbedrijf
of baan.
Het komende jaar moeten
we met een aantal goede
projecten onze waarde
bewijzen, waarna we hopelijk professioneel landelijk op kunnen schalen
onder de gezamenlijke

vleugels van onze belangenbehartigers.■
Kijk ook eens op onze
website
www.varkensvandaag.nl

Rob van Schie, voorzitter
In het dagelijks leven
werkzaam als productmanager varkenshouderij bij
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