Reportage

De boer op!

We helpen
ondernemers
Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren
De coronacrisis plaatst ook het Vertrouwensloket
Welzijn Landbouwhuisdieren voor extra uitdagingen.
Hoewel de betrokkenheid van erfbetreders groeit,
worden bedrijven in deze tijd van sociale afstand
bewaren minder bezocht. We praten erover met
Thomas Dijkstra, werkzaam bij de Gezondheidsdienst
voor Dieren en al geruime tijd actief voor het
Vertrouwensloket.
Dijkstra: “De grotere

bedrijven toe, maar op dit moment

betrokkenheid van erfbetreders bij

is dat nog wat lastig vanwege de

veehouderijbedrijven is een positieve

coronamaatregelen.”

ontwikkeling. Maar hoe verliezen we
niet uit het oog? En welke signalen

Wat spreek je aan in het
Vertrouwensloket?

kunnen we verder oppikken om te

“Het Vertrouwensloket trok

voorkomen dat we te laat komen voor

me, omdat je niet alleen naar

een ondernemer?

het dier kijkt maar ook naar de

Want hoe eerder je ondersteuning kunt

mens. Je ziet dat terug in de

geven hoe beter het is. Dan zijn er meer

gemengde samenstelling van

middelen om bij te sturen. Zo hebben

onze vertrouwensteams. Een

we echt al veel ondernemers kunnen

dierenarts of accountant kijkt met

behoeden voor een neerwaartse

technische ogen naar een bedrijf;

spiraal.”

een maatschappelijk werker of

de ondernemers ten tijde van corona

psycholoog kijkt naar de menselijke
Thomas Dijkstra is bijna dertig

kant.

jaar rundveedierenarts bij de

Er is geen boer die bewust

GD met aandachtsgebieden als

verminderde zorg voor zijn dieren

paratbc, salmonella, neospora en de

veroorzaakt, vaak is er iets aan de

georganiseerde (bestrijdingsplichtige)

hand op zo’n bedrijf. Komt de boer

dierziektes. Voor het vertrouwensloket

in de problemen, dan kan het dat

werkt hij sinds 2015.

de dieren daardoor in de problemen
komen. De boer en zijn dieren

Wat is jouw rol bij het
Vertrouwensloket?

verhouden zich tot elkaar als in een
evenwicht.”

“Bij het Vertrouwensloket heb ik
voor de teams die naar de bedrijven

Hoe hindert de coronacrisis
jouw werk?

gaan, contact met opdrachtgevers

“Op zich zien we nog geen toename

en erfbetreders en ik zorg dat alles

in het aantal meldingen door de

loopt. Wel wil ik weer meer naar

coronacrisis. Er worden nu weinig

voornamelijk een coördinatorrol
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geen bestraffende vinger omhoog,
maar een helpende hand toesteken.”

Een jubileum! In 2020 viert het Vertrouwensloket
haar 20-jarig bestaan!

Werken er vrijwilligers bij het
Vertrouwensloket?
“Nee, we kiezen heel bewust voor

Al 20 jaar zet het Vertrouwensloket, een initiatief van de veehouderijsector,

deskundigen die dagelijks actief

in op aanpak en preventie van verminderde dierzorg en dierwelzijn.

zijn op boerenbedrijven, zodat we

Afgelopen jaren groeide het Vertrouwensloket uit tot onafhankelijk en

op de meest actuele kennis kunnen

landelijk meld- en adviespunt: een begrip in de veehouderijsector. Het

terugvallen. Dat zijn professionals

Vertrouwensloket werkt continu aan nieuwe impulsen in de aanpak en

die de ondernemer vanuit empathie

preventie van verminderde dierzorg.

kunnen adviseren en daadwerkelijk
helpen.”

erfbetreders komen ook minder op het

Betrokkenheid
brancheorganisaties en provincies

Wat zou je nog willen zeggen
tegen Vee&Logistiek Nederland?

erf. Ik denk dat de merkbare gevolgen

“Positief is dat organisaties die

“Er komen veel veranderingen

pas later duidelijk worden bij het

erfbetreders vertegenwoordigen

aan voor de agrarische sector. Nu

Vertrouwensloket. Melkveehouders

het Vertrouwensloket heel proactief

zitten we met de coronacrisis,

bijvoorbeeld worden geraakt door

op de kaart zetten. Er zijn nu 27

maar we hebben ook te maken

slechtere melkprijzen. Dat kan

partners die het afsprakenkader

met veranderende prijzen, een

gevolgen hebben.

ondertekend hebben. Heel

verschuivend beleid van de

Onze uitdaging is nu: als we minder

belangrijk: erfbetreders zijn onze

overheid en daarmee veranderende

op het erf komen, hoe kunnen we daar

ogen en oren. Ook van handelaren

regelgeving. Dat kan allemaal tot

dan het beste op inspelen?

komen wel eens meldingen en

gevolg hebben dat ondernemers in

Zo hebben we onder andere via onze

melden is helpen.

de knel komen.

nieuwsbrief erfbetreders opgeroepen

Het verschilt per provincie, maar

Door de RIVM-maatregelen zijn

extra te letten op bijzondere signalen

er zijn gemeenten die financiële

er geen boerenavonden meer en

die zichtbaar zijn zónder dat je op het

ondersteuning geven, zodat

adviseurs melden zich alleen nog per

erf komt. Niet-betaalde rekeningen

erfbetreders bij elkaar kunnen

telefoon. Blijf niettemin alert!

bijvoorbeeld of een veehouder die

komen. Zo zijn mensen op regionaal

Zo kunnen we ondernemers die in

ongebruikelijk kortaf is aan de telefoon.

niveau met elkaar in gesprek en

de problemen komen op tijd helpen

Teruglopende melkkwaliteit of een

kunnen ze een netwerk vormen. Al

en kan verminderde dierzorg ook in

dierenarts die niet meer gebeld wordt.”

die betrokkenheid vind ik heel goed:

deze tijd voorkomen worden.

bedrijfsbezoeken afgelegd en andere

SLACHTHUIZEN IN AZIË EN AFRIKA
VERBETEREN. SAMEN MET U.
In Azië en Afrika worden
de meeste dieren
onverdoofd geslacht. Ze
worden neergeknuppeld,
verdronken en hun keel
wordt doorgesneden
terwijl ze volledig bij
bewustzijn zijn.

Samen met Nederlandse
experts in humane
slachtmethoden trainen
wij slachthuizen in
Ghana en Turkije in het
gebruik van verdovingsapparatuur en doneren
we verdovingspistolen.

Doet u mee? De kosten voor de apparatuur zijn hoog,
daarom hebben we uw hulp nodig. Helpt uw bedrijf
mee het welzijn van dieren wereldwijd te verbeteren?
neem contact op:
lesley@eyesonanimals.com
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Blog
Houd contact in strijd tegen coronavirus
Drs. Ing. Gerard Venhuizen, werkzaam als adviseur bij het Vertrouwensloket,
bespreekt de impact van het coronavirus op de boerderij en heeft een advies:
blijf niet in de negatieve sfeer hangen, maar zoek contact. Ervaringen uitwisselen
is een vorm van ventilatie van de geest. Lukt dat niet met vrienden of familie,
zoek dan contact bijvoorbeeld via het Vertrouwensloket.
“Het lijkt alsof onze wereld al een

kwam verzet vanuit alle lagen van de

Gezamenlijk

eeuwigheid in de greep van het

bevolking. In een mum van tijd werden

En toch! Onze volledige inzet is

coronavirus is. Berichten over dit

de wapens gesmeed die de opmars

nodig om te voorkomen dat het

virus stromen via allerlei media onze

van het virus moet vertragen. Hopelijk

coronavirus nog meer slachtoffers

huiskamers binnen, en daarmee

leidt het vertragen tot het verzwakken

maakt! Boer en burger moeten zich

de harten van mensen in. Onze

van de vijand, waardoor zijn kracht

verzetten met alle beschikbare

harten worden gekleurd door dit

tot een minimum beperkt wordt.

energie en creativiteit om het virus

virus: denken en handelen worden

Tegelijkertijd hebben de maatregelen

verder de weg te versperren. Dat

bepaald door de maatregelen, die de

niet alleen gevolgen voor de vijand,

kost uithoudingsvermogen, maar

verspreiding van het virus proberen te

maar ook voor het verzet. Zij die tegen

uithoudingsvermogen kennen we

vertragen.

de vijand coronavirus vechten. Het

in onze sector. Denk maar aan

wapen is in stelling gebracht, maar het

onze strijd tegen de varkenspest,

heeft bijverschijnselen.

vogelpest, mond- en klauwzeer en

Oorlog

diverse plantenziekten. Iedere keer

Begin dit jaar hoorden we in de verte
iets rommelen: in China was de oorlog

Verschijnselen voor de economie,

kostte het ons veel, maar zijn we er

verklaard aan een virus. We haalden

negatieve gevolgen voor de

als sector uitgekomen! We hebben

toen nog onze schouders op. Maar we

buitenlandse handel. Er is angst,

het gezamenlijk overleefd.

bleken te laconiek: corona besmette

waardoor producten niet kunnen

nietsvermoedende mensen en kende

worden afgezet. Denk aan de bloemen-

Ik heb deze tijd veel telefonisch

geen landsgrenzen. Zonder slag of

en sierteelt. Er is eenzaamheid.

contact met agrarische ondernemers.

stoot nam het bezit van het ene na het

De boerenerven worden niet meer

Sommigen zijn bang, eenzaam en in

andere dorp. Er vielen slachtoffers en

bezocht zoals voor de coronacrisis. Een

de greep van het coronavirus. Hen wil

het verzet was nog niet gemobiliseerd.

kopje koffie met de voerleverancier is

ik zeggen: blijf niet in de negatieve

Een oorlog was begonnen… en oorlog

niet meer mogelijk. Het praatje met

sfeer hangen! Zoek contact! Wissel

kan rekenen op verzet!

de veearts gaat telefonisch of anders

ervaringen uit, deel je gevoel, juist nu.

met anderhalve meter afstand. Bezoek

Ervaringen uitwisselen is een vorm

Verzetsmaatregelen met

kan een besmetting opleveren, dus

van ventilatie van de geest, niet

bijverschijnselen

begrijpelijk dat niemand meer het erf

ventileren kan lichamelijke klachten

Ook in ons land wilde het coronavirus

opkomt. Communicatie gaat digitaal.

veroorzaken. Lukt dat niet bij

bezetten en ontwrichten, maar daarop

Live, maar toch afstandelijk.

vrienden, collega’s of familie, zoek
dan een hulpverlener op. Huisarts of
LTO Nederland kan je doorverwijzen,
ook het Vertrouwensloket kent de
weg naar de juiste steun. Samen
zullen we deze tijd van oorlog
overleven. Samen zullen we bouwen
aan een nieuwe economie!”
Drs. Ing. Gerard Venhuizen,
Vertrouwensteam Noord – Nederland
De blog van Gerard Venhuizen is in april
gepubliceerd op de website www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl
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