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Middagprogramma Ledendag vSKBN op 21 november 2019 

 

Een paar sfeerbeelden en een korte impressie van de themabesprekingen.  

We kregen na een goede lunch een leuke rondleiding over het terrein van de 

Avonturenboerderij in Groot Ammers.  Toevallig was deze locatie 4 dagen eerder lid geworden van 

de vSKBN en zijn we ook met hen in gesprek (geweest) over wat er nodig is op het gebied van wet- 

en regelgeving.  

Duidelijk was wel dat er veel aandacht wordt besteed aan hospitality en dat de medewerkers en 

vrijwilligers daarin goed getraind zijn en worden. Het bestuur peilt bij de manager of er misschien 

ook gastvrijheidstrainingen voor de vSKBN georganiseerd kunnen worden. Hierover later meer.  

De locatie lag er spic en span bij. Tijdens ons bezoek waren er geen andere gasten, dus die dynamiek 

hebben we niet meegemaakt.  

Na de rondleiding gingen we met elkaar in gesprek.  

 

Thema 1: Dierenwelzijn op de kinderboerderij 

Dit thema wordt ingeleid door Piko Fieggen van de Dierenbescherming (Programmamanager 

Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren). De Dierenbescherming voert op dit moment een 

onderzoek uit op kinderboerderijen naar het dierenwelzijn. Dit gebeurt aan de hand van 

vragenlijsten. Voor dit onderzoek zijn 50 kinderboerderijen random geselecteerd. Het doel van het 

onderzoek is het uitvoeren van een inventarisatie om zo een beeld te krijgen hoe het ervoor staat 

met het welzijn. Op dit moment is hierover weinig bekend of onderzocht. Er wordt gevraagd of deze 

vragenlijst beschikbaar is. Piko vraagt intern na of het op dit moment al mogelijk is om de 

vragenlijsten te verspreiden.  

 

Piko stelt de aanwezigen de vraag hoe je het dierenwelzijn op kinderboerderijen eruit moet zien. Hij 

vraagt welke onderwerpen de deelnemers willen bespreken.  Hieronder een paar voorbeelden van 

waarover we met elkaar en met Piko in gesprek gingen:  

Media en beeldvorming:  

Wat met name ook naar voren komt is beeldvorming over dierenwelzijn in  de media. Dit is vaak erg 

gericht op emoties. Piko geeft aan dat het (ook voor de dierenbescherming) vaak lastig is een 

genuanceerd beeld naar de media te krijgen. Journalisten pikken er de hoogte- en dieptepunten uit 

om te zorgen dat een artikel veel kliks of een item veel aandacht krijgt. De media zoeken vaak de 

extremen op.  

 

Het is aan jezelf om je hiertegen – voor zover mogelijk – te wapenen: zorg voor open communicatie, 

maar realiseer je ook dat mensen eerder geneigd zijn op negatieve dingen te reageren en mensen 

vaak online reageren. Het voldoen aan wet- en regelgeving is niet altijd voldoende. Wanneer je 

wordt benaderd door de media, kies dan niet meer dan drie argumenten  

en herhaal deze steeds. Vraag ook of je vooraf het artikel mag inzien of het item mag bekijken. Soms 

(bij TVuitzending b.v.) is het belangrijk om dit als eis te stellen.  
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 Inzet van dieren bij evenementen:  

Onder welke voorwaarden is dit mogelijk? Hier worden een aantal punten genoemd, waaronder 

goede begeleiding, geschikte dieren, wisselen van dieren, rust geven. Van belang is dit ook te 

communiceren aan de bezoekers.  

 

 Verrijking:  

Op een aantal kinderboerderijen wordt verrijking toegepast, vaak meer ad hoc, maar soms ook 

structureel en met inzet van stagiaires. Piko stelt voor om goede voorbeelden te verzamelen om 

samen met de vSKBN een welzijnsboek te kunnen maken. Met verrijking wordt bedoeld het nemen 

van maatregelen of het aanbieden van materialen/ voer op een manier om de dieren te stimuleren 

meer natuurlijk gedrag te vertonen en bezig te houden.  

 

Verdere onderwerpen die zijn besproken: dumpdieren, surplus dieren, voorlichten van publiek en 

huisvesting.  
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Thema 2: Wet- en Regelgeving/RIE 

Het keurmerk kinderboerderijen zal vervangen worden door een kwaliteitswaarborg of 

kwaliteitsbewijs. Ieder lid zal aan de hand van een checklist moeten aantonen te voldoen aan de wet- 

en regelgeving. Deze checklist wordt door de kinderboerderij zelf ingevuld. Wanneer nodig kan de 

vSKBN hierbij ondersteunen.  

 

De vraag is of dit niet te vrijblijvend is? In principe is het voldoen hieraan je eigen 

verantwoordelijkheid. De NVWA is de controlerende instantie en bij het niet voldoen hieraan zijn ook 

de consequenties voor jezelf. De controle frequentie is laag. Echter het uiteindelijke doel van het 

voldoen aan wet- en regelgeving en de kwaliteitseisen is het zorgen voor een goede en veilige 

omgeving voor de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers en de dieren. Vanuit dat oogpunt heeft 

iedere kinderboerderij er belang bij dit goed na te leven.  

Inventarisatie: 

Het bestaande keurmerk kinderboerderijen is van 2015 en er is nagekeken in hoeverre de wet- en 

regelgeving die hierin staat nog actueel is. Maaike Peltenburg heeft dit uitgezocht. Ze heeft zich 

hierbij met name gericht op Hoofdstuk 1: Dieren en Dierenwelzijn. Uit haar inventarisatie is naar 

voren gekomen dat de criteria uit dit hoofdstuk nog relevant zijn en er slechts enkele kleine 

wijzigingen zijn. 

 

Hoofdstuk 2: Hygiëne en veiligheid voor publiek  

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de hygiënecode voor kinderboerderijen uit 2004. Door de NVWA en 

RIVM is aangegeven dat deze is verouderd en ze verwijzen naar de hygiënecode voor 

pubieksinstellingen in combinatie met het Keurmerk Zoönosen van de GD. Er zijn hierover vragen 

gesteld bij de NVWA. Deze zijn nog niet beantwoord. 

 

Hoofdstuk 4: Arbo en RI&E 

Via Stigas zouden we een  opgestelde RIE voor zorgboerderijen (gratis) kunnen gebruiken. Deze kan 

online worden ingevuld. Kanttekening is wel dat deze meer gericht is op de grotere agrarische 

bedrijven. Er is behoefte aan een aangepaste RIE voor kinderboerderijen. Het bestuur belooft hier 

voor de volgende ALV (april 2020) een format voor beschikbaar te hebben.  

De komende tijd worden alle teksten vereenvoudigd. Hulp hierbij is welkom en Mark van de 

kinderboerderijen in Tilburg biedt aan hieraan mee te helpen.  

 

Zodra hierover meer bekend is en de checklist gereed is, maken we dit kenbaar aan de leden.   

 

 


