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Ontwikkelingen in de veehouderij leveren vragen op uit de samen-

leving, zowel van burgers, overheid als ondernemers. Wat is er bekend 

over het milieu, de gezondheid van mens en dier en wetten en regels? 

Om op deze en andere vragen over veehouderij en de gezondheid van 

mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform 

Veehouderij en humane gezondheid opgericht.

Voor lokale professionals van overheden en het bedrijfsleven is het 

ondoenlijk om de hele materie over de relatie tussen veehouderij en 

humane gezondheid te overzien. Daaruit is de wens voor dit Kennis-

platform ontstaan. Het Kennisplatform duidt, verbindt, interpreteert 

en ontsluit gezamenlijk bestaande kennis over veehouderij en humane 

gezondheid en vertaalt deze kennis naar handelingsmogelijkheden. 

In het najaar van 2015 organiseerden we ons eerste symposium. 

Meer daarover leest u in dit Jaarverslag. We moeten gaan waarmaken 

wat tijdens het symposium is neergezet. De geloofwaardigheid die er 

nu is, moeten we zien te bewaren.

Annemarie Moons

Stuurgroepvoorzitter Kennisplatform 

Veehouderij en humane gezondheid

Voorzitter Wellant-college

voorwoord
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Op	1	maart	2015	is	het	Kennisplatform	Veehouderij	en	humane	gezondheid	

officieel	van	start	gegaan	met	een	duidelijk	doel:	ambtenaren	en	profes-

sionals	van	de	samenwerkende	organisaties	te	helpen	bij	het	behandelen	

van	vragen	en	zorgen	van	hun	doelgroepen	(ondernemers,	burgers,	over-

heden).	Het	Kennisplatform	staat	ervoor	aan	de	lat	om	kennis	over	

veehouderij	in	relatie	tot	de	gezondheid	van	mens	en	dier	te	bundelen,	

te	duiden	en	te	ontsluiten.	Hiervoor	maakt	het	Kennisplatform	kennis-

documenten	op	een	specifiek	thema,	worden	ad	hoc	vragen	beantwoord	

en	antwoorden	toegelicht	in	de	context	van	lokale	besluitvormingsprocessen.

Er is veel informatie op het gebied van veehouderij en humane gezond-

heid in omloop. Uit die informatie worden door verschillende partijen 

verschillende meningen en conclusies geformuleerd. In het Kennisplat-

form delen betrokkenen de wetenschappelijke informatie en gaan na of 

daaruit een gemeenschappelijk standpunt kan worden geformuleerd. 

Zo wordt een verhelderende bijdrage geleverd aan het publieke debat 

en kan het maken van (beleids)keuzes gefaciliteerd worden. Ook kun-

nen handelingsperspectieven verwoord worden voor betrokkenen.

van start
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Samenwerking

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een 

samenwerkingsverband van zeven kennisinstituten en uitvoerings-

organisaties: RIVM, Wageningen University & Research, Universiteit 

Utrecht, ZonMw, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst Nederland 

en LTO Nederland. Gezamenlijk zetten zij hun kennis in bij een 

deskundige en gewogen beoordeling van wetenschappelijke 

informatie. Voordat het Kennisplatform hier echt goed aan toe 

kwam moest eerst de samenwerking van de zeven organisaties 

opgebouwd worden. Dat hield ook in elkaar leren kennen en elkaar 

gaan vertrouwen. Dit proces is in 2015 goeddeels doorlopen. 

De organisaties zijn naar elkaar toegegroeid, soms met stevige 

discussies. Langzaam maar zeker is de samenwerking ook in de 

praktijk zichtbaar geworden met als belangrijkste mijlpalen in 2015 een 

inspirerend symposium en het (concept)basiskennisdocument.

 

De organistie

De eerste activiteit na de oprichting was het opzetten van de organi-

satie. De basisstructuur van de organisatie van het Kennisplatform 

bestaat uit een Stuurgroep die wordt gevoed door een groep met 

inhoudelijke kennis (Expertiseforum) en een groep met communicatie 

kennis (Communicatieforum). Dit alles wordt aangestuurd vanuit een 

klein projectteam bestaande uit de voorzitters en secretarissen van 

beide fora en de algemeen secretaris. Voor deze basisstructuur stellen 

de deelnemende organisaties medewerkers beschikbaar. 

Tijdens bijeenkomsten in 2015 werd gezocht naar gemeenschappelijke 

uitgangspunten en boodschappen, zonder afbreuk te doen aan de eigen 

rol en positie van iedere organisatie. Hieronder per organisatie onder-

deel een toelichting.

Expertiseforum

In het Expertiseforum zitten vertegenwoordigers van de zeven deel-

nemende organisaties met erkende deskundigheid op relevante 

kennisdomeinen. Het is hun taak om wetenschappelijke ontwikke-

lingen op tijd te signaleren en correct samen te vatten. Verder zorgen 

zij voor de inhoudelijke voorbereiding van kennisberichten en reacties 

van het Kennisplatform op maatschappelijke en wetenschappelijke 

ontwikkelingen. De leden van het Expertiseforum beantwoorden ook 

specifieke vragen die binnenkomen via de deelnemende organisaties.

In het Expertiseforum is in 2015 veel gesproken over het basiskennis-

document: welke thema’s zijn relevant, hoeveel kennis komt er in het 

kennisdocument, welk doel dient het, welke doelgroep heeft het, welk 

proces willen we volgen? In een half jaar tijd hebben de zeven organi-

saties een gemeenschappelijke boodschap geformuleerd.  

Communicatieforum

In het Communicatieforum zijn ook alle deelnemende organisaties 

vertegenwoordigd door communicatiedeskundigen. Het Communicatie-

forum heeft binnen het Kennisplatform een centrale rol bij de signale-

ring van maatschappelijke vragen, zodat berichten en werkzaamheden 
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van het Kennisplatform hier zo goed mogelijk aansluiten. Het 

Communicatieforum adviseert verder over het helder formuleren 

van berichten die vanuit het Expertise-forum worden aangeleverd.

In het Communicatieforum is veel gesproken over het symposium. 

Rondom dit symposium kwamen veel communicatieve taken van het 

Kennisplatform samen: opzet en doel, doelgroepen, woordvoerder-

schap, persbeleid, logo, huisstijl, communicatie uitingen. In een half 

jaar tijd hebben de zeven organisaties hiervoor gezamenlijke uitgangs-

punten bepaald.  

Stuurgroep

Vanuit elk van de zeven organisaties neemt een vertegenwoordiger 

op directeursniveau plaats in de Stuurgroep. De Stuurgroep is belast 

met alle voorkomende stuurgroeptaken en draagt zorg voor het goed 

functioneren van het Kennisplatform. De Stuurgroep ziet tevens toe op 

het onafhankelijk functioneren van het Kennisplatform. Om die reden 

is er in 2015 een onafhankelijk voorzitter aangesteld: Annemarie Moons 

(bestuursvoorzitter Wellant College). Er is in 2015 veel gesproken over 

de uitwerking van de taken van het Kennisplatform en het bereiken van 

gemeenschappelijke uitgangspunten en boodschappen, zonder afbreuk 

te doen aan de eigen rol en positie van elke organisatie afzonderlijk.

V.l.n.r. Wouter Dhert (Universiteit Utrecht), Henk Smid (ZonMw), Els Schie (RIVM), Annemarie Moons, Ludo 

Hellebrekers (Wageningen University & Research), Hugo Backx (GGD GHOR Nederland), Jan Willem Strebus 

(Omgevingsdienst Nederland) en Toon van Hoof (LTO Nederland).
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Het Kennisplatform is een samenwerking van RIVM, Wageningen 

University & Research, Universiteit Utrecht, ZonMw, GGD GHOR 

Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO Nederland. Het doel is om 

in gezamenlijkheid bestaande kennis te bundelen, te duiden en te 

ontsluiten op het onderwerp ‘veehouderij en humane gezondheid’. 

Het betreft zowel kennis over humane gezondheidsrisico’s in relatie 

tot de veehouderij als over mogelijkheden en handvatten om (zowel 

inhoudelijk als procesmatig) om te gaan met vraagstukken, zorgen 

en risico’s. Daartoe wordt ook kennis gebruikt van onderwerpen die 

een directe relatie hebben met ‘humane gezondheid’. Deze kennis 

helpt de professionals van de samenwerkende organisaties bij het 

behandelen van vragen en zorgen van hun doelgroepen (lokale en 

regionale overheden, burgers, ondernemers).

Het Kennisplatform geeft zelf geen adviezen en voert geen nieuw 

onderzoek uit. Het presenteert onafhankelijke, betrouwbare en 

wetenschappelijk gefundeerde informatie als één signaal van de 

deskundigen zo mogelijk op basis van consensus. Op grond van 

geconstateerde kennislacunes kan het Kennisplatform suggesties 

doen voor aanvullend onderzoek. 

Het duiden van de kennis houdt in dat ook de kwaliteit van de kennis 

beoordeeld wordt. De kennis die ontsloten wordt kan gebruikt worden 

bij het maken van afwegingen, onder andere doordat de kennis in 

een bredere context geplaatst wordt en omdat de boodschap van 

het Kennisplatform door de zeven organisaties gedragen wordt. 

Het Kennisplatform levert niet een model of instrument voor de 

afweging. Ook doet het Kennisplatform geen uitspraak wat acceptabel 

is, omdat dat een beleidsmatige of politieke keuze is. Het Kennis-

platform kan wel helpen door risico’s in context te plaatsen.

De stuurgroep stelt de kennisproducten bij unanimiteit vast, zodat de 

informatie door de partijen gezamenlijk gedragen is. Bovendien zorgt 

elke organisatie ervoor dat binnen de eigen organisatie standpunten en 

boodschappen van het Kennisplatform gerespecteerd worden en niet 

door eigen communicatie-uitingen worden ondermijnd.
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hoe kunnen wij onze 
kennis beter benutten?
 
Op	13	oktober	2015	presenteerde	het	Kennisplatform	zich	aan	bedrijfsleven,	

overheden,	maatschappelijke	organisaties	en	omwonenden.	Op	de	aanspre-

kende	locatie	de	BoerInn	in	Kamerik	kwamen	stakeholders	uit	heel	Nederland	

bij	elkaar	om	te	bespreken	hoe	het	Kennisplatform	haar	doel	kan	realiseren.	

De	hoge	opkomst	(120	gasten)	geeft	aan	dat	het	Kennisplatform	voorziet	in	

een	grote	behoefte.	

Tijdens de workshops en in het plenaire programma is er uitgebreid 

ruimte geweest voor aanwezigen om input te geven aan de werkzaam-

heden van het Kennisplatform. Na afloop was menigeen tevreden over 

de input van de dag. Wel is er behoefte om de rol van het Kennis-

platform te verhelderen, zodat duidelijk is wat wel en wat niet van 

het Kennisplatform kan worden verwacht. De volledige oogst van de 

dag wordt gebruikt om de werkzaamheden voor 2016 te bepalen.

Andere resultaten, naast de organisatie van de dag zelf, zijn:

– Een sfeerverslag dat is verstuurd naar de aanwezigen

– Een inhoudelijke verslagen per workshop voor de schrijvers 

 van de kennisberichten

– Een korte film met straatinterviews over het Kennisplatform 

– De lancering van de website www.kennisplatformveehouderij.nl   

 tijdens het symposium

– Een tekening met een impressie van het symposium door 

 De Betekenaar
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basiskennisdocument
 
Er	is	een	(concept)basiskennisdocument	opgesteld	met	als	doel	het	gesprek	

aan	te	gaan	met	overheden,	burgers	en	ondernemers	over	de	werkzaamheden	

van	het	Kennisplatform.	Binnen	het	concept	basiskennisdocument	zijn	vijf	

thema’s	beschreven:	geur,	zoönose,	antibiotica,	fijnstof	en	de	maatschap-

pelijke	dialoog.	

Het basiskennisdocument is het startdocument, waarin voor de milieu-

gezondheidsthema’s de huidige stand van wetenschappelijke kennis is 

weergegeven. Hierbij wordt ingezoomd op maatschappelijke vraagstuk-

ken die binnen deze thema’s spelen. Het eerste concept is tijdens het 

symposium van 13 oktober 2015 besproken met belanghebbenden. 

Tijdens het symposium bepaalden de betrokkenen of het ingaat op de 

juiste vragen en zorgen, of de boodschap goed overkomt en op welke 

aspecten een verdieping of uitbreiding gemaakt zou moeten worden.

Doordat met alle partners aan een kennisbericht gewerkt wordt, kun-

nen de vragen en zorgen die er zijn goed gedefinieerd worden vanuit de 

partners en hun achterban. Ook kan de kennis die er is en de duiding die 

eraan gegeven wordt direct vanuit de partners en hun netwerk worden

toegevoegd.  Dit werkt efficiënt, zeker omdat in dit proces het Expertise-

forum en het Communicatieforum betrokken zijn.  Daarnaast kunnen 

kennisberichten snel up-to-date worden gehouden doordat de partners 

weten welke belangrijke studies er gaande zijn en welke zorgen er in 

de maatschappij aanwezig zijn. Op die manier kan snel een update van 

duiding gegeven worden.
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Activiteit Ureninzet Kosten ureninzet Materieel Totaal

Symposium 678 € 82.446,- € 21.304,- € 103.750,-

Producten 682 € 89.628,- - € 89.628,-

Overlegstructuur 814 € 99.236,- € 1.160,- € 100.396,-

Management / 

secretariaat 506 € 51.856,- - €  51.856,-

Totalen 2680 € 323.166,- € 22.464,- € 345.630,-
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financiële resultaten
 

Toelichting op de kosten

Symposium

Dit is inclusief verslagen, korte film, pers, dagvoorzitter, zaal/catering, 

10 workshops met moderatoren en rapporteurs (voorbereiding en 

aanwezigheid). Ook zijn in aanloop naar dit Symposium diverse 

communicatie- en werkafspraken ingeregeld: woordvoerderschap, 

persafhandeling, contactenlijst, nieuwsbericht, huisstijl, logo, proce-

dure kennisberichten, etc.)
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Het symposium is zodanig opgezet dat gelijktijdig vier thematische 

besprekingen konden plaatsvinden. Voor elk van de vier thema’s 

van het basiskennisdocument zijn één of meerdere besprekingen 

georganiseerd.

Producten

Dit betreft het basiskennisdocument en vervolg, een communicatie-

plan, een schets jaarplan 2016 en een document ‘beantwoording 

algemene opmerkingen uit symposium 2015’.

Overlegstructuur

In 2015 is het volgende overleg gevoerd: 6x projectteam, 4x Expertise-

forum, 3x Communicatieforum, 3x Stuurgroep. En 1x gecombineerd 

overleg van Communicatieforum en Expertiseforum in verband met 

het basiskennisdocument

Management en secretariaat

Contracten en projectbeschrijving, management & verantwoording, 

website, relatie overleggen. Hieronder worden de posten ‘contracten’ 

en ‘relatie bijeenkomsten’ nader gespecificeerd.

Er zijn met alle financiers contracten opgesteld; 5 Provincies subsidie-

aanvraag, Ministerie van VWS, GGD GHOR NL, Omgevingsdienst NL, 

10 organisaties bedrijfsleven. Contracten en projectbeschrijving zijn 

van maart t/m december doorgesproken en bijgeschaafd. Daarnaast 

zijn er ook zes contracten met de 7 deelnemende organisaties opgesteld 

voor uitvoering van taken voor het Kennisplatform.

Er zijn relatiebesprekingen gevoerd met Ministeries van VWS, EZ en 

IenM, Omgevingsdiensten, Provincies, GGD GHOR Nederland, Wagenin-

gen University en Research, Universiteit Utrecht, LTO Nederland, RIVM, 

ZonMw, Gezondheidsdienst voor Dieren, Kennisplatform EMV, Kennis-

platform Windenergie, GGD werkgroep Veehouderij, RIVM werkgroep 

Veehouderij, VGO Klankbordgroep

Ad hoc werkzaamheden: geen kosten in 2015

In de projectbeschrijving is opgenomen dat hier pas na het symposium 

meer ruimte voor zou komen. Er zijn tijdens het symposium vragen 

gesteld, deze zijn echter niet als ad hoc werkzaamheid opgepakt. 

Deels worden de vragen verwerkt in de kennisberichten en deels in een 

document ‘beantwoording van algemene vragen’.
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Colofon	

Het	Kennisplatform	Veehouderij	en	humane	

gezondheid	is	een	samenwerkingsverband	

van	RIVM,	Wageningen	University	&	Research,	

UU,	ZonMw,	GGD	GHOR	Nederland,	

Omgevingsdienst	NL	en	LTO	Nederland.

Uitgave:	

Kennisplatform	Veehouderij	en	humane	

gezondheid

Tekst:	

Bureau	Kennisplatform	Veehouderij	en	humane	

gezondheid

Vormgeving:	

RIVM

Bilthoven,	januari	2017

Aan	deze	publicatie	kunnen	geen	rechten	worden	

ontleend.	
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