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• Melkgeitenhoudster
• Zlto-bestuurslid met Faunaportefeuille
• LTO portefeuillehouder Gezonde Dieren
• LTO portefeuillehouder Integriteit 



∗ Ervaringen tot nu toe
∗ Mijlpalen tot nu toe, alle sectoren in een hok
∗ Zichtbaar dat je verantwoordelijkheid neemt voor 

gezonde dieren, gezonde mensen en gezonde 
omgeving.

∗ Platform voor ketenpartijen om elkaar te ontmoeten 
na het wegvallen van de productschappen.

∗ Gesprekspartner voor derden i.h.k One Health

Introductie



Wat staat ons te wachten?
∗ Projecten zijn los zand
∗ Individueel zijn ze goed, maar integraliteit mist
∗ Samenwerking bedrijfsleven is pril
∗ Korte termijn winst, adhoc keuzes
∗ Kleine sectoren krijgen dit niet georganiseerd
∗ Dilemma’s voor bedrijfsleven, waar geef je het geld aan uit. 

Alle visies zijn opgeleverd, maar we hebben ook te maken 
met issuemanagement. (waan van de dag)

Toekomst 



∗ Goede score, hoge toekenning.
∗ Garantie voor de toekomst ontbreekt.
∗ Overheid wil prioriteren en sturen op lange 

termijnvisie.
∗ Afstemming over prioriteiten is minimaal

1 Health 4 Food!



∗ Meer samenhang in projecten, dus verschillende 
sectoren aanhaken.

∗ Wat is de doorwerking van één project voor andere 
sectoren of ketenpartijen

∗ Kennis delen, samen ontwikkelen.
∗ “belevingsissues” vertalen in projecten hoe lastig 

ook.
∗ Duiden van risicoperceptie, politieke arena
∗ Terug naar “Jip en Janneketaal” voor de sectoren!

Wat willen we zelf?



∗ Toekomstbeelden delen met overheid
∗ Gouden driehoek is belangrijk, maar mag flexibeler 

ingericht worden in de uitvoering.
∗ Ideeën wegen op relevantie en beoordelen waar ze 

het beste passen door een “platform”. Eerst inhoud, 
dan structuur

∗ Van curatief naar preventief 
naar…..(gezondheidsbescherming)

Toekomstbeeld



∗ Nieuwe partners zoeken binnen stalinrichting, 
stallenbouw, voeding, fokkerij 
(gezondheidsbescherming)

∗ Welke partijen missen we nog
∗ Durven we over de schutting ter kijken bij 

Breed4Food, Food4Future, etc
∗ Is onze samenwerking stevig genoeg om nieuwe 

verbanden aan te gaan? En weten we wat we samen 
willen?

Dromen voor de toekomst



Dank voor uw aanwezigheid en 
betrokkenheid. 
Op naar een vruchtbare toekomst!
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