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LTO Paardenhouderij start Quickscan paardenwelzijn
De sector werkt hard aan het implementeren van het Keurmerk Paard en Welzijn. LTO
Paardenhouderij ontwikkelde een Quickscan op basis van eisen uit het Keurmerk. Middels
deze Quickscan worden anonieme data verzameld op hippische bedrijven om een
betrouwbaar beeld te vormen over hoe het nu echt gesteld is met het paardenwelzijn op de
Nederlandse bedrijven. Zo’n 150 leerlingen en studenten uit het MBO- en HBO-onderwijs
gaan de data verzamelen op verschillende paardenhouderijen in Nederland.
In de media zien we verschillende
cijfers terugkomen over de welzijnstatus van paarden in Nederland.
Veelal zijn deze cijfers gebaseerd
op gissen en aannames. Om te
voorkomen dat deze cijfers
waarheden worden, inventariseert
LTO Paardenhouderij middels
deze Quickscan de werkelijke
situatie.
De leerlingen en studenten gaan
in de periode van maart tot en met
juli op pad. Data worden centraal
verzameld en na de zomer
geanalyseerd. LTO
Paardenhouderij verwacht dit
najaar met de resultaten te
kunnen komen.

Wordt Hippisch ondernemer van het jaar
Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten) organiseert voor de 15e keer de verkiezing
van de Hippische Ondernemer van het Jaar, die vorig jaar gewonnen werd door manege
Middenhof. In toenemende mate wordt de focus gelegd op welzijn en veiligheid.
Jan Cees Vogelaar, voorzitter van de Sectorraad en bestuurslid van Stichting HIP, zegt:
“recent onderzoek van HAS Hogeschool heeft aangetoond dat paardenwelzijn de
belangrijkste factor is geworden in de beslissing waar paardeneigenaren hun paard stallen.
Het bestuur van HIP heeft ‘het behaalde en te verwachten financiële rendement’, dat
voorheen een van de belangrijkste criterium was, inmiddels op de zesde plaats in de
volgorde van criteria gezet. Bovenaan staat ‘Onderscheidend vermogen, creativiteit en
innovatief karakter van de onderneming’, direct gevolgd door ‘aandacht voor
kwaliteitsverbetering, met name inzake dierwelzijn en veiligheid’.
Het bestuur van Stichting HIP prijst zich gelukkig dat de voorzitters van de grote organisaties
KNHS en KWPN, Cees Roozemond en Andries van Dalen, zich bereid hebben verklaard om
hun voorgangers op te volgen in de jury. Jos van Campen wordt als juryvoorzitter opgevolgd
door Ton Corbeau, hoofdredacteur van de Hippische Ondernemer.

LTO Paardenhouderij

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

Deelname
Hippische Ondernemers kunnen in aanmerking
komen voor de verkiezing door zich in te schrijven
of wanneer ze door derden worden voorgedragen.
De organisatie hoopt weer op vele inzendingen.
Een deelnemer van het afgelopen jaar, die het niet
haalde tot de eindronde, verwoordde zijn positieve
ervaring als volgt: “vaak worden alleen de positieve
aspecten van deelname voor de finalisten
benoemd. Zoals de positieve publiciteit en het
platform wat het bedrijf geboden krijgt. Maar het
was ook voor ons een waardevolle ervaring vanwege het bedrijfsbezoek van de
Hogenscholen Aeres en HAS. Dat zorgt ervoor dat je weer eens kritisch naar je
bedrijfsvoering kijkt.”
De inschrijvingen voor de Hippische Ondernemer is geopend en aanmeldingen kunnen
gedaan worden tot 1 mei 2019. Meer informatie over het reglementen inschrijfformulier vind
je op www.stichting-hip.nl. Hulp nodig bij het aanmelden? LTO Paardenhouderij ondersteunt
je graag (mail naar: mtheunissen@lto.nl).

LTO Paardenhouderij collegetour: Leeuwarden en Dronten
Op Van Hall Larenstein te Leeuwarden volgde een groep 3e jaars studenten een interactief
college onder leiding van bestuurslid Ilse Limpens. Daarbij identificeerden zij personen die
op uitgedeelde foto’s waren afgebeeld. Middels slim speurwerk en het leggen verbanden,
brachten de studenten zelf de verhoudingen van de sector in kaart. Met een rollenspel
kwamen zij er zelf achter dat de maatschappij de paardenhouder ook kan belonen en zelfs
helpen voor het initiëren van nieuwe concepten.
Op woensdag 6 maart presenteerde Ralph van Venrooij, voorzitter LTO Paardenhouderij, de
visie op de toekomst van de hippische sector. Dit vond plaats op de eerste
netwerkbijeenkomst hippische bedrijfskunde van Aeres Hogeschool Dronten. Zo’n 150
studenten paardenhouderij en vertegenwoordigers uit de sector waren aanwezig.
“Maatschappelijke discussies rond dierenwelzijn
nemen toe. De tijd dat wetenschappelijk
onderbouwde kennis de boventoon voerden in die
discussies is voorbij. Het gaat veel meer om de
waarden en normen die er in onze maatschappij
spelen. Belangrijk daarbij is dat wij als sector laten
zien hoe wij aansluiten op deze waarden en normen
en welke keuzes men als ondernemer maakt om het
welzijn van het paard binnen zijn bedrijf zo optimaal
mogelijk te maken.”
“Nederland is echt een paardenland met een hoge paardendichtheid. Een sector met veel
liefhebberij maar ook veel professionele deelnemers en van hoge economische waarde. Een
internationale koploper met voorsprong. Afgelopen jaren is veel werk verzet aan het
behouden van deze voorsprong. En ondernemers in de paardensector blijven zich inzetten
om deze voorsprong te behouden.”
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