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Nog enkele dagen om ideeën in te dienen!
Tot dusver zijn er al een aantal kansrijke ideeën ingezonden voor de jaarlijkse competitie
‘Het Beste Idee van Varkensland’. Het thema van de zesde editie van de innovatiewedstrijd
is ‘oog op de toekomst’. Met dit thema wil de organisatie de varkenshouders helpen vooruit
te kijken en de meerwaarde laten zien van de toekomst van de sector op het gebied van
kwaliteit, dierenwelzijn en diergezondheid.
Het doel van ‘Het Beste Idee’ is om varkenshouders en
andere ondernemers in de agro- en foodsector uit te
dagen nieuwe, creatieve ideeën te bedenken en
ontwikkelen. Ideeën kunnen tot 1 november worden
ingediend via hetbesteideevanvarkensland.nl.
Ieder ingezonden idee, plan of concept dat de
varkenshouderij helpt innoveren, wordt beoordeeld door
een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie
bestaat uit voorzitter Erik Valk (melkveehouder), Mart
Bloemendal (Rabobank), Marije Thybaut (VKON), Klaas
Visscher (Coöperatie Varkensartsen), José Houben (POV)
en Henny van Rij (Ministerie LNV).
Vervolgens wordt op 4 november bekend welke vijf
finalisten hun idee mogen pitchen voor een jury en
publiek tijdens de finale op 9 december. De finalisten
krijgen de kans om deel te nemen aan het Varkenslandinnovatie programma met diverse masterclasses én
dingen mee naar de titel ‘Het Beste Idee van
Varkensland 2021’. De winnaar krijgt kennis en

ondersteuning aangereikt bij de uitwerking en
implementatie van het idee.
De voorgaande vijf edities van Het Beste Idee van
Varkensland waren een succes. Bij deze eerdere
innovatie-challenges wonnen het boerderijconcept
ZonVarken (2020), het ontwikkelen van een mobiele
slachterij (2019), de Pig-up Power (2018), de euthanasiebeslisondersteuner (2017) en het Voedselbos (2016).
Maar ook andere ideeën zoals de filterfloor en
ballfeeder kregen dankzij deelname aan Het Beste Idee
van Varkensland meer naamsbekendheid en hulp bij het
vinden van relevante partners en onderzoeksprojecten.
Bekijk hier een korte video over de winnaars van de
afgelopen jaren.

Aan de slag met de adviezen van de welzijnscheck om risico op bijtgedrag te
verminderen en daarmee bedrijfsresultaat te verbeteren!
In de laatste maanden van dit jaar
worden de welzijnschecks weer
ingevuld. Als aanvulling daarop zijn er
vouchers beschikbaar om aan de slag te
gaan met de adviezen die uit de
welzijnscheck komen. Hiervoor zijn een
aantal welzijnscoaches opgeleid die u
hierbij van dienst kunnen zijn. Deze
coaches vormen de schakel tussen alle
kennis die opgedaan in het onderzoek

de afgelopen jaren en de praktijk.
Hierdoor wordt deze kennis toepasbaar
in de stal. We zijn trots op onze collega
Josine Gelauf die deze opleiding volgt
als eerste dierenarts van Coöperatie
Varkensartsen.

Meer informatie over de welzijnscoach en
de vouchers is hier te lezen.

