
PARTICIPATIEVE AANPAK OM PLUIMVEEHOUDERS 
BETER TE ONDERSTEUNEN MET BIOVEILIGHEID

HOOFDPUNTEN
• 1 – Een participatieve workshop is een interessante methode om 

pluimveehouders te begeleiden bij veranderingsmanagement.
• 2 - De bijeenkomsten, die worden geleid door een facilitator samen met 

een dierenarts of adviseur, bestaan uit een werkfase, een debat, en een 
actieplan. De volgende 3 fasen worden op bedrijfsniveau uitgevoerd: 1) 
diagnose, 2) follow-up en 3) eindevaluatie.

• 3 – Deze methode is met succes toegepast op het gebied van bioveiligheid, 
waardoor de pluimveehouders hun praktijken en hun denkwijze konden 
veranderen.

De participatieve aanpak: definitie en doelstellingen
• Vergeleken met opleidingen gegeven door adviseurs, stimuleren 

discussies met mede pluimveehouders het vinden van praktische en 
passende oplossingen beter.

• Hoewel het niet makkelijk is, kan het helpen om gewoontes te 
veranderen, of juist om bevestiging te krijgen van correct handelen. 

• Het is waardevol om verschillende standpunten, motivaties, beperkingen 
en barrières van andere pluimveehouders te begrijpen. 

• Het is zowel een attitude als een filosofie die aanzet tot leren, ontdekken 
en flexibiliteit.

4 factoren die een gedragsverandering kunnen verklaren

Ik weet, ik begrijp
Kennis

Ik denk dat dit goed is
Mijn waarden, mijn interpretatie en 

wat ik uitdraag

Anderen beïnvloeden mij
Sociale groepen: collega’s, familie, 
vrienden, adviseurs, verkopers, …

Het is fysiek mogelijk
Praktische en economische aspecten

Ik doe dit of ik verander dit 
omdat…



Structuur en verloop van 
een participatieve

bijeenkomst

Een goede voorbereiding is essentieel voor een succesvolle bijeenkomst: 
- Keuze van een voldoende aantrekkelijk en concreet onderwerp
- Vóór de bijeenkomst nauwkeurig omschreven doelstellingen
- De deelnemers kiezen op basis van het onderwerp en de doelstellingen 

om de diversiteit van de uitwisselingen te garanderen. De veehouders 
moeten een gemeenschappelijk kader hebben (zelfde 
productieorganisatie/deelsector), en een gemeenschappelijke doelstelling 
om groepscohesie en vergelijking mogelijk te maken. 

- Diversiteit van het publiek met "goede" en "slechte" praktijken om de 
discussie aan te moedigen. 

Organisatie
• Optimaal aantal

deelnemers:  6-15
• Tijdsduur : ½ dag of 1 

dag inclusief maaltijd
• Facilitator : dierenarts/ 

adviseur + een 
medebegeleider (die 
hiervoor is opgeleid)

Een getrainde facilitator weet hoe: 
• De juiste (non)verbale houding aan te nemen; 

goed te luisteren;
• Te zorgen voor een gelijke spreektijd voor alle

deelnemers;
• Conflicten/meningsverschillen tussen

deelnemers te behandelen;
• Vertrouwen tussen deelnemers op te 

bouwen, open discussies te bevorderen;
• De tijdsduur van de bijeenkomst te managen.

Voorbeelden van 
technieken om uitwisseling
te stimuleren: 
• Brainstormen
• Rondetafelgesprekken
• « angel and daemon 

advocate »
• world café
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Welkom en ijsbreker

De werkfase
Op een gerichte vraag, waarbij de 

deelnemers zich kunnen uiten

Presentatie van hoofdpunten
Een samenvatting van het 

groepswerk om te onthouden, 
gegeven door de groepsfacilitator.

Discussie tussen deelnemers
Vragen en antwoorden waardoor 

nieuwe invalshoeken, nieuwe 
concepten, nieuwe oplossingen, enz. 

meegenomen kunnen worden.

Conclusie en actieplan
Die elk persoon zich voorneemt om 
uit te gaan voeren op zijn bedrijf.
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Voordelen voor de deelnemer: 

- Groepsgevoel, professionele
erkenning;

- Rijke discussies die tot 
oplossingen leiden en veehouders 
in staat stellen samen vooruitgang 
te boeken;

- De meerwaarde van uitwisseling
met mede pluimveehouders;

- Het besef dat andere veehouders 
met dezelfde problemen te maken 
hebben.

Voordelen voor de facilitator: 

- Vertrouwen opbouwen;
- Vooringenomen ideeën 

onderkennen en corrigeren;
- Sommige pluimveehouders beter 

leren kennen en door de 
discussies geïnspireerd worden 
om goede ideeën in te brengen; 

- Een rol spelen in de technische 
vooruitgang van de veehouders.

De participatieve aanpak is bewezen succesvol te zijn voor
pluimveehouders:
Door een proces van 3 stappen dat wordt toegepast op bioveiligheid, om de 
verandering op gang te brengen en te verankeren, in combinatie met 
individuele beoordelingen van de houding van de veehouders voor en na de 
bijeenkomsten.

In het Netpoulsafe-project zal de participatieve aanpak worden gebruikt in de 
pilotbedrijven in Frankrijk, om te werken aan het bioveiligheidsplan van het 
bedrijf, om enkele specifieke punten te verbeteren. 

Meer informatie:
- Le Bouquin S., Koulete E., Kling-Eveillard F., Boudet S., Scoizec A, Rousset N., 2020. 
Biosecurity in poultry farming: a participatory approach to promote compliance with 
biosecurity measures. ISESSAH 2020 on Wednesday 11th to Friday 13th
- Partage project
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de 
Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101000728 (NetPoulSafe).
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https://www.itavi.asso.fr/publications/la-demarche-d-accompagnement-participative-appliquee-a-la-biosecurite-en-aviculture?order=date

