PRACTICE ABSTRACT

Een multi-actor benadering om oplossingen te ontwikkelen
voor het monitoren van dierenwelzijn

De acceptatie van producenten en consumenten
is essentieel voor de acceptatie van technologische
oplossingen ter verbetering van dierenwelzijn.
Daarom heeft ClearFarm, gebruikmakend van de
methodologie van “Design Thinking”, verschillende
belanghebbenden van de productieketens van
melkvee- en varkensproducten bijeengebracht,
zodat hun behoeften en gevoeligheden zo goed
mogelijk vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen
dat de nieuwe technologische oplossing aan hun
verwachtingen voldoet.
Er zijn een reeks evenementen georganiseerd,
zowel focusgroepen als co-creatie workshops, met
consumenten, producenten, detailhandelaren,
academici, dierenwelzijnsorganisaties en
beleidsmakers. Eerst werden zes groepsdiscussies
met consumenten gehouden in Spanje, Nederland
en Finland. De workshops werden op identieke
wijze gehouden met in totaal 56 deelnemers die
weinig voorkennis hadden over de varkens- en
melkveehouderij, en het gebruik van technologie in de
veehouderij.
De volgende stap was het interviewen van 45
belanghebbenden uit de belangrijkste stadia van de
productieketens. Zij werden geconfronteerd met de
ideeën, zorgen, eisen en suggesties van de consument
over hoe technologie op varkens- en melkveebedrijven
kan worden geïmplementeerd.
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Volg ons

Na inzicht in de behoeften van de consument, de eisen
en mogelijkheden voor bedrijven en de technologische
en institutionele beperkingen, organiseerde ClearFarm
online workshops met de belangrijkste stakeholders
en partners van het project. In totaal werden online
workshopsessies gehouden volgens een “Design
Thinking” aanpak: een inleidende workshop, tien
creatieve sessies met werkgroepen en een afsluitende
integrerende sessie.
Het doel van deze workshops was het ontwerpen
van blauwdrukoplossingen op basis van technologie,
om producenten en consumenten gemakkelijk
te begrijpen, informatie te verstrekken over de
status van het dierenwelzijn gedurende hun hele
leven en aanvullend ook informatie over milieu- en
economische duurzaamheid.
Er werden zeven zorgen besproken:
•
•
•
•
•
•
•

de integratie van meetbare indicatoren en
standaarden,
innovatieve technologie,
de waarde proposities richting consumenten,
de besluitvorming in de productieketen en in het
beleid,
de verbinding met dierenwelzijnsorganisaties,
het gegevensbeheer en -bescherming en
de onbedoelde impact van het systeem zelf.
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