Kwaliteitsgarantie Kinderboerderijen
Tussentijdse conclusies van bestuur en werkgroep Kwaliteit

Waarom is een kwaliteitsgarantie belangrijk voor de vSKBN?
Uit gesprekken met o.a. ambtenaren van het ministerie van LNV en met de NVWA is gebleken dat
men op dit niveau bewust is van het grote aantal bezoeken dat jaarlijks aan kinderboerderijen wordt
gebracht en de rol die de boerderijen spelen in het voorkomen van gezondheidsproblemen bij
bezoekers, medewerkers en dieren.
Voor o.a. deze organisaties is het correct volgen van de regels m.b.t. veiligheids- en
gezondheidsaspecten dan ook van groot belang en zij zoeken daarvoor naar een betrouwbare
kwaliteitscontrole.
Als de vSKBN het voortouw kan nemen in het ontwikkelen van een kwaliteitsgarantie voor de
aangesloten boerderijen houden we zelf de regie in handen en voorkomen we dat we te maken
krijgen met aanvullende regels (bijv. op het gebied van dierenwelzijn) waar veel boerderijen niet of
slechts met moeite aan kunnen voldoen. Bovendien laten we zo zien dat we een professionele
branche zijn, ook al werken er veel mensen op vrijwillige basis.

Waar gaan we van uit?
De vSKBN staat voor publieksvriendelijke stads- en kinderboerderijen waar het kennismaken met en
leren over de natuur (en duurzaamheid) centraal staat.
Veiligheid, kwaliteit en gezondheid van en voor medewerkers, bezoekers en dieren staan voorop.
Voldoen aan alle wet- en regelgeving is hier een eerste vereiste en zou dan ook voor alle boerderijen
vanzelfsprekend moeten zijn.
We kijken hiervoor onder andere naar de ‘Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland’.
Deze is opgesteld door de ministeries, wordt gebruikt door de GGD en heeft zo feitelijk de status van
regelgeving.

Voldoen alle vSKBN leden aan de regels?
In veel gevallen wel, maar helaas blijkt de praktijk op een aantal boerderijen anders. Het kan soms
een lastige opgave zijn. Er zijn heel veel regels en bovendien is het vaak ingewikkeld om precies te
achterhalen wat je moet doen en vooral hoe je dat op jouw boerderij voor elkaar moet krijgen.
Kortom: de wil is er, maar soms krijg je het zelf niet voor elkaar.
Wat doet de vSKBN daaraan?
De vSKBN ondersteunt al haar leden hierin.
Allereerst zorgen wij ervoor dat de bestaande wet- en regelgeving weer up-to-date wordt gemaakt,
wordt gebundeld en beter toegankelijk wordt. Daaraan wordt inmiddels hard gewerkt.








Onze checklist vormt een praktisch hulpmiddel dat grote en kleine organisaties in onze
branche helpt te voldoen aan de wet- en regelgeving.
Onder andere via de nieuwe website is deze informatie straks voor alle leden weer makkelijk
beschikbaar.
Aan de Risico Evaluatie en Inventarisatie (RI&E) wordt gewerkt. Ook deze wordt up-do-date
en toegankelijker gemaakt.
Daarnaast wordt op termijn gekeken of een branche erkende RI&E haalbaar is.
Wij organiseren en faciliteren workshops, bijeenkomsten en collegiale bezoeken om elkaar
praktische tips te geven.
Op het secretariaat kunnen leden terecht voor advies.

Op weg naar een nieuwe basis voor kwaliteitsgarantie
Van het oude keurmerk hebben we afscheid genomen, omdat dit voor veel kinderboerderijen om
financiële of praktische redenen niet haalbaar bleek. Maar wat nu? Een kwaliteitsgarantie is
belangrijk, maar werkt alleen als alle leden eraan kunnen voldoen.

Stap 1:
Wat willen we bereiken?
Lidmaatschap van de vSKBN moet voor externe partijen een bewijs zijn dat de organisatie veilig is,
kwaliteit levert en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan.
Kortom: een bord ‘Lid van de vSKBN’ op de deur? Dan mag je ervan uitgaan dat de boerderij voldoet
aan alle voor onze branche geldende wet- en regelgeving.
Onze ambitie is dat in 2020 alle bij ons aangesloten organisaties hieraan voldoen of ermee aan de
slag zijn.
Hoe werkt stap 1
Als boerderij werk je onze checklist af waar de wettelijke regels overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht.
Vervolgens garandeer je de vSKBN dat je aan alle eisen voldoet. Op welke manier dit getoetst gaat
worden, daar zijn we nog niet uit. Voorlopig vertrouwen wij op jullie eerlijkheid, maar op termijn
vormen externe controles zeker een meerwaarde.
Daarbij moeten we natuurlijk niet vergeten dat de naleving van wettelijke verplichtingen ook wordt
gecontroleerd door een aantal overheidsinstanties (NVWA en Omgevingsdienst).

Stap 2
Een stapje extra?
Veel stads- en kinderboerderijen bieden meer dan alleen een kennismaking met dieren. Zij willen ook
een rol spelen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, participatie of sociale cohesie.

Dit zou tot uitdrukking kunnen komen met een aanvulling op het kwaliteitsbewijs, waarmee je je
extra kunt profileren als boerderij die bijvoorbeeld een rol speelt in de wijk of veel aandacht besteedt
aan duurzaamheid of gezondheid.
Of je dat wilt, bepaal je zelf. Maar wij zorgen ervoor dat het voor alle organisaties die dat willen goed
haalbaar is.
Hiervoor zoeken we een vorm waarin onze leden zich (bijna) allemaal kunnen vinden, maar dat is
lastig. Daar zijn we dan ook nog niet helemaal uit. Wel hebben we een paar ideeën en die willen we
in de ALV aan jullie voorleggen.
We hebben jullie inbreng nodig, niet alleen tijdens de ALV, maar ook daarbuiten. Laat weten wat
voor jou belangrijk is, dan nemen we dat mee!
Toetsing
Om ervoor te zorgen dat een aanvullende certificaat serieus genomen wordt en echt waarde krijgt,
zullen er toetsingen moeten plaatsvinden. Die kunnen we niet zelf uitvoeren, want dan zou ‘de slager
zijn eigen vlees gaan keuren’. Aan externe audits hangt echter een flink prijskaartje.
Die kosten waren in het verleden soms een belemmering bij het behalen van het oude keurmerk. Dit
moet dus in de nieuwe situatie anders. Het bestuur zoekt naar oplossingen en betrekt hierin ook de
NVWA en de Omgevingsdienst.

En als je het oude keurmerk al (bijna) hebt?
Je hebt er hard voor gewerkt en dat was niet voor niets! Heb je het keurmerk al (bijna), dan voldoe je
bijna zeker aan de wet- en regelgeving.
Krijgen deze boerderijen tijdelijk een extra kenmerk als bewijs van hun inspanningen? We zoeken
nog naar een goede overgangsvorm, maar ook dit is een lastig punt dat we graag in de ALV
voorleggen aan onze leden.

