JAARPLAN 2021
AVINED | PLUIMNED | OVONED

De belangrijkste nieuwe activiteiten die AVINED in 2020 oppakt zijn:

Jaarplan AVINED, PLUIMNED en OVONED 2021
De activiteiten van AVINED, PLUIMNED en OVONED zijn weergegeven
in één gezamenlijk jaarplan. Dit zijn de belangrijkste activiteiten in 2021:
1. Coördinatie van en communicatie over veterinair- en praktijkonderzoek
2. Invulling geven aan een vervolg op de succesvolle antibiotica-aanpak
3. Verhogen van de datakwaliteit I&R-gegevens via sectordatabase KIP
4. Werken aan een doelmatig, relevant én smart IKB Ei
5. Samen naar een IKB Kip systeem om trots op te blijven

Verdeling tijdsinzet in 2021
De totale personeelsformatie van AVINED, PLUIMNED en OVONED is 13 FTE.
In 2021 besteden AVINED, PLUIMNED en OVONED de beschikbare tijd zoals hieronder
is weergegeven.
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Figuur 1 FTE verdeling AVINED, PLUIMNED en OVONED (8,10 FTE AVINED; 2,45 PLUIMNED; 2,45 OVONED)
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Gezond pluimvee, ook in 2021
Pluimveegezondheid is en blijft een belangrijk thema, ook voor 2021.
In 2021 wordt onder andere gewerkt aan:
• coördinatie van en communicatie over veterinair onderzoek;
• afronding van de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep;
• structurele communicatie over en coördinatie van sectoractiviteiten bij
uitbraken van dierziektes;
• overleg met de overheid over de heffingen en de financiële uitvoering
van het diergezondheidsfonds;
• beoordelen van en input leveren aan wijzigingen in de Europese en nationale
diergezondheidsregelgeving.

Antibiotica-aanpak: voor verantwoord antibioticagebruik
De antibiotica-aanpak van de pluimveesector is succesvol geweest in de
afgelopen jaren. Dit succes wordt voortgezet met een vervolgaanpak in 2021.
In sommige deelsectoren is een aanscherping van de aanpak nodig.
De volgende zaken staan hierbij centraal:
• specifieke inzet op verlagen structureel gebruik en derde keus middelen
gebruik in de kalkoensector;
• extra aandacht voor verlaging van het gebruik van colistine in de legsector;
• optimalisatie van het beheer van de database CRA, het benchmarken van
bedrijven en de beoordeling van bedrijven via IKB Kip.

Continue aandacht voor succesvolle Salmonella-aanpak
De Salmonella-aanpak heeft succes. Ook in vergelijking met andere Europese
lidstaten. Om dit vol te houden is, naast de inspanning van de bedrijven,
continue aandacht voor ontwikkelingen binnen de Salmonella-aanpak nodig.
In 2021 wordt daarom vooral ingezet op:
• het stapsgewijs opnemen van informatie uit de aangewezen databank KIPnet
in de databank KIP voor een efficiëntere ICT-infrastructuur en het makkelijker
combineren van informatie;
• afstemming met overheidspartijen (LNV, NVWA en RVO);
• coördinatie van verdere verbeteringen van de Salmonella-aanpak. Met
speciale aandacht voor het terugkrijgen van de voormalige werkwijze,
het uitvoeren van een verificatieonderzoek na de eerste positieve testuitslag,
bij (opfok) (groot)ouderdieren.
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Bevorderen duurzame concurrentiepositie via
Uitvoeringsagenda en onderzoek
Ook in 2021 staat het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie
centraal in de collectieve activiteiten van de pluimveesector. In 2021 richt
het programma zich op klimaat en circulariteit, voedselveiligheid en volks
gezondheid en diergezondheid en – welzijn. Ook focust het zich op de verdere
uitvoering van de ‘Uitvoeringsagenda pluimveesector’ en de Roadmap vogelgriep. Een belangrijk uitgangspunt is en blijft het structureel communiceren
over onderzoeksresultaten en praktische toepassing naar pluimveehouders.

Verhogen datakwaliteit I&R-gegevens via sectordatabase KIP
De werkzaamheden voor de sectordatabase KIP bestaan vooral uit het ondersteunen van pluimveehouders en het leveren van een actieve bijdrage aan het
verhogen van de kwaliteit van de I&R-gegevens. In 2021 zetten we extra in op
het beschikbaar stellen van managementinformatie op koppelniveau voor vleeskuikenhouders. Dit rollen we uit voor leghennenhouders, mits gewenst.
De sectordatabase KIP heeft de volgende doelen::
• veterinaire monitoringprogramma’s in het kader van diergezondheid;
• bepaling van beperkingsgebieden bij dierziekte-uitbraken;
• basisgegevens pluimvee voor antibioticaregistratie;
• controle op hygiëneverordeningen en IKB programma’s;
• tracking en tracing van consumptie-eieren;
• statistische gegevens en de berekening van de facturen voor het Diergezondheidsfonds (DGF), onderzoek en innovatie en het Nationaal Plan Residuen
in de Eiersector.

HygiënogramOnderzoek, StalOnderzoek en WaterOnderzoek
In 2021 zet AVINED zich in voor het verder verbeteren van de HOSOWOregeling. Zo is de E-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ begin van het jaar
2021 gereed en gaan we verder met het verduidelijken van de voorschriften.
Ook in het komende jaar informeren we pluimveehouders zoveel mogelijk via
onze nieuwsbrieven. Uiteraard staan we ook weer klaar om zoveel mogelijk van
uw vragen over de regeling te beantwoorden.

QS Bündler ook in 2021
In 2021 willen we onze werkzaamheden als tussenpersoon/coördinator voortzetten richting de deelnemende bedrijven en QS. Daarnaast zetten we ons in
voor:
• het uitbreiden van het aantal deelnemende bedrijven;
• het doen van onderzoek naar de behoefte van deelnemers bij het kunnen
optimaliseren van onze service als Bündler. Zodat onze deelnemers weten
wat ze aan ons hebben en wij weten wat onze deelnemers verwachten.

Inning kosten 2021 voor het NPR
AVINED int de kosten voor de NVWA voor het Nationaal Plan Residuen (NPR)
in de legsector. Hierdoor kan de sector de kosten in de hand houden. Ook in
2021 worden de retributies voor de NVWA geïnd door AVINED.

>>

IKB Ei:

doelmatig, relevant én smart in 2021
De ‘Roadmap IKB Ei 2025’ vormt de rode draad door de activiteiten binnen
IKB Ei voor het jaar 2021:
1. IKB Ei doelmatig
• Uitvoeren regulier schemabeheer.
• Uitvoeren project Verantwoord middelen gebruik (handvatten voor
deelnemers).
• Actieve afstemming met ketenborging.nl over vergroten aangepast toezicht
bij deelnemers.
• Project Efficiënt en Effectief controleren verder uitvoeren.
• Kritische evaluatie van het aantal voorschriften.
• Administratieve integratie RvB IKB als schemabeheerder in schema
documenten.
2. IKB Ei relevant
• Resultaten die voortgekomen zijn uit nulmetingen omzetten naar een concreet communicatieplan voor de komende jaren gericht op retail, consument
en deelnemers. Hierin wordt ten minste meegenomen: website IKB Ei, logo,
evaluatie eicode-app, communicatie uitingen.
• Uitvoeren eerste actiepunten communicatieplan.
3. IKB Ei smart
• Integratie van de database Kipnet in database KIP verder uitvoeren,
waarbij ook de data van IKB Ei aan KIP wordt gekoppeld.
• Vervolgstappen zetten voor het uitvoeren van het project Eistromen.
• Goede elementen van controle op afstand opnemen in certificatieschema
IKB Ei.
4. IKB Ei markt
• Programma MKS IKB Ei uitbreiden naar de voorschakels.
• Programma MKS IKB Ei uitbreiden naar niet-IKB Ei deelnemers.
• Actief op zoek naar waarde creëren voor retail, consument en deelnemers
met extra modules over bijvoorbeeld CO2, fijnstof etc.
5. IKB Ei internationaal
• Laatste knelpunten oplossen om het voor buitenlandse deelnemers
aantrekkelijk te maken om IKB Ei-deelnemer te worden.
• Evalueren of de vertaling van IKB Ei-voorschriften bevalt in het veld
en/of meer vertalingen noodzakelijk zijn.

IKB Kip:

samen naar een systeem om trots op te blijven
IKB Kip zorgt voor onafhankelijke kwaliteitsborging en ontzorgt deelnemers.
Dit is niet nieuw in 2021, maar wordt wel verder uitgebreid. Topprioriteit ligt
op voedselveiligheid. IKB Kip zet namelijk onder andere in op de volgende
thema’s:
1. Samen naar een systeem om trots op te blijven
• In 2020 is het project ‘Herijking positionering IKB Kip’ gestart. Dit project
zorgt voor een opfrissing van de doelen en doelstellingen van IKB Kip. Daaruit blijkt duidelijk de meerwaarde van IKB Kip.
• In 2021 rollen we de uitkomsten van de herijking uit en vindt communicatie
en verdere uitleg plaats.
• Waardering voor IKB Kip vergroten, onder andere via het meer betrekken
van marktpartijen en afnemers.
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2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema
• Kritisch op administratieve lasten voor deelnemers.
• Monitoren van de doeltreffendheid van IKB Kip en waar nodig voorschriften
aanpassen (regelkring).
• Integratie van de database KIPnet in database KIP.
• Goede elementen van controle op afstand opnemen in IKB Kip.
3. Schema en schemabeheer
• Uitvoeren regulier schemabeheer conform ISO 17065.
• Harmonisatie binnen de keten.
• Waar nodig wijzigingen voorbereiden met het Centraal College van
Deskundigen.
4. Ondersteuning van deelnemers
• Uitvoeren project verantwoord middelen gebruik (handvatten voor
deelnemers).
• Afstemmen met ketenborging.nl over aangepast NVWA-toezicht
bij deelnemers.
• Goede communicatie naar deelnemers, goede bereikbaarheid
van het secretariaat en promotie.

IKB PSB:

communicatie met en voor IKB PSB-bedrijven
De doelstellingen IKB PSB vormen de rode draad door het jaarplan 2021.
1. IKB PSB – zet in op brede communicatie
• Kennisoverdracht via vakbladen: voor afnemers en IKB PSB-deelnemers.
• Doelstellingen delen én uitdragen met IKB PSB-bedrijven en afnemers.
2. IKB PSB – draagt bij aan risicovermindering op voedsel
veiligheidsproblemen in de keten
• Meerwaarde expertise erkend pluimveeservicebedrijf uitdragen.
3. IKB PSB – peilt verwachtingen bij afnemers
(IKB-pluimveehouders)
• Inzetten op verwachtingen afnemers: zij bepalen hoe hoog de lat ligt.

AVINED, PLUIMNED, OVONED

Het is onze missie om met efficiënte dienstverlening de
huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse
pluimveesector verder te versterken. Dit doen we samen met
bestuurders en sectorgenoten.

