
Als erfbetreder ziet u mogelijk signalen die kunnen wijzen op 
verminderde zorg voor dieren. Wat doet u dan? 

U speelt een belangrijke rol om verminderde dierzorg bij uw klant op 
tijd een halt toe te roepen. Dankzij uw alerte houding helpt u 
veehouders op het juiste spoor te krijgen. 
Speciaal voor beroepsmatige bezoekers op veehouderijbedrijven 
(erfbetreders) is de training ‘signaleren verminderde dierzorg 
ontwikkeld’. 
Tijdens de training krijgt u handvatten aangereikt: met behulp van 
casussen en foto’s discussieert u met andere erfbetreders uit uw regio 
welke signalen wijzen op verminderde zorg voor dieren. En welke 
acties u dan kunt ondernemen. 

Doel
U leert signalen op te vangen van verminderde zorg voor dieren en 
wat u vervolgens kunt doen binnen de zorgvuldigheid en het 
vertrouwen van de klantrelatie. 

Vragen en dilemma’s van erfbetreders
o Wat is toelaatbaar?
o Wie ben ik om iets te zeggen over de bedrijfsvoering van een 

ander?
o Hoe gaan andere erfbetreders hiermee om? 
o Bij wie kan ik terecht met signalen en vragen? 
o Staat mijn organisatie achter mij, indien ik signalen meld?
o Wanneer meld ik en hoe vertrouwelijk is een melding?

Resultaat
o Bewust worden van signalen die erop wijzen dat het niet goed gaat.
o Bewust worden van keuzes en mogelijkheden om te handelen.
o Handvatten krijgen om een open houding te creëren binnen de 

organisatie ten aanzien van signaleren.
o Opbouw van netwerk van erfbetreders in uw regio.

Praktische informatie training

Programma

De training beslaat een dagdeel 

en een dagdeel als terugkom 

moment. We besteden  o.a. 

aandacht aan:

o Bewust worden van dilemma’s

o Herkennen van signalen

o Keuze maken en handelen

Aanmelden

Meld u aan voor de datum en 

locatie naar uw wens via het 

aanmeldformulier op de website.

Of neem contact op via e-mail: 

info@vertrouwensloketwelzijn

landbouwhuisdieren.nl 

Begeleiding

Lizanne Roeleven

06-30431709

Info@roeleven-co.nl  

Kosten voor deelname:

€ 130,- p.p. (excl 21% BTW)

(doorgang van de training bij 

minimaal 12 deelnemers)

Het is ook mogelijk de training 

in-company te organiseren.

Training ‘Signaleren verminderde dierzorg’

Klik hier om u aan
te melden.
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