
 
Van: Info RDA <info@rda.nl>  
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:55 
Aan: Info RDA <info@rda.nl> 
Onderwerp: UITNODIGING Presentatie en discussiebijeenkomst ‘Staat van het dier’ 
 

 
 

Uitnodiging presentatie en discussiebijeenkomst ‘Staat van het dier’ op dinsdag 3 

november 2020 

 

Hoe vindt u dat het dier er bij staat in Nederland? Is de positie van het dier in Nederland veranderd 

de afgelopen 25 jaar? De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) legde diverse vragen voor aan 

het Nederlandse publiek en gaf zijn eigen zienswijze. Eind vorig jaar is hierover gerapporteerd in 

de ‘Staat van het Dier’; een tijdsbeeld van de RDA over de staat van het dier in Nederland.  

 

De zienswijze is gebaseerd op de publieksenquête onder ruim 2000 Nederlanders, de resultaten 

van ons congres over hetzelfde onderwerp in februari 2019 en beschouwingen van mensen binnen 

en buiten de RDA. De RDA ziet de ‘Staat van het dier’ ook als nulmeting zodat metingen in de 

toekomst een trendanalyse mogelijk maken. 

 

De zienswijze is in het najaar van 2019 gepresenteerd en besproken in diverse regionale 

bijeenkomsten en de RDA wil dit ook graag doen voor geïnteresseerde beleidsmedewerkers. Het 

oorspronkelijke idee was om afgelopen voorjaar hiervoor bij elkaar te komen, maar door het 

coronavirus kon dit helaas niet doorgaan. Daarom wordt het nu in een virtueel jasje gestopt.  

 

Inmiddels is de RDA volop aan de slag met het leeuwendeel van de thema’s genoemd in ‘Staat van 

het Dier’. Graag gaan wij met u in gesprek over een aantal van deze thema’s, op dinsdag 3 

november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Programma: 

 

De bijeenkomst zal starten met presentaties vanuit de RDA: 

- Aanleiding zienswijze: Marc Schakenraad, secretaris RDA 

- Algemene beschouwing: Ynte Schukken, raadslid, o.m. directeur Gezondheidsdienst voor 

Dieren 

- Agenda: Jan Staman, voorzitter RDA 

 

Na deze presentaties zal er opgesplitst worden in verschillende groepen om te discussiëren over 

thema’s uit Staat van het Dier waar de RDA op dit moment aan werkt.  

De thema’s die behandeld worden: 

- Wolf: begrip voor wolf, mens en natuur. 

- Dierwaardige veehouderij: een veehouderij voor het dier. 

- Doden van dieren: dierenwelzijn en andere maatschappelijke dimensies. 

- Gezelschapsdieren: relatie mens-dier; maakt liefde blind? 

 

09:45 – 10:00 Inloop  

10:00 – 11:00 Presentaties RDA 

11:00 – 12:00 Discussies in verschillende groepen, in aanwezigheid van betrokken raadsleden. 
 

 

U kunt zich hier aanmelden en aangeven aan welke discussie u wilt deelnemen. 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/U8M5CBrVXyS2rjoUzn1uO?domain=rda.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/mWPFCDqXZAtGzqPi5UnIc?domain=rda.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/gzPoCEqYXBtX2LPTpJhoP?domain=rda.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/x2oGCGR1XEUXRkgTQ2bab?domain=rda.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/9yR5CJ84KRCMvZXiv8QUY?domain=rda.nl


 

Graag tot dan! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Dr. Tamara Bergstra 

Adjunct Secretaris 

 
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

:     + 31 (0)6 15 17 89 19 

@:   t.j.bergstra@minlnv.nl 

:   www.rda.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch 
verzenden van berichten. 

 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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