BV info: Samen werken
aan samenwerken
doe je niet alleen

Nog een paar nachtjes slapen en het is weer zover: De Biotechnische dagen 2014. Al meer
dan 50 jaar het moment om met je collega’s in den lande het afgelopen jaar te evalueren
en plannen af te spreken voor 2015. Tot ziens in Egmond aan Zee!
Maar er is meer … Dat de BV de afgelopen jaren zeer veel energie heeft gestoken in overleg
met allerlei partijen, zal bijna niemand zijn ontgaan. Natuurlijk met Economische Zaken, waar
we als stakeholder tijdens de bijeenkomsten aanwezig zijn om actief mee te denken over de
implementatie van de Europese richtlijn in de herziende Wet op de dierproeven. Als BV hebben
we zitting gehad in de werkgroep ‘Training en Educatie’ die inmiddels haar advies aan staatssecretaris Dijksma heeft gegeven. Zodra dit document openbaar gemaakt zal worden en bekend
zal zijn wat voor gevolgen dit zal hebben voor ons werkveld, kunt u dit terstond inzien via de
website van de BV.
Maar er is meer … Samenwerken doen we ook met onze zuiderburen, de BCLAS en met de
NVP om de organisatie van het FELASA congres 2016 in Brussel in goede banen te leiden. De
sponsorbrochure is inmiddels klaar en we gaan onze focus nu leggen op het invullen van het
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wetenschappelijk programma waar ook plaats zal zijn voor biotechnici of proefdierverzorgers
met een goed verhaal.
Maar er is meer… Samen werken we ook aan de invulling van het nieuwe MBO onderwijs.
Hiertoe zitten we als bestuur in de Expertgroep ‘Dier’ van Aequor en zijn actief in het werkgeversoverleg ‘Aansluiting arbeidsmarkt en groen MBO onderwijs’. Binnen Aequor houden we
ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe kwalificatie- en examenprofielen voor leerlingen
binnen het domein ‘dier’ en zijn we, samen met vele collega’s in den lande, hard bezig met de
ontwikkeling van keuzedelen voor het derde en vierde leerjaar.
Maar er is meer… Al op de dinsdag voorafgaand aan de BTD 2014 zal het een drukte van
belang zijn in Egmond aan Zee, want dan zal de beroepsgroep van proefdierdeskundigen uit
Nederland hun najaarsvergadering houden. Bijzonder is dat er tijdens hun middagprogramma
een overleg met de coördinatoren van de Biotechnische Vereniging is gepland om van gedachten te wisselen over een aantal belangrijke zaken die ons werkveld aangaan. De resultaten van
dit overleg zullen overigens tijdens de BTD gepresenteerd worden, zodat we allemaal volledig
op de hoogte zijn. Wij, als bestuur van de BV, zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling, we
hopen op iets moois, want samen moet je het doen.
Maar er is meer… Hoe een toekomst er uit gaat zien met de nieuw in te richten Instantie voor
Dierenwelzijn, alsmede een Nationaal Comité en Centrale Commissie Dierproeven; hoe en
waar we als BV gaan samenwerken is iets wat natuurlijk ook hoog op de bestuursagenda staat
met betrekking tot het nieuwe beleidsplan 2015-2018. Dát we gaan samenwerken zal niemand
verbazen, want als BV zullen we blijvend betrokken blijven in alles wat u als leden van de BV
én onze dieren aangaat.
Samen werken aan samenwerken: net als net werken, al het netwerken.
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