BV info: Biotechnische
Dagen 2017

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in het vorige nummer van Biotechniek zullen de Biotechnische Dagen 2017 weer op een unieke locatie worden gehouden. Op 7, 8 en 9 november
komt Proefdierkundig Nederland namelijk bij elkaar in Hart van Holland te Nijkerk. Jullie
hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging mogen ontvangen en we hopen uiteraard
dat we weer veel deelnemers mogen verwelkomen in november.
De commissie Biotechnische Dagen heeft het wederom voor elkaar gekregen ons allen
positief te verrassen! Laten we hierbij niet vergeten dat het voor hen ook iedere keer een
enorme uitdaging is en effort kost een succesvol congres te organiseren en daarbij, dit jaar,
ook nog eens in een nieuw congrescentrum. Commissie, dank daarvoor en alle respect van
het bestuur! Ik heb al even in het conceptprogramma mogen neuzen en op het moment van
verschijnen van deze Biotechniek zal het al op de website te zien zijn.
Uiteenlopende, zeer interessante, onderwerpen zullen aan bod komen ...kooiverrijking,
muizenmodel voor borstkanker, genen en darmgezondheid, welzijn honden, proefdierpensioen, natuurbescherming in een Afrikaans land en computermuis vs. laboratoriumrat.
Zomaar een greep in de presentatietrommel en dan heb ik nog niet eens de verschillende
workshops en de aanwezigheid van een grote infomarkt genoemd. Wederom een compliment voor het samenstellen van een dergelijk programma.
Uiteraard hebben we naast de keiharde business ook aandacht voor de sociale versnaperingen…
Kortom, ik ben ervan overtuigd dat we weer een prachtig congres tegemoet gaan. Dus,
beste leden, twijfel niet en geef je op via de website!
Flip A. Klatter
Voorzitter BV
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Nieuws van het IvD Platform
De Commissie IvD Platform heeft de afgelopen maanden een flink aantal activiteiten ontplooid die het vermelden waard zijn.
• Zowel met de CCD, het NCad en de NVWA is regulier overleg gestart. Tijdens dit overleg
behartigt het IvD Platform de belangen van de IvD’s die bij het IvD Platform zijn aangesloten. Met ieder van deze overheidsorganen wordt relevante informatie uitgewisseld,
worden knelpunten besproken en worden mogelijkheden voor (betere) samenwerking
geïnventariseerd. Waar mogelijk wordt bekeken of er aanleiding is voor het gezamenlijk
organiseren van bijeenkomsten rond een actueel thema. Afgesproken is dat dit regulier
overleg met ieder van de overheidsorganen twee keer per jaar zal plaatsvinden.
• Op 2 juni jl. vond een vergadering plaats van het Gebruikersplatform CCD waar het IvD
Platform als een van de stakeholders aan deelneemt. Dit overleg vindt drie keer per jaar
plaats.
• Op 21 juni jl. werd door het IvD Platform een bijeenkomst georganiseerd voor IvD medewerkers met als thema ‘Wat zijn de criteria van een goede projectaanvraag’. Na inleidingen
door een medewerkster van het Bureau van de CCD, een ervaren opsteller van projectaanvragen en een wetenschapsjournalist werd in kleine groepen van gedachten gewisseld
over zaken die door IvD medewerkers en onderzoekers regelmatig als knelpunten worden
ervaren. Aan het eind van de middag werden de conclusies van de groepen plenair besproken, waarna de discussie onder het genot van een borrel kon worden voortgezet.
• Binnen het IvD Platform zijn inmiddels diverse werkgroepen actief die onder andere
aandacht besteden aan het proces van een projectaanvraag, opleiding & training, en
antibioticagebruik. Over het instellen van enkele andere werkgroepen wordt momenteel
van gedachten gewisseld. Alle werkgroepen zijn nog slechts korte tijd actief, dus tastbare
resultaten zijn nog niet voorhanden.
• In samenwerking met de Commissie Communicatie wordt hard gewerkt aan het invullen van een eigen subpagina voor het IvD Platform op de website van de Biotechnische
Vereniging. Op deze pagina zullen verslagen geplaatst worden van vergaderingen van
de Commissie IvD Platform, van haar regulier overleg met CCD, NCad en NVWA en van
georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast zal algemene informatie over interessante
bijeenkomsten, ‘best practices’ en 3V’s beschikbaar worden gesteld. Ook de producten van
de werkgroepen zullen op de website te vinden zijn. Ten slotte komt er de mogelijkheid
voor IvD medewerkers om vragen en reacties in te sturen.
• Evenals vorig jaar zal het IvD Platform een actieve bijdrage leveren aan de Biotechnische
Dagen 2017. In nauwe samenwerking met de Commissie Biotechnische Dagen wordt
gewerkt aan de organisatie van een aparte dag voor IvD medewerkers op dinsdag 7
november. Op woensdag 8 en donderdag 9 november zal het IvD Platform bovendien een
workshop verzorgen. Nadere informatie zal verschijnen op de website van het IvD Platform
en in het programma van de Biotechnische Dagen. We hopen weer vele collega’s in Nijkerk
te mogen begroeten.
Harry Blom
Voorzitter Commissie IvD Platform.
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