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PLUIMNED besteedt in 2020 hoofdzakelijk tijd aan de uitvoering van
IKB Kip en de verdere versterking daarvan. In 2020 zal IKB Kip meer
communiceren over de meerwaarde van IKB Kip met deelnemers en
afnemers. Naast IKB Kip besteedt PLUIMNED tijd aan de Salmonellaaanpak en werkzaamheden als QS Bündler en het bevorderen van
een duurzame concurrentiepositie via onderzoek.

IKB Kip 2020: prioriteit voor meerwaarde en efficiëntie
In 2019 zijn diverse stappen gezet in de versterking van IKB Kip. Een deel van deze stappen wordt
verder uitgewerkt in 2020. Daarnaast wordt in 2020 en 2021 meer aandacht gegeven aan gemak
voor deelnemers. Bovendien heeft de communicatie met deelnemers de aandacht, bijvoorbeeld
over de meerwaarde van IKB Kip.
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Monitoring prestaties
In 2020 wordt ingezet op het monitoren van de prestaties van IKB Kip en
de scores van de deelnemers. Aan de hand van op te stellen criteria wordt
gevolgd in hoeverre ondernomen acties daadwerkelijk leiden tot het behalen
van de beoogde doelen. Waar nodig worden verbeteracties doorgevoerd.

Inkomende stromen en kritische stoffen
De vraagstukken rondom inkomende stromen en de monitoring op kritische
stoffen (MKS) zijn belangrijk maar ook complex. Daarom is hiervoor een
specifieke werkgroep opgericht.

>>

Continue verbetering IKB Kip
IKB Kip verbetert continu. Zo zijn er al diverse stappen gezet. Daarnaast zijn
er initiatieven zoals Ketenborging.nl om de kwaliteit van een certificatieschema
aan te tonen. IKB Kip neemt graag deel aan dit soort initiatieven, om te laten
zien dat IKB Kip een hoogwaardig certificatieschema is.
De verbetering van de communicatie is in 2020 vooral gericht op de huidige,
maar ook op (potentiële) nieuwe deelnemers. Het gaat daarbij onder andere
om het uitdragen van de meerwaarde van IKB Kip. Ook wordt de communicatie
met buitenlandse deelnemers verbeterd.
Een belangrijk aandachtspunt voor IKB Kip is dat controles goed én efficiënt
verlopen. Als regelinghouder zal IKB Kip de controlerende instanties stimuleren
efficiënter te werken. Hierbij zal meer gebruik gemaakt worden van digitale
informatie.

Salmonella-aanpak
De Salmonella-aanpak blijft een belangrijk aandachtspunt. De besmettings
percentages liggen al jaren ver onder de Europese normen. Om dit vol te
houden is, naast de inspanning van de bedrijven, continue aandacht voor
ontwikkelingen binnen de Salmonella-aanpak nodig.
In 2020 wordt vooral ingezet op:
- beheer en doorontwikkkeling van de Aangewezen databank KIPnet;
- afstemming met de overheid (LNV, NVWA en RVO);
- coördinatie van verdere verbeteringen van de Salmonella-aanpak.
De uitvoering is uitbesteed aan AVINED, ook vanwege de nauwe
verwevenheid met de aanpak in de legsector.

Bevorderen duurzame concurrentiepositie
Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de
collectieve activiteiten van de pluimveesector. Door onderzoek en innovatie kan
de pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame
pluimveehouderij versterken en behouden. In 2020 wordt vooral ingezet op de
communicatie over de Onderzoeks- en innovatieagenda.
PLUIMNED is als erkende brancheorganisatie indiener van de aanvraag voor
de algemeen verbindend verklaring van de Onderzoeks- en innovatieagenda
voor de pluimveevleesketen (AVV). De uitvoering ligt bij AVINED.

QS Bündler
PLUIMNED is erkend als QS Bündler. In 2020 worden deze werkzaamheden
voortgezet. Doel is de audit score van 100%, zoals in het verleden behaald,
te behouden en de regeling op een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren.

PLUIMNED
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.

