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Vervolg Staat van het Dier 

 

Startdocument 

 

1. Onderwerp 

De maatschappelijke meningen over de manier waarop men in Nederland omgaat met en denkt 

over dieren.  

 

2. Achtergrond en aanleiding 

In 2018 heeft de RDA een eerste publieksenquête in Nederland gehouden om te achterhalen wat 

de meningen zijn over de manier waarop men in Nederland omgaat met en denkt over dieren. 

Hieruit kwam naar voren dat de Nederlander over het algemeen begaan is met dierenwelzijn, dat 

men vindt dat dieren een moreel recht op leven hebben en dat mensen de morele plicht hebben 

om goed te doen voor alle dieren (Kantar Public, 2018). Ook werd duidelijk dat de positie van het 

dier in onze maatschappij verandert. Waar vroeger het dier vooral als productiemiddel werd gezien, 

met de mens als eigenaar en heerser, schuift het richting het dier als partner.  

 

De publieksenquête uit 2018 was een nulmeting met als doel om iedere vier jaar de enquête te 

herhalen om ontwikkelingen en trends te analyseren. In 2019 is ‘Staat van het Dier’ (RDA, 2019) 

gepubliceerd met daarin de resultaten van de enquête, de schurende kwesties die daaruit naar 

voren kwamen en een beschouwing. De analyse is instrumenteel geweest in het definiëren van de 

RDA meerjarige agenda. Inmiddels zijn we vier turbulente jaren verder, met onder andere de 

Covid-19 pandemie, en is het tijd voor de vervolgenquête. Het doel van deze enquête is om de 

resultaten naast de nulmeting te leggen om er achter te komen wat er in de afgelopen vier jaar is 

veranderd en of er trends zijn. Hieruit zal een nieuwe meerjarige agenda voor de RDA worden 

opgesteld.  

 

3. Startvragen RDA 

Hoofdvraag: Hoe heeft de staat van het dier in Nederland zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld? 

Deelvragen: 

• Wat is er in de afgelopen 4 jaar veranderd als het gaat om hoe mensen in Nederland naar 

dieren kijken?  

• Wat kunnen deze veranderingen voor het dier betekenen? 

• Welke trends zijn er te vinden als het gaat om hoe mensen in Nederland naar dieren kijken? 

• Tot welke nieuwe inzichten en beschouwingen (zoals beschreven in ‘Staat van het Dier’ 

(2019)) geven de enquêteresultaten aanleiding? 
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• Hoe en in welke mate geven de enquêteresultaten aanleiding voor de identificatie van nieuwe 

schurende kwesties, dan wel voor een heroriëntatie op de schurende kwesties benoemd in 

‘Staat van het Dier’ (2019)?  

• Welke agendapunten kunnen er voor de RDA opgesteld worden aan de hand van de 

beschouwingen en schurende kwesties? 

 

4. Beoogd resultaat 

De RDA beoogt de rol van verkenner (het agenderen, onderzoeken, synthetiseren en ontsluiten van 

gezichtspunten en kennis van (nieuwe) vraagstukken). De resultaten van de herhaalenquête zullen 

naast de resultaten van de nulmeting worden gelegd om te beoordelen wat hierin is veranderd en 

of er trends te vinden zijn. De enquête zal door Kantar Public worden uitgezet bij een groep 

mensen representatief voor de Nederlandse bevolking. Daarnaast zal de enquête verspreid worden 

onder een aantal doelgroepen: 

• Dierenartsen 

• Studenten (MBO, HBO, universiteit) 

• Docenten/ onderzoek (MBO, HBO, universiteit) 

• Dierhouders  

 

Aan de hand van de resultaten zal er beoordeeld worden of de beschouwingen en schurende 

kwesties in ‘Staat van het dier’ een update nodig hebben. De bevindingen zullen allereerst worden 

gepresenteerd tijdens een congres, waarbij deelnemers de mogelijkheid wordt gegeven om 

feedback te geven. Aan de hand van de enquêteresultaten, reflectie op ‘Staat van het dier’ en de 

resultaten van het congres zal worden beschouwd op de veranderingen in opinies en de positie van 

het dier in Nederland, welke nieuwe beschouwingen en schurende kwesties hierbij aandacht vragen 

en zal een nieuwe meerjarige agenda voor de RDA worden opgesteld. Dit alles zal worden verwerkt 

in een rapport. 

 

5. Samenstelling forum en ondersteuning  

Het thema omvat verschillende aspecten. Daarom is er voor gekozen om in groepen te werken voor 

verschillende onderdelen: 1) enquête; 2) beschouwing, en; 3) schurende kwesties. Per onderdeel 

hebben twee raadsleden een leidende rol. De gehele raad krijgt de mogelijkheid om met betrekking 

tot de verschillende onderdelen input te geven. 

 

Enquête (opstellen en uitwerken i.s.m. Kantar) 

Lead: Prof.dr.ir. J.C.M. (Hans) van Trijp (voorzitter) en Prof.dr.ir. G.M. (Gerda) van Dijk 

 

Beschouwing (H2 t/m H7, H14 uit ‘Staat van het Dier’) 

Lead: Dr.ir. J.W.G.M. (Han) Swinkels en Prof.dr. M.F.M. (Merel) Langelaar 

Input:  

Drs. H.R. (Renée) Chalmers Hoynck van Papendrecht  
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Mr.drs. J. (Jan) Staman 

Drs. G. (Gerrit) Hofstra 

Drs. R.A. (Ruud) Tombrock 

 

Schurende kwesties (H8 t/m H13 uit ‘Staat van het Dier’) 

Lead: Prof.dr. J.J.M. (Jacques) van Alphen en Dr. B. (Bernice) Bovenkerk 

Input:  

Mr.dr. J. (Janneke) Vink 

Mr.drs. J. (Jan) Staman 

Prof. dr. Y.H. (Ynte) Schukken 

 

Het forum zal worden ondersteund door Ir. M.H.W. (Marc) Schakenraad (secretaris) en Dr. T.J. 

(Tamara) Bergstra (adjunct-secretaris). 

Ook zal A. (Amber) Kozanli, stagiaire Diergezondheid en Management (Aeres Hogeschool) een 

bijdrage leveren.  

 

6. Planning 

De planning voor het jaar 2022-2023: 

4-10 okt:  uitzetten publieksenquête (Kantar)  

7-25 nov:  uitzetten doelgroepenenquête (Kantar) 

9 nov:  eerste resultaten publieksenquête presenteren tijdens raadsvergadering (Kantar) 

Nov-mrt: deelgroepen werken aan hun onderdeel 

Dec:  eerste resultaten enquête doelgroepen (Kantar) 

Dec: voor kerst eerste resultaten publieksenquête publiceren 

Jan:  stagerapport doelgroepen  

Mrt:  eerste opzet rapport  

Apr:  congres  

Mei-jun:  agenda opstellen en rapport afronden 

Jun:  oplevering rapport 
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