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Samenvatting 

Hoofdstuk 1 & 2. Context en doel van het onderzoek  

Dierenwelzijn in de veehouderij heeft in Nederland een vaste plek gekregen op de politieke, 

wetenschappelijke en private agenda. Ondanks de gedeelde visie dat dit welzijn beter moet, 

is het vaak onderwerp van debat met weinig vooruitgang. Binnen de wetenschap en 

maatschappij bestaan verschillende visies over wat welzijn is en hoe dieren te behandelen.  

Dierenwelzijnsproblemen in de veehouderij kunnen vaak gelabeld worden als complex of 

ongestructureerd. Dit soort problemen zijn moeilijk op te lossen omdat ze meerdere 

oorzaken hebben, die zowel maatschappelijk (bv. marktwerking, wetgeving, consumenten 

gedrag) als technisch (bv. nog ontbrekende kennis over dieren) van aard zijn. Ook zijn ze 

moeilijk te scheiden van andere belangen. Het verbeteren van dierenwelzijn resulteert vaak 

in onbedoelde negatieve gevolgen voor de andere stakeholders in de veehouderij zoals het 

milieu, de boer of de consument.  

Wetenschappelijke inzichten en technologische innovaties leveren een belangrijke bijdrage 

aan het verbeteren van dierenwelzijn. Echter, dit is vaak niet voldoende voor het oplossen 

van dit soort complexe problemen, waarin veel variabelen zijn verstrengeld en waarbij de 

context van grote invloed is. Het vinden van doeltreffende en maatschappelijk wenselijke 

oplossingen kan gestimuleerd worden via een transdisciplinaire onderzoeksbenadering. Hier 

wordt wederzijds leren tussen stakeholders binnen de wetenschap en de samenleving 

gefaciliteerd. Via multi-stakeholder leerprocessen wordt gereflecteerd op alle verschillende 

perspectieven op het probleem. Dit zorgt voor een beter begrip van het probleem en vergroot 

de kans dat er oplossingen worden gevonden die aansluiten bij de perspectieven en belangen 

van de stakeholders. Onderzoek is nodig naar hoe multi-stakeholder leerprocessen effectief 

te ontwerpen en te faciliteren, zodat deze wederzijds leren simuleren en bijdragen aan een 

duurzaam innovatie proces.  

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van een multi-stakeholder leerproces dat onderdeel 

was van het vier-jaar durend transdisciplinair onderzoeksprogramma Seeking Sociable 

Swine. Dit programma was gericht op dierenwelzijn in de varkenshouder en werd 

gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft een 

tweeledig doel. Het eerste doel is het genereren van wetenschappelijke kennis over multi-
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stakeholder leerprocessen en faciliterende strategieën. Door de dynamiek van wederzijds 

leren tussen stakeholders binnen wetenschap en maatschappij te bestuderen, werden de 

barrières en katalysatoren van dit proces inzichtelijk. Door de ontwikkelingen binnen het 

transdisciplinaire onderzoeksprogramma te beschrijven, wordt ook een voorbeeld gesteld 

voor inter- en transdisciplinair onderzoek. Het tweede doel is bijdragen aan duurzame 

ontwikkeling in de varkenshouderij en dierenwelzijnsonderzoek. Het onderzoek 

functioneerde namelijk niet alleen om kennis te verzamelen, maar fungeerde ook als 

interventie waarbij het onderzoeksprogramma en de perspectieven en relaties van de 

deelnemers werden beïnvloed.  

Hoofdstuk 3. Onderzoeksopzet  

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek werd geleid door de volgende hoofdvraag:  

Hoe multi‐stakeholder leerprocessen te ontwerpen en faciliteren  

zodat ze een interactief innovatieproces bevorderen en wederzijds leren stimuleren met 

betrekking tot dierenwelzijn in de varkenshouderij? 

Het multi-stakeholder leerproces verliep synchroon met het dierenwelzijnsonderzoek en was 

gebaseerd op de Interactieve Leer & Actie (ILA) methode. Deze methode is typisch 

gebaseerd op loops van vijf fasen van consultatie en dialoog via het gebruik van 

leerinterventies zoals focusgroepen, diepte-interviews en dialoog sessies. Dierenwelzijn in de 

varkenshouderij is een context waarin sprake is van een traditie van conflict. Dit vraagt om 

een hoge mate van reflectie en de leerinterventies hadden daarom een reflectief karakter. 

Tenminste een ILA loop werd uitgevoerd per jaar, bestaande uit de volgende fasen:  

 Verkenning;  

 Diepte studie van de behoeften en perspectieven;  

 Integratie van verschillende perspectieven;  

 Agendasetting en planning;  

 Implementatie.  

De stakeholders die deelnamen aan dit onderzoek kunnen worden onderverdeeld in drie 

categorieën, gebaseerd op de mate van betrokkenheid bij het Seeking Sociable Swine 
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programma: 1) de onderzoekers; 2) de binnen cirkel stakeholders; en 3) de buiten cirkel 

stakeholders.  

De groep onderzoekers bestond uit genetici, diergedrag onderzoekers en transdisciplinaire 

onderzoekers. De binnen cirkel stakeholders bestond uit een vast panel van vier 

vertegenwoordigers van de varkenssector, de dierenbescherming, varkensfokkerij en de 

voedingsindustrie. De buiten cirkel stakeholders was een diverse groep en varieerde in de 

loop van de vier jaar. Deze stakeholders werden geselecteerd op basis van de onderwerpen 

die onderdeel waren van het leerproces en werden geraadpleegd door interview of 

focusgroep.   

Een typische ILA loop startte met het inventariseren van wie te betrekken voor de buiten 

cirkel (ILA fase 1), gevolgd door het raadplegen van de onderzoekers, binnen en buiten cirkel 

stakeholders via focusgroepen en/of diepte-interviews (ILA fase 2). Deze resultaten werden 

vervolgens gebruikt als input voor een of meer dialoog sessies met de onderzoekers en 

binnen cirkel stakeholders (ILA fase 3). Het doel van de sessies was het stimuleren van 

reflectie door het expliciet maken van overeenkomsten en verschillen, en het verkennen van 

opties voor een gedeelde visie. Een of meerdere dialoog sessies en supervisie sessies werden 

vervolgens georganiseerd om opgedane inzichten te operationaliseren (ILA fase 4). Elke loop 

eindigde in nieuwe experimenten of gezamenlijke maatschappelijke activiteiten zoals het 

organiseren van een symposium, bezoeken van een boerderij of het schrijven van een folder 

(ILA fase 5).   

Hoofdstuk 4. De context van het Seeking Sociable Swine programma 

In 2009 startte het vier jaar durende dierenwelzijnsonderzoeksprogramma Seeking Sociable 

Swine. Bestudeerd werd hoe sociaal gedrag van varkens kan worden verbeterd in 

samenhang met maatschappelijke acceptatie. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd 

in de mogelijkheden van een nieuwe fokstrategie hierin. De fokkerij heeft zich tot op heden 

gericht op de prestaties van het individuele dier, maar deze nieuwe fokmethode neemt de 

genetische effecten mee die een varken heeft op de groei van zijn hokgenoten. Deze 

genetische effecten staan mogelijk in verband met sociale interacties. Mogelijk betekent dit 

dat ongewenst agressief gedrag vervangen kan worden door positief sociaal gedrag: een 

evenwichtige verbetering van het welzijn en de productie.  
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Uit een exploratieve studie gebaseerd op interviews en focusgroepen, bleek dat 

maatschappelijke stakeholders bezorgd waren dat economische motieven de hoofdrol 

hadden, in plaats van de verkondigde motieven van dierenwelzijnsverbetering. Daarnaast 

werd de aanpak van sociale interacties via fokkerij gezien als een end-of-pipe oplossing en 

een impliciete acceptatie van de intensieve varkenshouderij. Deze resultaten gaven 

potentieel onoplosbare waarde conflicten aan tussen de maatschappelijke stakeholders en 

onderzoekers.  

Hoofdstuk 5. Transdisciplinair team onderzoek  

Hoofdstuk 5 beschrijft de invloed van het multi-stakeholder leerproces op de onderzoekers 

en de uitdagingen waar zij mee werden geconfronteerd tijdens het transdisciplinaire 

teamwerk. 

In de eerste drie jaar werden drie verschillende fasen in het leerproces van de onderzoekers 

geïdentificeerd ten opzichte van transdisciplinariteit. In de eerste fase verkozen de 

onderzoekers monodisciplinaire activiteiten boven transdisciplinaire activiteiten 

("ongeïntegreerd"). In de tweede fase initieerden de onderzoekers transdisciplinaire 

activiteiten, maar dit bracht een zekere mate van verwarring met zich mee ("verwarring"). 

De laatste fase werd gekenmerkt door succesvolle transdisciplinaire activiteiten, waardoor 

de toegevoegde waarde van transdisciplinariteit werd erkend en de interne motivatie 

hiervoor werd verhoogd ('internalisatie').  

Om succesvol te functioneren als transdisciplinair team moesten drie onderling 

samenhangende barrières worden opgelost. Twee waren gerelateerd aan interdisciplinaire 

samenwerking, en een aan transdisciplinair onderzoek specifiek. De eerste barrière was het 

in staat zijn om twee verschillende onderzoeksgebieden te relateren, in dit geval sociale 

wetenschappen en dierwetenschappen, met elk verschillende benaderingen, kaders en type 

kennis. De tweede barrière was het vinden van gezamenlijke activiteiten en het bepalen van 

de rollen van de verschillende onderzoekers. De derde barrière was het erkennen van 

praktijkkennis en deze te verwerken in de onderzoeksopzet van het dieronderzoek.  

Deze barrières waren voornamelijk het gevolg van een gebrek aan ervaring met dergelijke 

samenwerkingen onder de onderzoekers, en de onbekendheid van de dieronderzoekers met 

sociale wetenschappen. Dit veroorzaakte verwarring over wat er van hen verwacht werd in 

het kader van transdisciplinariteit en hoe de samenwerking daarin vorm te geven. Er was 
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een aanzienlijke hoeveelheid tijd nodig voor het vormen van een gedeelde visie over de 

samenwerking en doeltellingen van het onderzoeksprogramma.   

Hoofdstuk 6. Kennisuitwisseling  

Hoofdstuk 6 beschrijft het proces van wederzijds leren tussen de dieronderzoekers en 

varkenshouders tijdens twee verschillende soort evenementen, een symposium en een-op-

een dialogen. Het centrale thema was staartbijten, een dierenwelzijnsprobleem in de 

varkenshouderij dat hoog op de politieke agenda staat. Alhoewel beide groepen vonden dat 

contact en kennisuitwisseling belangrijk waren, leek het georganiseerde symposium eerder 

schadelijk voor de onderzoeker-boer relatie. Tijdens het symposium waren sommige boeren 

slechts matig open voor wetenschappelijke kennis en de kwestie van staartbijten neigde naar 

een impasse. Extra dialogen werden georganiseerd om de ondervonden belemmeringen te 

begrijpen, met name de oorsprong van de verschillende perspectieven en om wederzijds 

leren te stimuleren.  

Een barrière bleek de relatief lage mate van bruikbaarheid van de gepresenteerde 

wetenschappelijke inzichten. Ze waren vaak niet concreet genoeg, te onzeker of hadden geen 

betrekking op de complexe context van de boeren. Een andere barrière was dat beide 

groepen reageerden en redeneerden vanuit hun praxis. Hieronder verstaan we de manier 

van begrijpen en behandelen van de omgeving, anders gezegd, de gebruikelijke praktijken 

samenhangend met het beroep. De praxis bleek te beïnvloedden wat werkelijk werd 

geobserveerd in de omgeving. Het functioneerde als een filter en veroorzaakte daardoor 

blinde vlekken. Het gevolg hier van was dat de varkenshouders en onderzoekers hun eigen 

observaties hadden, wat resulteerde in verschillende overtuigingen, die vervolgens het eigen 

referentiekader versterkten of zelfs valideerden. 

Hoofdstuk 7. Verschillen in observeren  

Het verschil in observeren tussen stakeholders werd verder bestudeerd in een extra studie 

die is beschreven in hoofdstuk 7. Deelnemende partijen waren varkenshouders, 

dierwetenschappers en stedelingen. Ze werden gevraagd het gedrag van een varken te 

observeren op negen video’s en elke video te scoren op 21 gemoedstoestanden, zoals actief, 

blij of geïrriteerd. Deze methode heet Qualitative Behaviour Assessment (QBA). Uit de 

resultaten van de QBA bleek dat varkenshouders het gedrag van varkens systematisch 

positiever beoordelen dan de stedelingen en dieronderzoekers. Deze laatste twee 

observeerden het gedrag van varkens in lijn met elkaar. De varkenshouders scoorden de 
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positieve termen significant hoger en uit de analyse bleek dit niet te komen door een 

interpretatie verschil van de termen. Mogelijk komt het verschil door een verschil in 

referentiekader. Uit aanvullende vragenlijsten bleek dat de varkenshouders varkens 

voornamelijk zagen als productiedieren, terwijl de stedelingen en onderzoekers varkens 

voornamelijk zagen als sentient beings, wezens met bewustzijn. Deze studie onderstreept dat 

de ontwikkeling van een gedeelde visie op varkens en hun welzijn bemoeilijkt kan worden 

door observatieverschillen. Daarom is het nodig om deze verschillen te adresseren in multi-

stakeholder leerprocessen.  

Hoofdstuk 8. Reflecteren op het referentiekader  

Hoofdstuk 8 beschrijft de directe effecten van verschillende reflectie oefeningen op het 

referentiekader van varkenshouders en stedelingen ten opzichte van dierenwelzijn, de 

varkenshouderij en elkaar. Vijf homogene focusgroepen werden gevormd, bestaande uit 

stedelingen of varkenshouders. Reflectie werd gestimuleerd door het gebruik van rollenspel 

en filmfragmenten die de perspectieven van de andere partij toonden. 

De stedelingen hadden een uitgesproken negatieve visie op de varkenshouderij. Zij 

associeerden de varkenshouderij met massaliteit, onnatuurlijkheid en de industriële (niet 

humane) manier van produceren.  De varkenshouders beoordeelden het welzijn van hun 

dieren van gemiddeld tot goed. Zij associeerden stedelingen met onwetendheid over de 

varkenshouderij.  

Na een rollenspel waarin de stedelingen de rol hadden van varkenshouder, waren ze meer 

open voor de beweegredenen van varkenshouders. Toch konden zij hun over het algemeen 

negatieve beeld van de leefomstandigheden van varkens niet achterwege laten. De 

varkenshouders hielden vast aan hun eigen perspectief en verdedigden hun prakijken. Zij 

wuifden het perspectief van de stedeling weg door ze te portretteren als onwetend over de 

''feitelijke'' veehouderijpraktijk en methoden. Zij stelden voor om stedelingen meer te 

informeren, maar de resultaten van deze studie geven aan dat deze strategie weinig kans 

heeft om publieke acceptatie te herstellen of bevorderen. De resultaten tonen weinig 

consensus over de relevantie van de feiten en een zeer beperkte hoeveelheid gedeelde 

waarden. Maar de gedeelde liefde voor dieren, samen met de erkenning door de stedelingen 

van het onontkoombare dilemma voor boeren om een ‘gebruiks’-referentiekader jegens de 

varkens te adopteren, vormt een opening voor verdere lerenprocessen.  
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Hoofdstuk 9 & 10. Ontwerprichtlijnen & Aanbevelingen  

In de vorige hoofdstukken is gebleken dat de intentie om te leren niet automatisch leidt tot 

leren. Gebaseerd op deze inzichten presenteren hoofdstuk 9 en 10 vier ontwerprichtlijnen 

voor multi-stakeholder leerprocessen die wederzijds leren faciliteren tussen onderzoekers en 

maatschappelijk stakeholders, daarbij rekening houdend met de complexiteit van een 

ongestructureerd probleem als dierenwelzijn in de varkenshouderij.   

 Planning: Het structureel laten terugkeren van leerinterventies, om verandering te 

realiseren.  

Actieve leerinterventies zijn met regelmaat nodig om bewust te worden van en te 

reflecteren op eigen referentiekader; open te stellen voor de kennis van anderen; de 

verwachtingen en de taal te synchroniseren; en te zoeken naar gemeenschappelijke 

activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van win-win oplossingen.  

 Leerniveau: Het organiseren van wederzijds leren op het niveau van de praxis 

(eerste orde leren), om leren op het niveau van het onderliggende referentiekader 

(tweede orde leren) te realiseren.  

Tweede orde leren kan mogelijk beter of sneller worden gerealiseerd door 

gezamenlijk te reflecteren op elkaars eerste orde noties. Het regelmatig bezoeken 

van elkaars professionele omgeving en het houden van de dialoog op een tastbaar 

niveau, zorgt ervoor dat onderlinge verschillen expliciet worden en moeilijk te 

negeren zijn.  

 Design: Het ontwerpen van eye-opening sessies, om een open houding en 

betrokkenheid te stimuleren.  

Leersessies zijn het meest succesvol wanneer verschillende perspectieven worden 

gebruikt om het probleem te problematiseren en zo een eye-opener te creëren. 

Daarvoor dient het ongebruikelijke getoond te worden in wat vanzelfsprekend 

wordt geacht of de grote verschillen tussen wat wordt verwacht en wat de werkelijke 

situatie blijkt te zijn (een schok). Dit is het meest effectief in een levendige, 

onvermijdbare setting (een directe ervaring). Daarnaast is het nodig dat een 

probleem beheersbaar is en vertaald kan worden naar eigen werkzaamheden (zelf-

efficiëntie), eventueel door vervolg sessies te plannen.  

 Randvoorwaarden: Een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden en 

integrale oplossingen zijn nodig om deelnemers aan de dialoog deel te laten nemen.   

Verandering brengt onzekerheden en risico’s met zich mee. Het delen van de 

risico’s onder alle stakeholders is nodig om verandering te realiseren.  
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In hoofdstuk 10 wordt ook gereflecteerd op de interdisciplinaire samenwerking. Pas 

halverwege het programma waren de omstandigheden optimaal voor het realiseren van 

transdisciplinaire activiteiten. De belangrijkste reden hiervoor was dat het ontstaan van een 

vruchtbare interdisciplinaire samenwerking twee jaar duurde.  

De belangrijkste les die kan worden getrokken uit dit onderzoeksprogramma is dat 

transdisciplinair onderzoek vraagt om een andere organisatie en management dan mono- of 

multidisciplinair onderzoek. Hoewel het verleidelijk is om direct te beginnen met de 

planning van experimenten, lijkt een betere strategie het beginnen met teambuilding, 

gevolgd door structurele herhaling van leerinterventies. In hoofdstuk 10 wordt een lijst 

potentiële leerinterventies gepresenteerd die kunnen worden gebruikt om een vruchtbare 

interdisciplinaire samenwerking te faciliteren. Het lijkt nuttig wanneer deze leerinterventies 

zich in het begin van het onderzoeksprogramma (eerste twee jaar) richten op:  

 de ontwikkeling van een (gedeelde) visie met betrekking tot het 

onderzoeksprogramma en hoe het relateert aan de wijdere context;  

 het synchroniseren van de verwachtingen met betrekking tot de interdisciplinaire 

samenwerking. 

 

  


