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VRAAG & ANTWOORD 

LNV Community 2019 

WAT IS DE LNV COMMUNITY? 
De LNV Community is een besloten online onderzoeksplatform waarop 150 veehouders een half jaar 
lang met elkaar én met het ministerie van LNV in gesprek gaan over actuele thema’s in de veehouderij. 

WAT IS HET DOEL VAN DE LNV COMMUNITY? 
Het ministerie van LNV staat voor een aantal grote uitdagingen die veel zullen vragen van de 
maatschappij. Ontwikkelingen als de omslag naar kringlooplandbouw, verduurzaming van de 
veehouderij en verbetering van dierenwelzijn raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het 
belangrijk om direct met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en hen te betrekken bij de 
keuzes die gemaakt worden. 

VOOR WIE IS DE COMMUNITY BEDOELD? 
De community is bedoeld voor veehouders (melkkoeien, jongvee, rundvleesvee, vleeskalveren, 
varkens, leghennen, vleeskuikens en melkgeiten) die mee willen denken over het beleid van het 
ministerie van LNV.  

WAAROM ZOU IK AAN DE COMMUNITY DEELNEMEN? 
Als lid van de community mag je al vroeg met het ministerie meedenken over actuele thema’s in de 
veehouderij en zelf ook thema’s voorleggen. Zo kun jij ervoor zorgen dat beleid beter aansluit op de 
wensen en behoeften van boeren. Je ontmoet veehouders uit het hele land en wisselt in een 
besloten online omgeving ervaringen uit. 

HOEVEEL TIJD BEN IK ERAAN KWIJT? 
Als communitylid word je ongeveer één keer per maand uitgenodigd om mee te praten over een 
nieuw discussiethema. Per thema vragen we een aantal keer om jouw reactie. Een vraag blijft enkele 
dagen tot een week open staan, zodat je kan reageren op een moment dat jou goed uitkomt.  

WAAROM IS DE COMMUNITY ALLEEN VOOR VEEHOUDERS? 
Dit is de eerste keer dat LNV werkt met een langlopende online onderzoekscommunity. Mocht de 
community een succes zijn, dan gaan we  kijken of we ook andere agrarische ondernemers aan de 
groep toe kunnen voegen.  

WAAROM IS DE COMMUNITY NIET VOOR ALLE TYPEN VEEHOUDERS? 
Omdat er maar een beperkt aantal plekken in de community beschikbaar is, kunnen we niet alle 
typen veehouders in de community toelaten. Houders van bijvoorbeeld schapen, eenden of konijnen 
vallen daarom buiten de doelgroep. We sluiten niet uit dat deze groepen in de toekomst wel 
onderdeel kunnen worden van de community. 

IS DE COMMUNITY OOK VOOR HOBBYHOUDERS?  
De community is alleen bedoeld voor veehouders die dieren houden voor productie en daar hun 
inkomsten uit halen. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan een bijdrage van hobbyhouders, dan 
zullen we daar naar kijken.  

WAAROM KUNNEN ER MAAR 150 VEEHOUDERS LID ZIJN? 
De community wordt ingezet als onderzoeksinstrument, waarbij we het belangrijk vinden dat elke 
stem gehoord wordt. Tegelijkertijd moeten de discussies in de community overzichtelijk blijven voor 
de leden. Het maximum aantal deelnemers is daarom gesteld op 150. Bij dit aantal treedt verzadiging 
op in de resultaten. Een groter aantal leden heeft hierdoor op inhoudelijk vlak geen toegevoegde waarde. 
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WAAROM LOOPT DE COMMUNITY MAAR 6 MAANDEN?  
Dit is de eerste keer dat LNV werkt met een langlopende onderzoekscommunity. We gebruiken deze 
zes maanden om te onderzoeken of de community past bij de wensen van veehouders en 
medewerkers van LNV. Mocht de community een succes zijn, dan gaan we kijken of we de 
community kunnen verlengen.  

WAAR KOMT EEN ONDERZOEKSVRAAG IN DE COMMUNITY VANDAAN? 
Bij het ministerie van LNV kunnen alle (beleids)medewerkers gebruik maken van de LNV Community. 
Wanneer iemand bezig is met een verkenning, voorstel of advies en graag wil weten wat veehouders 
hiervan vinden, wordt er samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau gekeken naar een 
passende vraag. Het onderzoeksbureau zet deze vraag vervolgens uit in de community.  

WAT WORDT ER MET DE DISCUSSIES IN DE COMMUNITY GEDAAN?  
Alle discussies worden gelezen en geanalyseerd door het onderzoeksbureau. Deze analyse wordt 
vastgelegd in een geanonimiseerde rapportage die met de opdrachtgever van het vraagstuk wordt 
gedeeld en besproken. De inzichten uit deze rapportage kan de opdrachtgever meenemen in de 
verkenning, het voorstel of het advies.  

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE COMMUNITY EN HET ‘DOE MEE LOKET’? 
Bij het ‘Doe Mee Loket’ kunnen ondernemers via een online formulier specifieke ideeën aandragen 
over de omslag naar kringlooplandbouw. De LNV Community is een online omgeving waarin 
veehouders met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende (beleids)thema’s. De opbrengsten uit 
deze gesprekken worden gebruikt om beleid van LNV beter te laten aansluiten op de praktijk. 

HOE ZIT HET MET DE PRIVACY? 
Jouw gegevens worden behandeld volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 
Jouw e-mailadres en je andere profielgegevens gebruiken wij uitsluitend om je uit te nodigen voor 
een onderzoek. Je gegevens geven wij niet door aan derden en gebruiken we ook niet voor 
verkoopdoeleinden. De antwoorden die je geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem.  

IK DOE LIEVER ANONIEM MEE AAN DE COMMUNITY, KAN DAT? 
Het is niet mogelijk om je anoniem voor de community aan te melden. Wel kun je in de community 
onder een fictieve naam deelnemen aan discussies, zodat jouw identiteit niet zichtbaar is voor 
andere communityleden. Inzichten uit de discussies worden opgehaald door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau en geanonimiseerd gerapporteerd aan het ministerie van LNV.  

HOE KAN IK ME AANMELDEN?  
Je kan je aanmelden via deze link: www.lnvcommunity.nl. 

VOOR WANNEER MOET IK ME AANMELDEN? 
We raden je aan je zo snel mogelijk aan te melden. De inschrijving staat in principe open tot en met 
31 mei. Maar mocht er veel belangstelling zijn, dan kunnen we ervoor kiezen om de inschrijving al 
eerder te sluiten.   

HOE WORDEN DEELNEMERS GESELECTEERD?  
Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de community beschikbaar. Bij de selectie van deelnemers 
wordt gelet op het vormen van een diverse groep wat betreft type bedrijf en regio. 

WANNEER HOOR IK OF IK BEN GESELECTEERD?  
Begin juni hoor je of je één van de leden van de LNV Community bent geworden of dat je op de 
‘wachtlijst’ komt. Mochten leden afzien van deelname, dan benaderen we mensen op de wachtlijst 
om deel te nemen aan de community. 

Heb je een andere vraag? Neem contact op met Jiske Schipper (j.m.schipper@minlnv.nl) of 
Marleen Schuijer (m.e.schuijer@minez.nl). 
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