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Naast de dagelijkse uitvoering van IKB Ei ligt de focus voor IKB Ei in 2020
op het oppakken van de laatste aanbevelingen van de Werkgroep
Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) en de onderzoekscommissie
Sorgdrager, het optimaliseren van de doorgevoerde aanbevelingen en
de communicatie met de deelnemers over het efficiënter uitvoeren van
controles en de meerwaarde van IKB Ei.

IKB Ei 2020:
versterking afronden en meerwaarde communiceren
In 2018 en 2019 zijn er veel veranderingen doorgevoerd binnen het certificatieschema IKB Ei.
In 2020 richt IKB Ei zich op:
- optimaliseren van doorgevoerde veranderingen voor de IKB Ei deelnemer;
- afronding laatste aanbevelingen van Sorgdrager;
- oppakken van gewenste projecten gericht op de ondersteuning van de IKB Ei deelnemer.

Verdeling tijdsinzet in 2020
KIP-net IKB
database beheer

IKB Ei
- versterking
- beheer
- contact

2,7 FTE

Projecten IKB Ei
- MKS
- ontwikkeling
- toezicht
- communicatie
- ICT

Roadmap IKB Ei
In het najaar 2019 zijn de eerste gesprekken gevoerd over de Roadmap
IKB Ei 2020-2025. Dit wordt afgerond in de eerste helft van 2020. Hierin wordt
omschreven waar IKB Ei in 2025 moet staan als het bijvoorbeeld gaat om
doelstellingen, positie in de markt en welke onderliggende projecten nodig
zijn om dit te bereiken.

Communicatie
In 2020 wordt gestart met het uitvoeren van de Roadmap IKB Ei. Communicatie en de meerwaarde van IKB Ei staan hierin centraal. Met een werkgroep
communicatie wordt er richting gegeven aan de communicatie over IKB Ei,
zodat voor de buitenwereld duidelijk wordt waar IKB Ei voor staat. De evaluatie
van de Eicode app wordt ook meegenomen door de werkgroep communicatie.

>>

IKB Ei 25 jaar
In 2020 bestaat IKB Ei 25 jaar. Met een deelnemersaantal van meer dan 95%
hét kwaliteitssysteem voor de hele eierketen. Inmiddels is IKB Ei ook het
modernste ketenkwaliteitsysteem na doorgevoerde verbeteringen van de
afgelopen jaren.

Controles: kwalitatief goed én efficiënt
Een belangrijk aandachtspunt voor IKB Ei is dat controles kwalitatief goed én
efficiënt verlopen. In 2019 is er een start gemaakt om controles minder
administratief te maken. In 2020 worden de IKB Ei controles verder
gedigitaliseerd met als doel om overbodig en tijdrovend administratief werk
tijdens controles weg te nemen. De controle wordt hierdoor meer gericht op
de praktijksituatie op het bedrijf.
Parallel hieraan wordt gestreefd naar een grote onderhoudsslag voor de
database voor de verplichte opgave van verhandelde eieren door pakstations.
Ook zal er een inventarisatie uitgevoerd worden naar de knelpunten die
buitenlandse IKB Ei deelnemers ondervinden, zodat in het buitenland de
deelname aan IKB Ei aantrekkelijk blijft.

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 doorontwikkeling 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 vleessector.

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.
OVONED is als erkende brancheorganisatie indiener van de aanvraag voor
de algemeen verbindend verklaring van de Onderzoeks- en innovatieagenda
voor de eiersector (AVV). De uitvoering ligt bij AVINED.

OVONED
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.

