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Waarom deelname aan CDM en KoeKompas
verplicht wordt
In de reglementen van 2019 is opgenomen dat deelname aan het Continue
Diergezondheidsmonitor (CDM) en KoeKompas verplicht wordt voor alle
FrieslandCampina melkveehouders. Dit is de eerste stap in een gezamenlijk traject met
de sectorpartijen in de ontwikkeling van een toekomstbestendige systematiek om de
diergezondheid en -welzijn en de voedselveiligheid te kunnen borgen. En dat is nu net
waar onze klanten én de toezichthouder om vragen.
In de Nederlandse zuivelsector staan kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid
voorop. Daarvoor krijgen wij wereldwijd erkenning en daar zijn we trots op. U maakt dit
mogelijk door elke dag de beste zorg aan uw dieren te geven en goede kwaliteit melk te
leveren. Om te kunnen borgen dat diergezondheid en -welzijn in orde is en er uitsluitend
melk van gezonde dieren wordt geleverd en verwerkt, kennen we een lappendeken van
instrumenten en eisen in de zuivelkwaliteitssystemen. De complexiteit hiervan willen we
verminderen om ook in de toekomst te blijven voldoen aan eisen van overheid, klanten
en maatschappij. En om iets te ontwikkelen waar u wat aan hebt, werken de
sectorpartijen (NZO, LTO, NMV, KNMvD en CPD) samen aan een integraal,
toekomstbestendige systematiek waarmee wij aantoonbaar voldoen aan de eisen.
Het is belangrijk dat het instrument u de handvatten biedt om diergezondheid en welzijn (waar nodig) continue te verbeteren. Gezonde koeien zorgen immers ook voor u
voor meer werkplezier. Voor FrieslandCampina is de eerste stap in dit traject geweest
om de instrumenten CDM en KoeKompas op alle melkveebedrijven in te voeren.
Over het Continue Diergezondheidsmonitor (CDM)
Ruim 8.000 leden nemen nu al deel aan CDM. CDM geeft inzicht in de diergezondheid
door elk kwartaal elf aspecten (kengetallen) te berekenen en om te zetten in een score.
Deze score geeft inzicht in de ontwikkeling van de diergezondheid op uw bedrijf. De data
in CDM zijn afkomstig van verschillende instanties in Nederland.
Meer weten over CDM? Klik hier voor een handige factsheet *
Neemt u nog geen deel aan CDM?
Regel het direct en geef hier digitaal uw machtiging af *
Over KoeKompas
Wat minder bekend zijn onze leden met het uitvoeren van een KoeKompas. Met het
KoeKompas kijken melkveehouder en dierenarts samen naar voeding en water,
huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid en de
onderlinge samenhang van deze thema’s. KoeKompas is een risicoanalyse, het laat zien
wat de sterke punten zijn van uw bedrijf en waar nog ruimte voor verbetering ligt. Meer
weten over KoeKompas? Klik hier voor een handige factsheet. *
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Voor 1 juli KoeKompas uitvoeren voldoende voor 2019
In de ledenraad is besloten dat het vanaf 1 juli 2019 voor alle leden verplicht is om in
2019 een KoeKompas uit te voeren. Deelnemen aan PBB komt hiermee te vervallen. Als
u vóór 1 juli 2019 een KoeKompas op uw bedrijf laat uitvoeren, dan hoeft u dit na 1 juli
niet nogmaals te doen mits u zich ook aanmeldt voor, of blijft deelnemen aan CDM of
PBB (let op: deelnemers van PBB, moeten per 1 juli 2019 ook overstappen naar CDM).
KoeKompas en BGP uitvoeren
Veel bedrijven moeten de komende periode opnieuw het BedrijfsGezondheidsplan
opstellen. Het KoeKompas kan ook gebruikt worden als BGP, maar dat is niet verplicht. U
kunt met uw dierenarts bespreken of het uitvoeren van een KoeKompas kunt
combineren met het opstellen van het BGP.
Klik hier voor het formulier Deelname KoeKompas *
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