Formulier voor subsidieaanvraag (en wijzigingen hierop) behorend bij
artikel 3.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Zie voor een toelichting op de vragen de afzonderlijke ‘Toelichting bij het formulier voor
subsidieaanvraag’.

1. NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling.

Naam instelling

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Postadres / Postcode/ Plaats

Postbus 240, 8000 AE Zwolle

Contactpersoon

Linda Janssen

Projectleider

ljanssen@pov.nl

682485135
Telefoon

Naam

Linda Janssen
Naam

Emailadres

ljanssen@pov.nl

682485135

Emailadres

Telefoon

Subsidienummer
Indien bekend via eerdere correspondentie. Anders vult u N.V.T in.

IBAN (Bankrekeningnummer)

NL82RABO0192046357

Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel *

61024341

Is de instelling btw-plichtig ten
aanzien van de activiteiten
waarvoor subsidie wordt
aangevraagd?

Bent u btw-plichtig voor deze
activiteit(en), dan mag u de btw niet
opvoeren in de begroting. U verrekent
de btw in uw aangifte omzetbelasting.
Wanneer u niet btw-plichtig bent, dan
kunt u de btw over bepaalde
kostenposten, zoals bijoorbeeld kosten
derden, meenemen in de begroting.

JA
NEE
Indien NEE;
Het betreft een activiteit in een vrijgestelde branche,
vrijgestelde bedrijfsactiviteiten of een vrijstelling voor
samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling) zoals
vermeld op www.belastingdienst.nl, namelijk:

Zie bijgevoegde beslisboom.
Het betreft een activiteit waarvoor een specifieke
afspraak (ruling) met de belastingdienst is gemaakt.
Aankruisen hetgeen van toepassing is
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2. Projectnaam subsidie
Vermeld hier de naam en het doel van het project:
Naam van project

Gezond en veilig werken in de varkenshouderij: stofblootstelling
Omschrijving van doel van project

Het onderzoeksproject heeft als doelstelling het in beeld brengen van de heersende
concentraties stof en endotoxine in de varkenshouderij.

3.

Aanvangs- en einddatum subsidieperiode
Aanvangsdatum activiteiten

01/01/2019

Einddatum activiteiten

31/12/2019

4. Bij welke directie van SZW
vraagt u subsidie aan?

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Directie G&VW - Directie Gezond en Veilig Werken
In de ‘Toelichting op het aanvraagformulier voor een
subsidieverlening’ is een overzicht van directies opgenomen
Directie niet bekend
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5. Activiteitenplan en begroting
De gegevens in onderstaande tabel worden automatisch overgenomen uit het door u
ingevulde Model A en Model B, die als bijlagen bij dit formulier zijn gevoegd.

Activiteit

Naam en/of korte omschrijving van
de activiteit
in een aantal kernwoorden

Totale
begrote
kosten

(4)

(3)

(2)

(1)

Begrote
bijdragen
derden

over de gehele subsidie
periode (kolom 1 is gelijk
aan het totaal van de
kolommen 2+3+4)

Begrote
eigen
bijdrage

Gevraagde
Subsidie

bijdrage van
de subsidie
aanvrager zelf

Literatuurstudie

A

18.150,00

0,00

9.075,00

€ 9.075,00

1.440,00

0,00

720,00

€ 720,00

122.210,00

0,00

61.105,00

€ 61.105,00

24.200,00

0,00

12.100,00

€ 12.100,00

E

10.840,00

0,00

5.420,00

€ 5.420,00

F

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

176.840,00

0,00

88.420,00

€ 88.420,00

Definiëren van onderzoekslocaties

B

Uitvoeren blootstellingsonderzoek

C

Analyse en rapportage

D

Communicatie en voorlichting

Tot
aal

3

6. Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
De begrote kosten per activiteit dienen te worden gespecificeerd naar de kostensoorten personeel,
materieel en overige kosten/kosten derden. Geef per kostensoort per activiteit een toelichting en/of
specificatie van de kosten als ook van de eigen bijdragen en bijdragen van derden. De posten
hebben betrekking op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Vul hiervoor per activiteit
een bijlage in volgens model B (als bijlage bij dit formulier gevoegd).
7.

Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag
Bijlagen

Vraag

Onderwerp

1

Door de aanvrager getekende kopie
NEE
van het meest recente bankafschrift1

Model A

5

Activiteitenplan per activiteit

JA

aantal

5

(1 per
activiteit)

Model B

6

Specificatie begrote kosten en
financiering per activiteit

JA

aantal

5

(1 per
activiteit)

Model C

6

Liquiditeitsprognose

NEE

8

Machtiging voor aanvragen van
subsidie

NEE

Overig
Totaal aantal bijgevoegde bijlagen

1

Bijlage bijgevoegd

JA
0

Indien sprake is van een eerste aanvraag of wijziging van een eerder opgegeven IBAN (bankrekeningnummer)
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8. Ondertekening
De ondertekenaar verklaart:
-

1

bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze
subsidie wordt aangevraagd;
deze subsidieaanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.
Tekeningsbevoegd(e)
perso(o)n(en)

1

Titel(s)

Mevr.

Voorletter(s)

Achternaam

Janssen

Functie

Voorzitter POV

Datum

22/12/2018

H.J.M.

Tussenvoegsel(s)
Geslacht

V

Handtekening

2

Voorletter(s)

Titel(s)

Dhr.

Achternaam

Stiphout

Functie

Vicevoorzitter POV

Datum

22/12/2018

E.H.L.

Tussenvoegsel(s)
Geslacht

M

Handtekening

9. Opmerkingen
- Offerte van IRAS bijgevoegd als bijlage bij de aanvraag.
Vanuit uw Ministerie hebben we een aantal aanvullende vragen gekregen op de concept aanvraag. Deze worden
hieronder beantwoord, voor zover nog niet in de tekst verwerkt:
- Hoeveel procent van de varkensbedrijven is aangesloten bij POV? In andere woorden: hoeveel procent van Nederlandse
varkenshouders wordt uiteindelijk ‘bereikt’ met de resultaten van dit onderzoek?
60% van het aantal varkenshouders is aangesloten bij POV. Deze bedrijven hebben 80% van het totaal aantal varkens in
Nederland. Daarmee heeft de POV een groot bereik in de varkenshouderij. Kennis die beschikbaar komt uit het onderzoek
is ook openbaar voor niet-leden van POV. POV bedient hiermee de gehele sector, inclusief de periferie.
- Hoe verhoudt het onderzoek zich tot het onderzoek van Stigas met indicatieve metingen?
We werken in het onderzoek nauw samen met Stigas. De indicatieve metingen die vanuit Stigas in hun project worden
uitgevoerd zijn bedoeld voor de ontwikkeling van een instrument om inzicht te geven. Het gaat hierbij om indicatie, niet om
daadwerkelijke blootstelling. Onderliggend projectvoorstel doet diepgaander onderzoek, met geavanceerdere technieken.
Kennis wordt uitgewisseld tussen beide projecten.
- Door wie wordt programmamanagement uitgevoerd?
Programmamanagement wordt uitgevoerd door POV, in de persoon van de programmaleider Onderzoeksagenda
varkenshouderij.
- Op advies vanSZW zijn TNO en IRAS gevraagd om offerte (beide als bijlage).Qua prijs en aanpak sloot die van IRAS
beter aan op de wensen en eisen van POV. Daarvoor is getoetst op de criteria: Aansluiting met de praktijk, kennis en
netwerk, inzet experts en prijs.

1

Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier.
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: A

Naam: Literatuurstudie

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Allereerst worden de beschikbare Nederlandse en buitenlandse studies die afgelopen jaren zijn uitgevoerd in de varkenshouderij
in detail beschreven. De literatuurstudie zal inzicht geven in blootstellingniveaus van met name stof en endotoxine in de
Nederlandse varkenshouderij en de relatie met determinanten van deze blootstellingsniveaus. De determinanten worden
systematisch in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie kan een voor de varkenshouderij specifieke checklijst worden
ontwikkeld waarmee relevante determinanten in kaart worden gebracht bij bedrijfsbezoeken.
Looptijd: januari - februari 2019

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
De literatuurstudie zal inzicht geven in blootstellingniveaus van met name stof en endotoxine in de Nederlandse varkenshouderij
en de relatie met determinanten van deze blootstellingsniveaus. Deze activiteit wordt afgerond met een korte rapportage van
bevindingen en adviezen voor het onderzoek.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: A

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

€

Begroot
bedrag
18.150,00

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

9.075,00

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€

Activiteit: A

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Uitvoeren van literatuurstudie door experts van IRAS, Universiteit van Utrecht.

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Uitvoering kost 15 dagen x € 1.000 per dag = € 15.000.
Niet verrekenbare BTW: € 3.150

8

Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: B

Naam: Definiëren van onderzoekslocaties

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
De varkenshouderij kenmerkt zich door een enorme variëteit en diversiteit in bedrijven en bedrijfsvoeringen. Om goed beeld te
krijgen van de huidige situatie van blootstelling aan stoffen in de stal is het belangrijk dat elk varkensbedrijf in Nederland zichzelf
herkend in 1 van de onderzoeksbedrijven. Om dit te borgen worden definities opgesteld waar de onderzoekslocaties aan moeten
voldoen. Denk daarbij aan type huisvestingssysteem, voersystemen, management aanpak, grootte en ligging.
De Inspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. Klimaat in de stal is onderdeel van de inspectie. Er is
echter nog weinig kennis over de huidige stofblootstelling (vandaar onderliggend onderzoek) en handelingsperspectief voor
varkenshouders (volgen uit de succesfactoren die opgehaald worden uit het onderzoek).
Er worden 50 bedrijven onderzocht. De selectie van deze bedrijven gebeurt zorgvuldig. Hiervoor wordt een klankbordgroep
ingericht van varkenshouders en experts uit het veld. Deze groep helpt bij het opstellen van criteria. Aan de hand van de criteria
gaat POV actief op zoek naar bedrijven binnen haar eigen ledenbestand (en daarbuiten). Elk varkensbedrijf moet zich kunnen
herkennen in een van de te onderzoeken bedrijven. Daarmee is het onderzoek representatief voor de gehele varkenshouderij.
Resultaten zeggen iets over de stofblootstelling in de gehele varkenshouderij, alsook op individuele bedrijven.
Looptijd: maart 2019

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Overzicht van selectiecriteria van te onderzoeken varkensbedrijven. Deze bedrijven moeten model staan voor alle
varkensbedrijven in Nederland. Oftewel: elke varkenshouder moet zich herkennen in 1 van de te onderzoeken bedrijven. 1
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: B

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag
1.440,00

Klankborden met experts en varkenshouders, en van daaruit definieren van onderzoekslocaties. Op basis hiervan zullen
varkensbedrijven geworven worden.

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
24 uren beleidsmedewerker POV x € 60 (kosten private inzet op basis van tarieven uit PPS, overheid en privaat,
onderzoeksprojecten) = € 1.440

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: B

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€

720,00
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Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: C

Naam:

Uitvoeren blootstellingsonderzoek

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Het blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd op 50 varkensbedrijven. Dit wordt gedaan met door de persoon draagbare pompen
die gedurende 4-6 uur moeten worden gedragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De pomp is via een slang
verbonden met een monstername kopje dat ‘inhaleerbaar stof’ aanzuigt op een filter. Inhaleerbaar stof is het stof dat het
ademhalingssysteem kan penetreren. Het filter wordt voor en nagewogen en in combinatie met het meten van het doorgestroomde
volume lucht kan de concentratie in de lucht worden berekend. Het stof kan ook worden geëxtraheerd en in het stof kan de
endotoxine concentratie worden vastgesteld met de zogenaamde LAL test. De varkenshouder en/of werknemer(s) wordt gevraagd
om tijdens de metingen de belangrijkste taken bij te houden alsook de duur dat deze zijn verricht. Hiervoor worden specifieke
veldwerk formulieren ontwikkeld.
De metingen hebben betrekking op persoonlijke monstername naar endotoxine in inhaleerbaar stof.
Er zal dus inhaleerbaar stof monstername apparatuur gebruikt worden, meer specifiek “Conicle Inhalable Sampler”(CIS)
monstername koppen voor persoonlijke inhaleerbaar stof metingen, welke gekoppeld zijn aan persoonlijke luchtpompen. Dit is in
overeenstemming met de CEN: EN 14031 voor monstername en bepaling van endotoxine blootstelling op de werkplek.

Looptijd: april - oktober 2019

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Dit onderzoek geeft beeld van de heersende concentraties stof en endotoxine in de Nederlandse varkenshouderij. Dit resultaten
van het onderzoek worden weergegeven in een rapport. Daarnaast worden de verschillen in concentraties stof en endotoxine
tussen verschillende (type) bedrijven in de Nederlandse varkenshouderij geanalyseerd en in de rapportage opgenomen. Hiermee
worden alle factoren in beeld gebracht die in belangrijke mate bijdragen aan een hogere of lagere stof en endotoxine blootstelling.
Op basis van deze factoren kan informatiemateriaal voor veehouders worden ontwikkeld.
In de werkomgeving worden gebruikelijk twee deeltjesfracties gemeten, respirabel stof en inhaleerbaarstof. Respirabel stof is
relevant in arbeidssituaties waar een risico op ontwikkelen van bijvoorbeeld stoflongen (silicose ed) bestaat. Het gaat om kleine
deeltjes die tot diep in longen (alveoli) kunnen doordringen. Inhaleerbaarstof is relevant in situaties waar effecten op de longen en
luchtwegen op kunnen treden. In de varkenshouderij treden effecten op de voorgrond zoals luchtwegklachten en
longfunctieveranderingen die mogelijk samenhangen met COPD en (niet allergisch) astma. Daarom is de inhaleerbaarstoffractie de
relevante en te meten stoffractie. De inhaleerbaarstoffractie is anders gedefinieerd dan stoffracties die in de regel in de buitenlucht
worden gemeten en die worden beschreven met afkortingen als PM10/ PM2.5/ PM1.0/ en PM0.1, maar de inhaleerbaarstoffractie
correleert het sterkst met de PM10 fractie.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: C

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: C

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag
122.210,00

De bedrijven worden bezocht. Peer meetdag kunnen 3-5 persoonlijke metingen worden uitgeoverd. de kosten voor een meetdag
betreffen allekosten aan voorbereiding en verwerking van monsters, analyse, etc

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Offerteprijs IRAS: € 1920 per meetdag (1 bedrijf per dag, 3-5 metingen/ personen per dag). Voor totaal 50 bedrijven € 96.000
Begrootte reiskosten en overige onvoorziene kosten € 5.000. Maakt totaal € 101.000.
Niet verrekenbare BTW: € 21.210

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€

61.105,00
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Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen

Het overgrote deel van het stof in de veehouderij is organisch stof, afkomstig van mest, voer,
huidschilfers en haren van dieren. Dit stof, is door de wijze waarop het wordt gevormd, relatief grof van
aard en de grotere deeltjes overheersen. Natuurlijk komen er ook zeer kleine deeltjes voor in het stof
van varkenshouderijen, maar die kunnen qua gezondheidsrisico niet worden vergeleken met synthetisch
geproduceerde nano deeltjes die vaak worden gemaakt van silicaten en koolstofverbindingen. De zorg
bij de geproduceerde nanodeeltjes richt zich op potentieel kankerverwekkende eigenschappen. Er is
geen enkele aanwijzingen dat het werken in de veehouderij geassocieerd is met een verhoogde kans op
(long)kanker. Het is daarmee niet gerechtvaardigd om de voorzorg aanpak voor nanodeeltjes middels
nanoreferentiewaarden toe te passen op de veehouderij, in het bijzonder de varkenshouderij.
Wat de stof- en endotoxineconcentraties betreft, we zouden op grond van de verdeling in
meetresultaten naar een sectorbrede benchmark kunnen kijken als een soort streefniveau. Voor stof
kan op basis van de huidige informatie geen gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde worden
afgeleid. Er liggen ook geen voorstellen wat dat betreft vanuit de Gezondheidsraad. Voor endotoxine ligt
er wel een voorstel van de Gezondheidsraad, maar dit voorstel zal op haalbaarheidsproblemen stuiten.
Dus als eerste stap een soort van sectorbrede benchmarkwaarde lijkt me het hoogst haalbare als
compromis tussen ambitie en haalbaarheid.
De 10 mg/m3 is de internationaal gehanteerde grenswaarde die we in het verleden ook in NL toepasten
voor wat genoemd werd `hinderlijk stof'. Dit getal gaat terug tot de ACGIH en is al in de jaren 70 voor
het eerst genoemd.

17

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: D

Naam:

Analyse en rapportage

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Door deze metingen bij een breed scala van bedrijven uit te voeren en informatie over uitgevoerde taken te registreren kunnen
relaties worden gelegd tussen bedrijfskenmerken, management factoren en biosecurity, taken en gemeten concentraties. Dit
gebeurt door stof- en endotoxineconcentraties te associëren met bedrijfskenmerken en geregistreerde taken middels
regressieanalyse. De resultaten van de analyse alsook de gehele onderzoeksaanpak worden opgeleverd in de vorm van een
rapportage.
Looptijd: november 2019

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Analyse en rapportage van blootstellingsonderzoek varkenshouderij.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: D

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

€

Begroot
bedrag
24.200,00

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

12.100,00

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€

Activiteit: D

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Data wordt opgeschoond, geanalyseerd en gerapporteerd

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Opschonen en analyse gegevens: 10 dagen x € 1.000 = € 10.000
Rapportage: 10 dagen x € 1.000 = € 10.000.
Niet verrekenbare BTW: € 4.200
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Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: E

Naam: Communicatie en voorlichting

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Op basis van de resultaten wordt informatiemateriaal voor varkenshouders ontwikkeld. POV zal hierover actief communiceren naar
haar leden. Hierbij wordt samengewerkt met Stigas, FNV, de Inspectiedienst SZW en de beleidsdirectie gezond en veilig werken
van het Ministerie SZW. Daarnaast zorgt POV voor afstemming met de pluimveehouderijsector (LTO en NVP).
De POV gaat informatie bijeenkomsten organiseren door heel het land, waarin resultaten uit het onderzoek worden gedeeld. Met
als doel meer aandacht voor een beter klimaat in varkensstallen. De succesfactoren uit het onderzoek worden verbonden aan het
onderzoeksprogramma innovatieve varkensstallen, waarin we op zoek gaan naar nieuwe technieken en maatregelen om stof in de
stal te verminderen. Daarmee wordt de kennis ook verankerd in innovatieprojecten en programma's.
Er worden materialen ontwikkeld die aansluiten bij de leerpatronen van varkenshouders. Er wordt gedacht aan een flyer die
toegestuurd wordt aan alle varkenshouders en foto- en filmmateriaal voor bijeenkomsten. Hiervoor worden de kanalen van POV
ingezet: ledenbestand, nieuwsbrief, website en ledenblad. Ook de website www.vitalevarkens.nl wordt gebruikt om politiek,
maatschappij en de burger te laten weten dat we het thema serieus nemen en actief werken aan verbetering van stalklimaat en
werkomgeving. Ook de kanalen van Stigas en FNV worden hiervoor ingezet om de doelgroepen te bereiken.
De resultaten uit het onderzoek worden met Stigas verankerd in de RI&E voor de varkenshouderij, en de arbo catalogus. Nieuwe
kennis wordt daarin geïmplementeerd en geborgd. Hiermee wordt het nadenken en handelen, met als doel beter klimaat in de stal,
onderdeel van strategische en dagelijkse bedrijfsvoering.
Communicatie loopt gedurende de gehele projectperiode. Communicatie over de projectresultaten gebeurt in november-december
2019. En loopt door in het jaar 2020.
Er wordt een klankbordgroep ingericht met Stigas, FNV en SZW. Deze groep komt 2x bijeen.

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Bewustwording bij varkenshouders en stimuleren van aanpassingen en innovaties om klimaat in varkensstallen te verbeteren.
Verankeren en borgen van nieuwe kennis in de RI&E en de arbocatalogus varkenshouderij.
Kennis en materialen zijn beschikbaar voor zowel POV leden als niet- leden. Dus voor de gehele varkenshouderij. Varkenshouders
halen kennis uit vakbladen, van erfbetreders (voeradviseur en dierenarts), alsook in studiegroepen. Content en materialen moeten
daarbij aansluiten.
Communicatie en kennisverspreiding is belangrijk onderdeel. We werken hierin samen met Stigas, FNV en Inspectiedienst SZW.
Waar mogelijk wordt aangehaakt bij programma's en projecten van Gezond en Veilig Werken. Deze groep stemt gezamenlijke
boodschap af, bereid eventuele interventies voor en zorgt voor een zo groot mogelijk bereik in de varkenshouderij (primaire
bedrijven en periferie).
We denken hierbij aan:
- 1 flyer met resultaten en aanbevelingen
- 7 regiobijeenkomsten voor POV leden
- 2 bijeenkomsten voor erfbetreders (1 in Noord en 1 in Zuid)
- Content op de website www.vitalevarkens.nl
- Content op de website www.pov.nl
- 4 berichten in de nieuwsflits van POV aan haar leden
- 2 artikelen in vakpers
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: E

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag
6.000,00

Ontwikkelen content en materialen voor communicatie en bijeenkomsten. Voor zowel digitale communicatie en communicatie via
het ledenblad van POV en vakbladen.

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
100 uren beleidsmedewerker POV x € 60 per uur = € 6.000

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

4.840,00

Communicatiematerialen (gedurende het project wordt met partners bepaald welke het meest effectief zijn) die gericht zijn op
bewustwording bij varkenshouders. Bruikbaar bij ledencontact en bijeenkomse

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
Raming gemaakt op basis van:
- 3 type flyers opmaken en drukken - € 3.000
- Film en foto materiaal - € 1.000
Niet verrekenbare BTW: € 840
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: E

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€

5.420,00
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Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen

25

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: F

Naam:

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: F

Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau)
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten

Materieel
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving

€

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Activiteit: F

Toelichting begrotingsposten

Overige kosten / kosten derden
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

€

Begroot
bedrag

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)

€

Bijdragen derden
Specificatie van de bijdragen derden

€
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Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing)
€
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen
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Model C Liquiditeitsprognose
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag
Er wordt van uit gegaan dat de liquiditeitsbehoefte gelijkmatig over het jaar is verdeeld.
Indien dit niet het geval is, dient u de liquiditeitsprognose in deze bijlage te vermelden.
In de toelichting dient u aan te geven waarom afwijking van het standaardpatroon gewenst is.
Maand

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Jaar T+4

Jaar T+5

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toelichting
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