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Het Barth-Misset Fonds daagt studenten uit voor de Beter Boeren Challenge 

Beter Boeren geeft impuls aan milieu, boer en dier 
 
Het Barth-Misset Fonds daagt studenten in het mbo-, hbo- en universitair onderwijs uit om ideeën in te 
dienen die bijdragen aan zowel milieu, boer als dier. Tijdens een live-event worden de winnaars bekend 
gemaakt. De beste inzendingen kunnen geldbedragen winnen van € 1.000,-, € 750,- en € 500,-! Het thema 
van deze challenge: Beter Boeren, voor milieu, boer en dier.  
 
Beter Boeren 

In de Nederlandse veehouderij gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de 

uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat vraagt om innovaties. Maar innoveren is niet eenvoudig en 

maatregelen die misschien wel bijdragen aan minder stikstof of broeikasgassen, kunnen haaks staan op 

dierenwelzijn of omgekeerd. Het Barth-Misset Fonds daagt studenten daarom uit met gedurfde en 

creatieve ideeën en innovaties te komen die zowel het milieu, de boer als het dier vooruit helpen. 

Inventiviteit 

Alle inzendingen worden door een professionele jury beoordeeld op inventiviteit, impact en 

uitvoerbaarheid. De beste drie ideeën worden gehonoreerd met een geldprijs. Voor de winnaars gaan 

mogelijk deuren open in het netwerk van bedrijven die streven naar verbeteringen in milieu en 

dierenwelzijn in de veehouderij.  

Inspiratievol live event 

In januari/februari 2023 organiseert het Barth-Misset Fonds een live-event. Meer informatie hierover volgt 

later op de website. Tijdens dit energieke event zullen studenten, docenten, studieverenigingen en 

bedrijven uit de veehouderijsector aanwezig zijn en presenteert het Fonds de winnende innovaties. De drie 

beste inzendingen ontvangen dan een prijs van respectievelijk € 1.000,-, € 750,- en € 500,-. 

Aanmelden noodzakelijk 

Deelnemers aan de challenge moeten zich van te voren aanmelden. Dat kan tot 10 oktober 2022 23:59 uur. 

Daarna kunnen zij tot 23 december 2022 23:59 uur hun idee inzenden. Op de website van het fonds is meer 

informatie te vinden over de challenge, waaronder Info & Instructies voor deelnemers en een lijst met veel 

gestelde vragen (https://bit.ly/StudentenChallenge_BeterBoeren). 

Over het Barth-Misset Fonds 
Het Barth-Misset Fonds - een initiatief van het echtpaar Else Barth (1928-2015, filosoof ) en Henk Misset 
(1922-2015, econoom) - wil de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij 
verbeteren. Het fonds verdeelt jaarlijks € 150.000,- over innovatieve projecten die deze missie ondersteunen. 
Daarnaast steunt en organiseert het fonds het maatschappelijk debat over het dierenwelzijn in de 
veehouderij.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Voor meer informatie zie www.barthmissetfonds.nl. Heb je na het bekijken van onze website nog vragen, 
bel of mail dan met Else de Jonge, bestuurssecretaris van het fonds. E : aanvraag@barthmissetfonds.nl / T : 
06-22 11 63 02 
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