
Sprekers:

Eva Meijer
Eva Meijer is schrijver, kunstenaar en filosoof. Ze promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam 2019 op een proefschrift When Animals Speak. Towards an Interspecies
Democracy. Ze werkt nu aan de UvA als postdoc in het project The politics of (not)
eating animals en aan Wageningen University and Research binnen het project
Anthropocene ethics: Taking animal agency seriously. Meijer schreef dertien boeken,
fictie en non-fictie, haar werk is vertaald in twintig talen. Ook schrijft ze columns voor
NRC en is ze voorzitter van de landelijke werkgroep dierfilosofie. Meer informatie is te
vinden op www.evameijer.nl.  

Bibi Dumon Tak
Bibi Dumon Tak is schrijver van voornamelijk non-fictie boeken voor kinderen. Zij
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 2001
verscheen haar eerste boek Het koeienboek, waarvoor ze een Zilveren Griffel kreeg.
Hierna schreef zij nog vele kinderboeken waarvoor zij in 2018 de staatsprijs voor
jeugdliteratuur ontving. In 2021 verscheen voor volwassenen 'In een groen knollenland.
Een schotschrift tegen de jacht.’ Ze is columnist bij radioprogramma Vroege vogels.  En
een dagdeel per week werkt ze als vrijwilliger bij de dierenambulance Amsterdam. 

Leonie Vestering
Leonie Vestering is een politica voor de Partij voor de Dieren (PvdD) en sinds begin 2021

lid van de Tweede Kamer. Hiervoor is zij ook voor de PvdD actief geweest als Statenlid

geweest in de provincie Flevoland en gemeenteraadslid van de gemeente Almere. Leonie

heeft klassieke muziek aan het conservatorium gestudeerd en de opleiding Middle

Management gevolgd. Vanaf 2009 is zij zich gaan focussen op het welzijn van dieren en is

zij onder meer directeur geweest van Wilde Dieren de Tent Uit, President en

medeoprichter van Elephant Haven en bestuurslid voor Stichting Bont voor Dieren.

Eva Bernet Kempers
Eva Bernet Kempers is bezig met haar PhD binnen de leerstoel Dier & Recht aan de
Universiteit van Antwerpen en werkt aan haar doctoraat over een principe van
dierwaardigheid. Eva is afgestudeerd in 2018 met twee masterdiploma’s in
Internationaal recht en Criminologie van de Universiteit Utrecht. Ze is daarnaast Junior
Fellow bij de GRN Think Tank Animals & Biodiversity en werkt samen met het Cambridge
Centre for Animal Rights Law aan het opzetten en promoten van universitaire cursussen
dierenrecht in Europa.

Erik Haverkort
Erik Haverkort is sinds begin 2022 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij is

woordvoerder voor onder meer milieu, bodem, nucleaire veiligheid en dierenwelzijn.

Hiernaast is hij zelfstandig ondernemer en werkzaam op het gebied van mobiliteit,

infrastructuur, bouw en ruimte. In het verleden was hij fractievoorzitter in de

gemeenteraad van Lochem en programmamanager Duurzaamheid in gemeente Hattem.

Erik is afgestudeerd aan de TU Delft met een Master Business in Rail.



Janneke Vink
Janneke Vink is medeoprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Dierenrecht. Tevens is zij universitair docent rechtsfilosofie en dierenrecht aan de Open
Universiteit. Hiernaast is zij ook Raadslid voor de Raad voor Dierenaangelegenheden
(RDA). Vink promoveerde in 2019 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de
positie van dieren in de democratische rechtsstaat. Binnenkort verschijnt van Vinks hand
het boek De Open Samenleving en haar Dieren bij Uitgeverij Noordboek.

Tjeerd de Groot
Tjeerd de Groot is politicus namens D66 en is sinds 2017 lid van de Tweede kamer. Hij

studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit leiden en promoveerde op de

‘EU-onderhandelingen over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’. In

het verleden is hij zeven jaar lang directeur geweest van de Nederlandse Zuivel

Organisatie (NZO) en heeft hij meerdere functies bekleed binnen ministeries, waaronder

LNV. Als Kamerlid zet hij zich in voor dierenwelzijn met o.a. de vijf plannen voor dieren en

het Actieplan Houden van dieren.

Breakoutsessies:

Kitty de Vries
Kitty is in 1978 in Utrecht afgestudeerd als dierenarts en ging werken in een
gezelschapsdierenpraktijk. In 1996 ging ze te werk als toezichthoudend dierenarts
bij de RVV. Vanaf 2007 was zij als senior dierenarts dierenwelzijn werkzaam bij de
NVWA. Van 2017 tot 2021 was zij docent dierenwelzijn in Vlaanderen aan
officiële dierenartsen en elders in Europa voor het programma Better Training
Safer Food (BTSF). Sinds 2018 is zij actief Caring Vet; schrijft standpunten en is
sinds 2021 initiatiefnemer voor de Ombudsmens voor dieren

Marjolein de Rooij
Marjolein was in 2002 nauw betrokken bij de oprichting van de Partij voor de
Dieren en was de eerste directeur van het partijbureau. Hierna kreeg zij een lange
carrière in ontwikkelingssamenwerking en natuurbescherming. Marjolein richtte in
2021 de Vakbond voor Dieren op. Het streven naar arbeidsrechten voor werkende
dieren en de oprichting van een vakbond om dit te realiseren is uniek in de wereld.
In het voorjaar van 2023 verschijnt haar boek ‘Hoeveel vakantiedagen heeft een
varken?’.

Leonie Bach Kolling
Leonie is als docent Burgerlijk Recht verbonden aan de Radboud Universiteit.
Leonie heeft naast de master Nederlands recht met dubbele specialisatie
(Burgerlijk recht en Ondernemingsrecht) ook haar master Business
Administration (specialisatie Strategic management) behaald. Sinds 2022 verricht

https://d66.nl/dierenwelzijn/
https://d66.nl/wp-content/uploads/2020/10/actieplan%E2%80%94dierenwelzijn_v2.pdf


Leonie onderzoek naar dierenwelzijn en de rol van het privaatrecht. Vanaf 2017 is Leonie betrokken
als vrijwilliger bij een stichting die zwerfkatten opvangt.

Panelleden:
Voorzitter: Jan Staman
Jan Staman studeerde Diergeneeskunde en Rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn

studie bleef hij hier werken als wetenschapper aan de faculteit Diergeneeskunde. Ook heeft

hij verschillende functies gehad binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit en was hij tot en met zijn pensionering in 2015 voor 14 jaar lang werkzaam

als directeur bij het Rathenau Instituut. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Raad voor

Dieraangelegenheden waar hij zijn expertise op het gebied van dierenwelzijn en de

landbouw beschikbaar stelt.

Jaap Baar
Jaap Baar is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en sinds 2013 advocaat in straf- en
bestuursrechtzaken. Sinds 2018 is hij partner bij Kuyp Baar advocaten. Hij heeft een
bijzondere interesse voor zaken die op dieren betrekking hebben. Hij verleent de laatste
jaren met name bijstand aan dierenwelzijnsorganisaties en stichtingen die dieren
opvangen. Daarnaast publiceert hij met enige regelmaat over de Wet dieren en geeft hij
daarover cursussen. Jaap is onder andere lid van de Vereniging voor bestuursrecht (de
VAR) en erelid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Sander Wagemakers
Sander Wagemakers is sinds 2022 werkzaam bij advocatenkantoor Bird & Bird in Den Haag.
Als advocaat Regulatory, EU law en Administrative Law houdt hij zich bezig met diverse
bestuursrechtelijke en Europees rechterlijke vraagstukken op onder andere het gebied van
energie en milieu. Daarvoor werkte hij als jurist op een Amsterdams nichekantoor ook in het
energie- en milieurecht. Sander is afgestudeerd op het onderwerp Europees
dierenwelzijnsrecht. De titel van zijn thesis luidde: ‘Saving Sentience: The Status of Farm
Animal Welfare Within EU law’

Petra den Boer
Petra den Boer is sinds 2016 werkzaam als advocaat. Zij heeft een bijzondere interesse voor
de rechten van dieren en de verbetering van hun welzijn. Sinds alle aspecten van de
veehouderij en de omgang met dieren volledig tot haar zijn doorgedrongen sluit zij zich aan
bij het motto: “With the privilege to know comes the duty to act”. Zij is daarom veganist en
één dag in de week betrokken bij Utopie Advocaten. Vanaf oktober zal zij zich als advocaat
fulltime gaan richten op dierenrechten en dierenwelzijnszaken en op bedrijven en
organisaties met een focus op plantaardige producten, klimaat of milieu. 

Jinke Hesterman
Jinke Hesterman is journalist en docent Nederlands. In 2004 richtte zij het magazine en het

landelijk kennisnetwerk Levende Have op. Het magazine is inmiddels verleden tijd, de

website www.levendehave.nl trekt nog dagelijks circa 3000 bezoekers. Van 2009 tot 2017

was zij lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Ze schreef diverse boeken, over de

mond- en klauwzeercrisis, over kippenrassen, varkensrassen en over dierenwelzijn, de wet

en natuurlijk gedrag. ‘’Mijn langdurige verblijf op het platteland, te midden van kippen,

http://www.levendehave.nl


schapen, varkens en paarden, heeft bij mij een grote verandering teweeggebracht in mijn relatie tot

dieren’’.

Ruud Zanders

Ruud Zanders, nummer 2 in de Duurzame 100 van Trouw van 2018 en medeoprichter van

Kipster. Hij was directeur bij Rondeel, ontwikkelde het lectoraat gezonde pluimveehouderij

bij Aeres Hogeschool en ontwikkelde duurzame eierconcepten in zijn nieuwe bedrijf Het

Pluimhuis. In 2017 opende de eerste Kipsterstal zijn deuren. Ruud zocht destijds actief

contact met o.a. Wakker Dier, die de boerderij complimenteerde over het grootbrengen van

haantjes die in de reguliere pluimveehouderij vergast worden. Met Kipster laat Zanders zien

dat dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid en financieel rendement goed te combineren zijn.


