SAMEN MAKEN WE
DIERVRIENDELIJK
VANZELFSPREKEND
Waar we voor staan,
waar we naar streven
en hoe we het gaan doen.

BESTE DIERENBESCHERMER!
Wat ﬁjn dat je dit boekje voor je hebt. Hierin staat beschreven waar we
met de Dierenbescherming in de komende jaren naar toe willen. Onze
visie op de toekomst, onze strategie om daar te komen en ons verhaal waarmee we iedereen
willen verleiden met ons mee te doen. Dit alles hebben we samen ontwikkeld met vele betaalde
en onbetaalde medewerkers en met input van onze leden, donateurs en andere Nederlanders.
Het beschrijft waar we voor staan, waar we naar streven en hoe we het gaan doen.
Als je deze tekst leest, zul je ontdekken dat we veel blijven doen zoals we al gewend waren.
Maar ook dat we gaan veranderen, want we zien dat de wereld om ons heen ook snel aan het
ontwikkelen is. We gaan ons nog meer inzetten om dierenleed te voorkomen. En we willen
iedereen verleiden om daar persoonlijk bij te helpen. Zo maken we diervriendelijk denken en
doen voor iedereen vanzelfsprekend.
Veel leesplezier!
Co’tje Admiraal
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Algemeen directeur

Historie
De Nederlandsche Vereeniging
tot Bescherming van Dieren.
Sinds 1864.
Sinds de oprichting van de Dierenbescherming
in 1864 is er veel veranderd op het gebied van
dierenwelzijn. In die tijd was het nog niet normaal om
stil te staan bij dierenleed. De Dierenbescherming
streed tegen dierenmishandeling en streefde naar
wetten om dieren te beschermen.
Veel misstanden zijn inmiddels verleden tijd. Maar
er zijn ook veel nieuwe problemen bijgekomen, zoals
grootschalige veeteelt, proefdieren en broodfok.
Anno 2020 zijn er de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, dierenambulances, dieren
opvangcentra en vele wetten om dieren te
beschermen. Het is allemaal nodig om de
levens van dieren te verbeteren.
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ONZE MISSIE

PROCES

Waar we voor staan

Hoe we tot de strategie zijn gekomen

Ondanks alle inspanningen in de ruim 155 jaar dat we bestaan, zien we dagelijks om

Allereerst, als onze missie onveranderd is, waarom is er dan eigenlijk een nieuwe strategie

ons heen dat dierenleed nog in vele vormen bestaat. Daarom is onze missie onveranderd:

nodig? Er is al een tijdje een roep om te komen tot een heldere visie met een duidelijke koers.
Zowel binnen als buiten de organisatie. Immers, de samenleving is in beweging en we vinden

We staan voor het beschermen van dieren in Nederland,
in de ruimste zin van het woord, we erkennen hun waarde
en behartigen hun belangen.

het belangrijk dat dierenwelzijn daarin de plek krijgt die dieren verdienen. Daarnaast is de
Dierenbescherming één landelijke organisatie, wat nieuwe mogelijkheden geeft om ambitieus en
krachtig aan de slag te gaan.
Daar zijn we al mee begonnen nog vóór de strategie er was. Samen met veel medewerkers uit alle
onderdelen van de organisatie hebben we in gesprekken en workshops de basis neergezet voor
onze toekomstvisie. We zijn gestart met dromen. Hoe zien we de toekomst? In wat voor wereld
leven we in onze mooiste droom? We hebben trends en ontwikkelingen in
kaart gebracht en input gevraagd van experts, leden, donateurs en
andere Nederlanders. Hoe zien zij de Dierenbescherming?
Alle vragen die we onszelf en anderen gesteld hebben en de

n
Samen naar ee
d
vanzelfspreken
diervriendelijk
Nederland

antwoorden die daarop kwamen, hebben uiteindelijk geleid tot
goede ideeën voor de toekomst van onze organisatie.
En die hebben we vastgelegd in de nieuwe strategie:
‘Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland!’
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ONZE DROOM

Waar we voor gaan
Ooit leven we in een wereld waarin de belangen
van dieren vanzelfsprekend worden meegenomen
in het denken en handelen van mensen.

ONZE VISIE

Hoe zien we dat voor ons?
We gaan dus voor een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland. Dat is ambitieus. En dat
kunnen we alleen samen bereiken. Daarom doen we er alles aan om het gedrag van mensen
- bewust of onbewust - te veranderen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te
beschermen door diervriendelijke keuzes te maken in hun dagelijks leven.
Dit bereiken we het best door concrete oplossingen te bieden en inspirerende voorbeelden
te realiseren, zodat mensen verleid worden om zelf mee te doen.
Zo’n maatschappelijke verandering kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen. We zoeken de
samenwerking op met organisaties die kunnen helpen bij het behalen van onze doelen.
We stellen ons op als een verbindende, oplossingsgerichte partij.
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ONZE STRATEGIE

Hoe we het gaan aanpakken
Als we nog beter kunnen voorkómen dat dieren leed wordt aangedaan, dan is redden
minder nodig. Dan kunnen we het meest betekenen voor nog meer dieren en hebben we de
grootste impact op dierenwelzijn. We gaan het makkelijker maken voor burgers, bedrijfsleven,

Dierenbeschermingscentra

Dierenwelzijnsadviseur

Events

In de Dierenbeschermings

We helpen beleidsmakers die

We brengen mensen en

centra worden alle aspecten

advies kunnen gebruiken bij het

organisaties samen op onze

Voorkómen, zodat we minder hoeven te redden

van het beschermen van dieren

opstellen van beleid, zoals een

landelijke en regionale events.

samengebracht. Kwalitatief

dierenwelzijnsnota.

We inspireren hen met mooie

We zorgen dat onze oplossingen goed zichtbaar zijn bij beleidsmakers en het publiek. Dat doen

goede opvang met optimale zorg

Bedrijven helpen we door

voorbeelden van oplossingen

we met onze nieuw ingerichte, gecentraliseerde Dierenbeschermingscentra, door onze actieve rol

door dierenartsen, gedrags

mogelijkheden te bieden voor

voor dierenwelzijnsvraagstukken.

van dierenwelzijnsadviseur en via landelijke en regionale events.

deskundigen en goed geschoolde

diervriendelijker ondernemen.

Bijvoorbeeld op gemeente

dierenverzorgers, slim gecombi

We zorgen dat we altijd dichtbij

dagen, bedrijfsbeurzen of andere

neerd met een thuisbasis voor

zijn om te helpen dit op een

bijeenkomsten. Ook hierbij

dierenambulances. Maar ook een

goede en slimme manier voor

zoeken we de samenwerking

plek voor voorlichting en educatie

elkaar te krijgen. Met onze brede

met andere partijen om zoveel

over gezelschapsdieren en het

en relevante kennis en concrete

mogelijk impact te maken.

beschermen van dieren in de

voorbeelden kunnen we het

veehouderij en in het wild. En een

verschil maken.

beleidsmakers, kennisorganisaties en politiek om dieren te beschermen. Door aan te sluiten bij
actuele thema’s in de maatschappij en samen te werken met andere dierenwelzijnsorganisaties
en voorlopers. Want we willen en kunnen niet alles zelf doen.

thuisbasis voor alle initiatieven
die helpen voorkómen dat dieren
in de problemen komen.

10 Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend 11

Als redden toch nodig is, dan doen we dat zo goed en zo
kort mogelijk.
De kwaliteit van dierenopvang en -vervoer willen we verder verbeteren en vernieuwen. Daarbij
gaan we het aanbod nog beter afstemmen op wat lokaal nodig is. We zorgen er bovendien voor
dat dieren zo kort mogelijk in de opvang verblijven en het liefst door directe bemiddeling bij een
nieuw baasje komen.
Als landelijke organisatie kunnen we onze mensen zowel in de regio als centraal met hun
verschillende activiteiten nog beter laten samenwerken. En op de gebieden waar we zelf niet
helemaal goed thuis zijn, zoeken we samenwerking en afstemming met andere organisaties om
samen ervoor te zorgen dat de dieren goede zorg krijgen.
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STRATEGISCHE DOELEN

Externe doelen
We realiseren als Dierenbescherming inspirerende voorbeelden en
concrete oplossingen, zodat mensen uiteindelijk volledig...

Waar streven we nu precies naar?
Om onze toekomstvisie kracht bij te zetten, hebben we onszelf strategische doelen gesteld

Diervriendelijk
ondernemen

Diervriendelijk
leven

Diervriendelijk
omgaan met de
openbare ruimte

Dier vriendelijk
besturen

waar we met elkaar naar streven. Vier externe doelen zijn gericht op wat we uiteindelijk in de
maatschappij willen bereiken. Twee interne doelen zijn gericht op onze eigen organisatie.
En er zijn twee belangrijke randvoorwaarden vastgesteld om de interne en externe doelen te
behalen.

4 externe doelen

Interne doelen
Om nog meer impact te kunnen maken, gaan we
als Dierenbescherming voor...

2 interne doelen
2 randvoorwaarden
40 doelstellingen voor 2025
De strategische doelen gelden voor de lange termijn. We verwachten niet dat we ze in 2025
volledig hebben bereikt, maar wel dat we goede stappen in de juiste richting hebben gezet.
Om helder te maken waar we in 2025 willen staan, hebben we voor ieder van de strategische
doelen concrete doelstellingen gesteld. In totaal veertig. Hiermee geven we richting aan de
organisatie. Hoe snel we zullen gaan, weten we nog niet. We moeten immers ook wendbaar zijn
en inspelen op ontwikkelingen in de buitenwereld. Per jaar zullen we in de jaarplannen invulling
geven aan de precieze doelstellingen.
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Impactvolle
beïnvloeding en
voorlichting

Hoogwaardige
dierenhulp

Randvoorwaarden
Voorwaarden voor
het bereiken van deze
doelen, zijn...
€
€ €
Verbreding
fondsenwerving

Krachtige
organisatie
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De 4 externe doelen
Bedrijven willen voorop lopen in een diervriendelijke
bedrijfsvoering met de hoogste normen voor dierenwelzijn.
Consumenten richten hun leven bewust of onbewust
diervriendelijk in. Zonder dierenmishandeling, met goede zorg
voor huisdieren en diervriendelijke keuzes in de supermarkt.

Diervriendelijk
leven

Diervriendelijk
ondernemen

Keurmerken zoals het Beter Leven keurmerk zijn gewild,
vegetarische alternatieven zijn leidend in de markt, er
worden geen proefdieren gebruikt en de handel in dieren is

Bijvoorbeeld door proefdiervrije producten te kopen, door

open en transparant. Samen met ondernemers ontwikkelen

minder vlees te eten of door vlees te kopen van dieren die een

we vernieuwende concepten.

waardiger leven hebben gehad.

Concrete doelstellingen 2025

Concrete doelstellingen 2025

Dé plek voor betrouwbare informatie
en advies over de diervriendelijkheid
van consumptiegedrag

Krachtige
media-uitingen met impact
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Toename aandeel
Beter Leven keurmerk

Voorlopers diervriendelijk
ondernemen stimuleren en helpen

Uitvoering Deltaplan
Veehouderij

Uitbreiding impact en omvang
van het Beter Leven keurmerk

Visserij en aquacultuur zijn
diervriendelijker

Ontwikkeling nieuwe innovatieve
ondernemersconcepten

Fokken gezelschapsdieren niet langer op
uiterlijke kenmerken, maar op gezondheid,
sociaal gedrag en stressbestendigheid

Afname
vleesconsumptie
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In nationale en Europese wetgeving zijn de belangen van dieren

Diervriendelijk
besturen

zo goed mogelijk opgenomen. Gemeenten hebben oog voor
dierenwelzijn en dragen daaraan bij. De politiek is gemotiveerd
om de belangen van dieren volop mee te wegen, omdat de kiezer
diervriendelijk stemt.

Concrete doelstellingen 2025

Nederland is zo ingericht dat dieren genoeg ruimte en rust

Diervriendelijk
omgaan met de
openbare ruimte

hebben voor een natuurlijk leven. Dieren die als plaag worden
ervaren worden geweerd, niet gedood. Mensen brengen
geen schade toe aan in het wild levende dieren, maar leven in
harmonie met hen samen.

Concrete doelstellingen 2025

Dierenwelzijn

Merendeel gemeenten en provincies
draagt meer bij aan dierenwelzijn dan
wat wettelijk verplicht is

Diervriendelijk overheidsbeleid
door stem burgers

Voldoende middelen
beschikbaar voor handhaving

Dierenwelzijnsnota bij veel
gemeenten
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Meer bevoegdheden voor
provincies en gemeenten voor
toetsing dierenwelzijn

Verbetering harmonie tussen mens
en in het wild levende dieren

Meer acceptatie van dieren die als plaag
worden ervaren en meer alternatieve
middelen om dieren te weren

Meer ondernemers, gemeenten,
provincies en woningcorporaties
bouwen en handelen natuurinclusief
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De 2 interne doelen
Als dieren tóch hulp nodig hebben, bieden we die hulp zo goed
en zo kort mogelijk. We werken vanuit onze gecentraliseerde
We zetten creatieve en slimme ideeën om in werkende oplossingen.
Zowel landelijk als lokaal. We zijn een inspirerende en verbindende

Impactvolle
beïnvloeding en
voorlichting

autoriteit op het gebied van dierenwelzijn en invloedrijk bij actuele

Dierenbeschermingscentra, waarbij het aanbod voor opvang van

Hoogwaardige
dierenhulp

gezelschapsdieren optimaal is afgestemd op wat nodig is. We
gebruiken digitale tools om mens en dier zo passend mogelijk

maatschappelijke discussies. Als pro-actieve dierenwelzijnsadviseur voor

bij elkaar te brengen. We zetten de standaard voor andere

politieke partijen, bedrijven en overheden hebben we een belangrijke rol.

dierenhulporganisaties én kiezen passende partners om mee

Onze Dierenbeschermingscentra zijn de thuisbasis voor voorlichting en

samen te werken, zodat we zoveel mogelijk dieren kunnen helpen.

educatie en de broedplaats voor lokale of regionale initiatieven.

Concrete doelstellingen 2025

Concrete doelstellingen 2025

Voorlichting en educatie zijn modern
en toegankelijk voor een breed publiek

Lobbyorganisatie verder
geprofessionaliseerd

Dé autoriteit voor
dierenwelzijnsadvies met
constructieve en pragmatische
oplossingen, voor overheid en
bedrijven

Enkele Dierenbeschermingscentra
in de ‘nieuwe stijl’ operationeel

Binnen vervoersorganisatie centraal
vastgesteld beleid, protocollen en meldproces

Samenwerking met partijen
die kunnen bijdragen
aan het realiseren van de
hoogwaardige dierenhulp

2025

Partijen op inspirerende wijze
bij elkaar brengen
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In- en extern blijven neerzetten van het
merk Dierenbescherming en submerken

Afname instroom in opvang door nieuwe
vormen van maatschappelijjke dienstverlening

Uiterlijk in 2025 geen activiteiten
meer buiten strategische visie
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De 2 randvoorwaarden

€
€ €
Verbreding
fondsenwerving

Samen werken we met passie aan de strategische koers van de
We gebruiken moderne technieken om zoveel mogelijk mensen
aan ons te binden en om leden en donateurs aan te trekken.
We verbreden onze doelgroep en verleiden iedereen in Nederland
om op zijn of haar eigen manier bij te dragen aan een beter
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te kunnen voeren. We zijn ondernemend, daadkrachtig, verbindend
en wendbaar. Initiatieven die bijdragen aan het bereiken van onze

Concrete doelstellingen 2025

Verhoging aantal erflaters
(nalatenschappen)

Crowdfunding vast onderdeel
van fondsenwerving

€

Innoverende ontwikkelingen op
het gebied van collecte

training en begeleiding om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit

doelstellingen worden aangemoedigd en beloond. Samen gaan we ervoor!

dierenwelzijn.

Concrete doelstellingen 2025

Verhoging in waarde van
de achterban

Krachtige
organisatie

Dierenbescherming. Als het nodig is, krijgen medewerkers passende

Verbreding doelgroepen
fondsenwerving

Vertaling strategische visie
naar organisatie

Medewerkers werken met plezier,
zijn vitaal en duurzaam inzetbaar

Centrale regie beheer van vastgoed
en facilitair management

ICT-ondersteuning

Betaalde en ontbetaalde medewerkers
zijn betrokken en competent

Gezonde bedrijfsvoering

€
€

Gerichte aanvragen
vermogensfondsen
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ONS MERKVERHAAL

Hoe brengen we ons verhaal naar buiten?
In onze strategische visie gaat het veel over samenwerken. Samenwerken met burgers,
bedrijven, politiek, overheid, kennisorganisaties en andere dierenwelzijnsorganisaties.
Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen helder is waar we als Dierenbescherming
voor staan en voor gaan.
We hebben dit opgeschreven in ons ‘merkverhaal’. Ons verhaal beschrijft het waarom,
hoe en wat van onze organisatie.
De strategie en ons merkverhaal zijn niet zomaar stukjes tekst. Wat er staat, is niet vrijblijvend.
We kunnen ze aan de muur hangen of op de website zetten, maar daarmee zijn we er niet.
We moeten het vooral (gaan) zijn.
Ons verhaal gaat dus niet alleen over wat we aan mensen vertellen. Alles wat we doen;
van ons aanbod, de manier waarop we ons uitdrukken, de inrichting van onze kantoren en
Dierenbeschermingscentra, tot ons gedrag en de medewerkers die we aannemen, het geeft
allemaal invulling aan ons verhaal.
Ons verhaal is geen reclametekst, de zinnen zijn geen slogans. De inhoud staat voor wat we
als mensen denken, voelen en geloven op basis van alles waar we voor staan.
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Waarom zijn we er?

We verleiden je mee te doen

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend

eigen gezondheid, het is tijd ons leven te ‘verdiervriendelijken’. Wij inspireren met voorbeelden

Dieren en mensen zijn onderdeel van dezelfde samenleving. Omdat dieren geen stem hebben,

en initiatieven waar mensen zelf makkelijk aan mee kunnen doen. Op het gebied van verantwoord

komen wij voor ze op. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen dat ook gaan doen. Zodat

huisdierbezit, voeding, omgang met in het wild levende dieren, lokale betrokkenheid en nog

diervriendelijke keuzes de norm worden. En het welzijn van dieren net zo vanzelfsprekend wordt

veel meer. Zo wordt het normaal dat de belangen van dieren meetellen in het denken en doen

als dat van mensen.

van elk individu, elk bedrijf en elke overheid. Maar zover is het nog niet. Voor maatschappelijke

Steeds meer mensen leven bewuster. Of je het nu doet voor het klimaat, dierenwelzijn of je

verandering zijn trendsetters nodig, voorlopers van een betekenisvolle beweging. Wij willen dat

Hoe gaan we het doen?
We gaan voor slimme oplossingen
We streven ernaar dierenleed te voorkomen, zodat redden minder nodig is. Met voorlichting,

versnellen. Je doet toch mee?

Wat zijn we?

educatie en beïnvloeding van beleid hebben we al veel bereikt en daar zijn we trots op. Maar er is

Wij zijn dé Dierenbescherming

nog veel te doen. Want we moeten nog steeds dieren redden, opvangen en verzorgen. In alles wat

We zijn de grootste en oudste dierenwelzijnsorganisatie van Nederland. Lokaal, regionaal en

we doen, zoeken we steeds naar de beste oplossing. Dat vraagt om een actieve organisatie, die

landelijk realiseren en ondersteunen wij impactvolle beïnvloeding en voorlichting en zorgen we

continu op zoek blijft naar vernieuwende mogelijkheden. Vanuit nieuwsgierigheid en gedrevenheid

voor hoogwaardige dierenhulp. Met slimme oplossingen dragen wij bij aan diervriendelijk leven,

om met z’n allen heel veel positieve impact te creëren. Zo verbeteren we niet alleen de levens van

ondernemen, besturen en omgaan met de openbare ruimte.

miljoenen dieren, maar ook de samenleving.

We verenigen alle talenten
Er moeten goede oplossingen en nieuwe wetten komen, er moeten dieren gered worden en
misstanden aangekaart. Dat kunnen we als Dierenbescherming niet alleen. Daarom werken we
graag samen met alle mensen en organisaties die net als wij van betekenis willen zijn voor het
welzijn van dieren en die bij ons passen. Want door samenwerking hebben we meer impact.
Ieder heeft een eigen talent en dat willen we stimuleren en benutten. Daarin zijn we een
betrouwbare partner met een unieke rol: we begrijpen en verbinden ieders belangen,
zonder onze onafhankelijke positie en daadkracht te verliezen.
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MOOIE VOORBEELDEN
Beperken van ganzenpopulatie

Wat we al doen!

De gemeente Amersfoort heeft de hulp ingeroepen van de
Dierenbescherming om te kijken naar een diervriendelijke

Niet alles wat in dit boekje beschreven staat, is nieuw. Er gebeurt al veel
en op diverse vlakken zijn we flink op de goede weg.

manier om het probleem van de huidige ‘ganzenoverlast’
in een aantal wijken aan te pakken. Er heeft een pilot
plaatsgevonden waarbij eieren werden doorgeprikt. Ganzen
broeden dan nog wel op het nest, maar er komen geen kleintjes meer. Op deze manier wordt de

Fairdog

populatie op een diervriendelijke manier ingeperkt.

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond
aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te

Scholenvoorlichting

beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en -fokkerij

Joanne Vloedgraven: “Kinderen zijn puur, áltijd enthousiast,

is gecompliceerd en kent vele risico’s. Fairdog is een uniek

eigen en authentiek. Dat zijn dieren eigenlijk ook. Ik vind

samenwerkingsverband met verschillende organisaties en

kinderen en dieren echt een mooie combinatie en werk niet

zoekt antwoord op deze vraag. We gaan samen aan de slag met onder andere kwaliteitscriteria

voor niets als coördinator scholenvoorlichting. Ik geloof echt

voor de fokkerij en import van buitenlandse herplaatsers en een website met betrouwbaar

dat als je kinderen ervan bewust maakt dat je dieren met

aanbod voor consumenten.

respect moet behandelen, ze het dan op hun twintigste niet meer ‘verkeerd’ doen. Ja, je plant echt
een zaadje, misschien niet in heel Nederland, maar toch.”

Deltaplan Veehouderij
De veehouderij heeft al jaren te maken met crises

Chip- en registratieplicht katten

en structurele problemen. Bij iedere crisis klinkt de roep

Al jaren strijden wij samen met gemeenten, dierenartsen en

om echte oplossingen. Toch worden er vaak vooral brandjes

andere dierenorganisaties voor een chipplicht voor katten.

geblust en blijven onderliggende oorzaken bestaan.

Een onderdeel van de campagne ‘Voorkom verdriet, chip je

Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld.

kat’ is de petitie waarmee we zoveel mogelijk handtekeningen
verzamelen om daarmee de politiek te overtuigen een

Goed voor mensen. Goed voor dieren. Hierin schetsen we hoe de veehouderij er in 2050
volgens ons uit moet zien, en vier transitiepaden om daar te komen. We zetten het dier centraal

wettelijke chip- en registratieplicht voor katten in te voeren. Dit zorgt ervoor dat we katten veel

en komen met win-winoplossingen met als resultaat een diergerichte, integraal duurzame

vaker kunnen herenigen met hun eigenaren en daarmee voorkomen we een hoop verdriet en

veehouderij.

dierenleed.
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KERNWAARDEN

Hoe gaan we ons gedragen
om onze droom waar te maken?
Daadkrachtig
Om diervriendelijk vanzelfsprekend te maken, moeten we de norm gaan stellen en daadkracht
hebben om maatschappelijke verandering te versnellen. We willen resultaat halen en vlot
handelen. We zullen vast ook weerstand tegenkomen, maar daar lopen we niet voor weg.

Ondernemend
Om slimme oplossingen te ontwikkelen en tot bloei te brengen, moeten we ondernemend en
creatief zijn. Vernieuwende initiatieven willen we omarmen en succesvol maken. We zijn gedreven
en nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en media.

Verbindend
Om alle talenten binnen en buiten onze organisatie te verenigen, moeten we een verbindende rol
innemen. We staan open voor ideeën en gaan actief op zoek naar de samenwerking met andere
organisaties. We dragen uit dat diervriendelijk vanzelfsprekend maken, alleen samen kan.

Wendbaar
Om mensen te verleiden tot diervriendelijke keuzes, moeten we hun belevingswereld leren kennen
en daar flexibel en inspirerend op kunnen aansluiten. We willen inspelen op de actualiteit, kansen
en veranderingen in de maatschappij en accepteren dat soms lastige keuzes gemaakt moeten
worden. We durven uit te dagen en onderweg te ontdekken wat werkt.
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KORTOM

De weg die we de komende jaren inslaan
We zorgen ervoor dat steeds meer mensen zich diervriendelijker
gaan gedragen. We gaan ze daartoe verleiden en het steeds

SAMENVATTEND

Missie

We staan voor het beschermen van dieren in Nederland, in de ruimste zin
van het woord, we erkennen hun waarde en behartigen hun belangen

Droom

Ooit leven we in een wereld waarin de belangen van dieren
vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van
mensen

Strategie

• Voorkómen van dierenleed, zodat we minder hoeven te redden
• Als redden toch nodig is, dan doen we dat zo goed en zo kort mogelijk

Externe doelen

• Diervriendelijk leven
• Diervriendelijk ondernemen
• Diervriendelijk besturen
• Diervriendelijk omgaan met de openbare ruimte

Interne doelen

• Impactvolle beïnvloeding en voorlichting
• Hoogwaardige dierenhulp

Randvoorwaarden

• Verbreding fondsenwerving
• Krachtige organisatie

Ons verhaal

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend
• We gaan voor slimme oplossingen
• We verenigen alle talenten
• We verleiden je mee te doen

Wat we zijn

De grootste en oudste dierenwelzijnsorganisatie van Nederland

Kernwaarden

• Daadkrachtig
• Ondernemend
• Verbindend
• Wendbaar

makkelijker voor ze maken.
We bieden concrete, succesvolle oplossingen voor dierenwelzijnsproblemen.
We realiseren inspirerende voorbeelden van verbeterd dierenleven.
We zorgen ervoor dat burgers, bedrijfsleven, beleidsmakers, kennisorganisaties en de politiek
bewust worden en hun gedrag gaan veranderen.
Dit doen we landelijk, regionaal en lokaal, zoveel mogelijk in samenwerking met andere
organisaties en voorlopers, omdat we niet alles zelf kunnen en willen doen.
We zorgen dat onze oplossingen goed zichtbaar zijn bij beleidsmakers
en het publiek. Dat doen we met onze Dierenbeschermingscentra, door
onze actieve rol van dierenwelzijnsadviseur en via landelijke en regionale
events.
Op deze manier leggen we het accent op het voorkómen dat dieren leed
wordt aangedaan, zodat we uiteindelijk minder dieren hoeven te redden.
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DROMEN, DENKEN, DURVEN, DOEN

“Elke reis van 10.000 km begint met de eerste stap” – Chinees spreekwoord
Onze reis begint met de ultieme droom: een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland.
Een Nederland waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen
van mensen. Met deze droom in gedachten hebben we samen een weg afgelegd met een goed
doordachte en ambitieuze strategische visie als resultaat. Deze visie geeft richting voor de
lange termijn en de doelstellingen voor 2025 geven aan waar we over vijf jaar willen staan.
“Als we blijven doen wat we altijd al deden, dan krijgen we weer wat we altijd al kregen!”
Deze strategie en de keuzes die we daarin maken, betekent dat we moed nodig hebben om
het anders te gaan doen. Bekende wegen moeten we loslaten, om nieuwe wegen in te slaan.
Onderbouwd en doordacht. Samen, zorgvuldig en daadkrachtig.
En dat is spannend. Voor iedereen. Er zal onzekerheid ontstaan, en misschien verwarring.
Maar we zullen leren en aanpassen, doorzetten en zo gezamenlijk onze droom realiseren.
Want dat gaat ons, maar vooral de dieren, helpen. En dat is waarom de Dierenbescherming
bestaat.
Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!
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