DIERENBUDDY
Hulp bij huisdierenzorg van
kwetsbare mensen

Hulp voor mens en dier

De Dierenbescherming richt zich met Dierenbuddy op
ouderen en/of chronisch zieken die niet meer in staat zijn
de volledige zorg voor hun huisdier op zich te nemen.
Deze dienstverlening is al in 14 steden succesvol en kan
ook in uw gemeente opgezet worden.
De vrijwilligers van Dierenbuddy verlenen praktische
aanvullende hulp bij de verzorging van huisdieren op
structurele basis. Een Dierenbuddy komt één of meerdere
keren per week langs. De werkzaamheden bestaan uit het
verschonen van een kattenbak of vogelkooi, het maken van
een lange wandeling met de hond of een bezoek aan de
dierenarts. Iedere hulpvraag is maatwerk. Dierenbuddy
maakt mogelijk dat het dier goed verzorgd bij zijn baasje
kan blijven wonen. Juist het huisdier kan zo waardevol kan
zijn voor het baasje. Zo wordt dierenleed én eenzaamheid
voorkomen.

VOOR WIE IS DIERENBUDDY BEDOELD?
Wel Dierenbuddy, indien sprake van
• Geen volledige zelfstandige zorg voor het
dier meer mogelijk
• Geringe financiële middelen
• Ontbreken, of al benut sociaal vangnet
 Géén Dierenbudy, indien sprake van
	 • Tijdelijke hulp nodig (bv. tijdens zieken
huisopname)
• Voldoende financiële draagkracht
(men kan beroep doen op dierenpension,
hondenuitlaatservice e.d.)
• Aanwezigheid betrokken sociaal netwerk

Voorkomen eenzaamheid

Onze lokale Dierenbuddycoördinatoren onderhouden
contacten met hulp- en zorgverleners in de gemeenten.
Zij geven advies en regelen de hulp. Hiermee voorkomen
we dat dieren uit huis geplaatst worden, in geval van een
zorgelijke situatie.
Voor de bewoner is het fijn om geregeld aanspraak te
hebben van een aantal vaste ‘buddies’. Voor het dier is het
prettig om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven.

Vergroten zelfredzaamheid

Als er eenmaal een match gemaakt is, probeert de
Dierenbuddyvrijwilliger het informele netwerk van de
eigenaar in te schakelen bij de zorg voor het dier. Zo helpt
Dierenbuddy tevens bij de zelfredzaamheid van kwetsbare
inwoners, met als vertrekpunt de zorg voor het huisdier. Een
voorbeeld van zo’n match vindt u hier.

Groeiende vraag

Er blijkt veel vraag naar Dierenbuddy; een landelijke
campagne eind 2019 leverde vele hulpvragen en meer
dan 1400 aanmeldingen van nieuwe potentiële vrijwilligers.
We zien Dierenbuddy als een belangrijke preventietaak om
dierenleed en asielopnames te voorkomen. Daarom willen
we uitbreiden, eind 2025 willen we in meer dan de helft van
de Nederlandse gemeenten deze dienst kunnen aanbieden.

Aanpak

We leiden hiervoor lokale (vrijwillige) coördinatoren en
Dierenbuddy’s op, voeren lokaal campagne en informeren
ambulant sociaal werkers. We garanderen dat onze mensen
die in contact komen met kwetsbare inwoners over een
VOG ((Verklaring Omtrent Gedrag) beschikken en dat zij
goed met zowel mens als dier kunnen omgaan.
We ondersteunen Dierenbuddy met landelijke communicatie
en een centraal online informatie- en intake startpunt.

Dierenbuddy in cijfers
In deze gemeenten
is Dierenbuddy al
actief
Hoorn
Purmerend
Haarlem
Zaandam
Amsterdam
Zandvoort
Gooise Meren
Amersfoort
Den Haag
Gouda
Rotterdam
Ridderkerk

• 300 vrijwilligers actief
• 130 matches per jaar

Utrecht

Enschede

Kosten en financiering

De Dierenbescherming heeft tot nu Dierenbuddy uit
eigen middelen zelf opgezet en gefinancierd. In 2020
hebben we scenario’s voor uitbreiding onderzocht. Daaruit
bleek dat we, met extra inspanning gericht op donaties,
co-financiering en nalatenschappen, Dierenbuddy kunnen
uitbreiden met zo’n 25 gemeenten per jaar. Met de inzet
van enkele overkoepelend coördinatoren, vrijwillige
lokale coördinatoren en Dierenbuddy’s én de inzet van
communicatiemiddelen voor lokale campagnes, kost de
dienst nog geen € 1.000,- per match.

Bijdragen als gemeente

U helpt Dierenbuddy een kickstart te maken door:
• Dierenbuddy actief te promoten in uw wijknetwerken
en het sociale domein.
• De lokale coördinator te introduceren bij de
belangrijkste contactpersonen van deze wijkwerkers.
• Een klein bedrag per inwoner op te nemen voor deze
preventie-activiteit, vanuit dierenwelzijn of vanuit het
sociale budget.
• Dierenbuddy structureel of als pilotproject (zie onder)
te subsidiëren met een bedrag per match per jaar.

Pilotproject sociaal domein

Dierenbuddy vervult een functie in het sociaal domein.
Dierenbuddy’s maken een eerste aanzet om het informele
netwerk te betrekken bij de zorg voor het huisdier van de
kwetsbare inwoner. Dit is doorgaans geen gemakkelijke
opgave, zeker met caseloads die een hoge tijdsdruk kennen.
U kunt Dierenbuddy als pilotproject inzetten, en monitoren
in welke mate de (zeer) kwetsbare doelgroep mede door
Dierenbuddy steun vindt in haar informele netwerk. Met uw
contactpersoon van Dierenbuddy kunt u afspraken maken
over het aantal te realiseren matches.

Dierenbescherming en preventie

In veel gemeenten is de Dierenbescherming partner bij
het lokale beleid als uitvoerder van opvang en vervoer
van dieren. Tevens vervullen we waar gevraagd de rol
van adviseur over dierenwelzijnszaken. Wij richten ons
daarnaast steeds meer op preventie: het voorkomen dat
dierenwelzijn in de knel komt en dat dieren in de opvang
belanden. Dat doen we onder meer met een helpdesk
speciaal voor sociale hulpverleners, promotie voor
het chippen van katten en voorlichtingscampagnes in
samenwerking met andere partijen.
Ook Dierenbuddy is zo’n preventie-activiteit van de
Dierenbescherming waarbij het mes aan twee kanten
snijdt: enerzijds leidt het tot meer zelfredzaamheid van
kwetsbare mensen, en tegelijkertijd kunnen huisdieren
bij hun baas blijven wonen.

Meer informatie:
www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy
dierenbuddy@dierenbescherming.nl

