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Wereldwijd
dieren beschermen

Voorwoord door Bob van den Bos
World Animal Protection Nederland heeft het afgelopen jaar wederom
substantieel bijgedragen aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie:
verbetering van het lot van dieren. Vooral door de mondialisering van markten,
schaalvergroting, toenemende vraag naar goedkoop voedsel en commerciële
uitbuiting van dieren, worden de uitdagingen voor ons eerder groter dan kleiner.
Het is daarom van wezenlijk belang dat World Animal Protection in staat wordt
gesteld om verder te groeien en via programma’s, projecten, reddingsoperaties en
bewustwordingscampagnes het dierenleed te verminderen en uiteindelijk …
2017 was voor World Animal Protection Nederland een productief jaar. In goed
overleg met alle medewerkers en de raad van toezicht is een strategisch plan
ontwikkeld om onze hoge ambities binnen realistische kaders beleidsmatig vast te
leggen. Er werden bovendien vernieuwende campagnes geïntroduceerd met een
’integrale benadering’: inhoud, communicatie en werving van donateurs.
Drie campagnes werden gelanceerd waar meer dan 100.000 mensen een petitie
voor tekenden en waardoor de naamsbekendheid beduidend groeide:
1. Galgo-campagne ter bestrijding van hondenleed in Spanje;
2. ‘The Bigger Picture-campage’, tegen misbruik van wilde dieren als toeristische
attractie, met veel publiciteit (onder andere door de reis naar Thailand van
directeur Pascal de Smit samen met de bekende presentatrice Loretta Schrijver);

2017 was voor World
Animal Protection een
productief jaar.

3. Vee-campagne, het publiekelijk aanspreken van bedrijven en overheid op de
export van zeer dieronvriendelijke systemen en toezeggingen voor verbetering
afdwingen.
Van bijzonder belang is ook dat World Animal Protection Nederland haar
financiële doelstelling heeft gehaald en het beoogde aantal donateurs heeft
gerealiseerd. Dit succes berust mede op het realistischer begroten dan in de
afgelopen jaren. Het kantoor ondernam diverse activiteiten om dierenvrienden
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langduriger aan de organisatie te binden. Er is nu een hogere betrokkenheid en
daardoor minder uitstroom van vaste donateurs.
De bekendheid was sinds de naamsverandering in 2014 behoorlijk gedaald. Er is
toen gekozen geen specifiek geld in te zetten om de nieuwe naam bij een breed
publiek vertrouwd te maken. Nu is er gelukkig weer een stijgende lijn waar te
nemen.
De grote reisorganisatie TUI heeft een toezegging gedaan voor samenwerking
de komende jaren waar ook een grote som geld mee gemoeid is. Een oproep
voor hulpgelden ten behoeve van dierennoodhulp na de orkaan Irma heeft
tienduizenden extra euro’s opgeleverd. De Nederlandse overheid stelde 50.000
euro aan ons Global Ghost Gear Initiative (GGGI) beschikbaar voor de aanpak
van spookvistuig.
Verder is na vele jaren de CBF-erkenning ontvangen. Hieruit blijkt te meer
dat de bedrijfsvoering voldoet aan hoge maatstaven van zorgvuldigheid en
openheid, wat we natuurlijk zelf al wisten. World Animal Protection Nederland
is voor de financiële zaken overgestapt naar Triodos Bank. Tegelijkertijd is
World Animal Protection Nederland steviger verankerd in maatschappelijk
belangrijke organisaties en initiatieven: deelname in de Eerlijke Geldwijzer,
actieve betrokkenheid bij IMVO-convenanten en verdere ontwikkeling van de
Dierencoalitie, waar World Animal Protection Nederland de voorzittersrol vervult.
Intern blijkt uit onderzoek dat de tevredenheid onder de medewerkers van het
Nederlands kantoor verder is toegenomen, mede als gevolg van een ingezette
cultuurverandering. Ook werd intensief contact met het internationale kantoor
onderhouden. Niet alleen door de medewerkers, maar zeker ook door de
directeur, alsmede de raad van toezicht, om invloed uit te oefenen op de
internationale besluitvorming.
Bob van den Bos
Voorzitter raad van toezicht
18 mei 2018
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World Animal Protection in 2017

200.000 dierenvrienden

World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor
in Londen en veertien World Animal Protection-kantoren.

kwamen in Nederland in
actie om met ons dierenleed
te bestrijden

100.000

dierenvrienden in Nederland
steunden ons financieel

Wereldwijd richtten we ons op:
DIEREN IN DE VEEHOUDERIJ
Mede door ons toedoen stappen NoordAmerikaanse bedrijven zoals Burger King per
2024 van de plofkip af.
In China werkten we aan een succesvolle pilot
om zeugen in groepen te huisvesten in plaats
van individueel in kooien.

DIEREN IN GEMEENSCHAPPEN

We ontvingen
€ 5,6 miljoen

186.626

Wereldwijd kwamen bijna 100.000
mensen in actie tegen het maken van selfies
met wilde dieren.
Met de bevrijding van de laatste twee
dansberen in Nepal is in dat land een einde
gekomen aan die wrede vorm van vermaak.

DIEREN IN NOODSITUATIES

van dieren

Internationaal werk
Nationale programma’s

1.213.856
2.026.342

Voorlichting & Bewustwording
Wervingskosten Nederland

1.257.732

DIEREN IN HET WILD

verbetering van het leven

Bijna 4 miljoen daarvan
besteedden we aan onze doelstelling.

Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is een
feit. Daarmee komt het diervriendelijk bestrijden van hondsdolheid op een hoger plan.
Bijna 85.000 honden kregen een
vaccinatie dankzij onze pilotprojecten.

Het geld dat mensen
ons geven, besteden
we zo veel en zo snel
mogelijk aan de

731.226

Beheer en administratie
Nederland

International had in 2017 in totaal € 55,7 miljoen
te besteden.
Op 31 december 2017 hadden
we 224.757 volgers op Facebook.

We gaven noodhulp aan bijna

1 MILJOEN dieren in 2017.
... dit is slechts een greep uit de successen die we in 2017 behaalden.
Join the movement, zodat we ook in 2018 dierenleed groots aan
kunnen pakken. kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

1.

Dieren in de veehouderij
Wat we in 2020 bereikt willen hebben
voor dieren in de veehouderij

We streven naar
een beter leven voor
minstens 10 miljard
vleeskippen en
10 procent van
alle varkens

In onze internationale strategie 2015-2020 staat de ambitie dat we in het jaar
2020 het leven van een enorm aantal dieren in de wereldwijde vee-industrie
moeten hebben verbeterd. Om dat te bereiken willen we in 2020 van een
aantal grote bedrijven de toezegging hebben dat zij de levensstandaarden van
hun vleeskippen en varkens verbeteren. We streven naar een beter leven voor
minstens tien miljard vleeskippen en 10 procent van alle varkens in de wereldwijde
varkensindustrie.

Wat is het probleem?
Overal ter wereld zitten dieren in de vee-industrie met grote aantallen
opeengepakt. Dat geldt nog wel het meest voor varkens en kippen. Gebrek
aan ruimte en een kale, prikkelarme omgeving beperkt de dieren zwaar
in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, stress en verveling liggen op de loer.
Bovendien zijn de dieren zo doorgefokt dat ze een groot risico lopen op allerlei
gezondheidsproblemen. De aantallen zijn astronomisch: jaarlijks hebben meer dan
zeventig miljard dieren te maken met deze omstandigheden. En dat aantal loopt
nog steeds op.

Jaarlijks liggen voor zeventig miljard dieren frustratie, stress en
verveling op de loer. Bovendien lopen ze risico op allerlei
gezondheidsproblemen.
Hoe pakt World Animal Protection dit probleem aan?
World Animal Protection voert campagne met als doel grote bedrijven te bewegen
hogere dierenwelzijnsstandaarden in hun toeleveringsketen te waarborgen,
oftewel te eisen van hun leveranciers dat ze beter voor hun dieren zorgen. Voor
de vleeskippen richten we ons daarbij met name op grote fastfoodketens, zoals
KFC, McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza en Nando’s. We willen dat ze
geen plofkip meer op het menu zetten, maar welzijnsnormen gaan hanteren
zoals die al wel door Nederlandse supermarkten zijn ingevoerd. Voor de
varkens richten we ons in eerste instantie op producenten. Zo tekenden we in
2015 een driejarig Memorandum
of Understanding met de grote
Directeur Pascal de Smit
varkensproducent Betagro in Thailand
In actie komen voor dieren in de vee-industrie is niet voor iedereen een populair
om hun varkenswelzijnsstandaarden
onderwerp, want veelal is het confronterend. Gezien de duizelingwekkende
te verbeteren en zijn we bezig met
aantallen dieren die het betreft en de ernstige mate waarin zij lijden,
pilotprojecten van groepshuisvesting
is het des te noodzakelijker om voor ze op te komen. Op basis van
van zeugen in China en Brazilië.
wetenschappelijk bewijs gaan we het gesprek aan met burgers, fastfood- en
Bedrijven als Betagro spreken we
winkelketens, producenten, financiers en overheden. Soms boeken we daarbij
direct aan, maar we proberen
snel succes en vinden we verrassende bondgenoten. In veel gevallen weten
ook investeerders, leveranciers en
we dat dit een proces is dat een lange adem vergt.
eindproducenten te bewegen om hen
aan te spreken. Zo richten we ons in
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Nederland op banken die wereldwijd geld investeren in de vleesindustrie en op
Nederlandse bedrijven die meewerken aan het wereldwijd uit de grond stampen
van nog meer vee-industrie.

Campagnes, ambities en resultaten in 2017
Change for Chickens, onze internationale kippencampagne
Wat wilden we?
In 2017 wilden we van drie grote bedrijven het commitment krijgen voor hogere
welzijnsnormen voor kippen met ingang van 2024.

Wat deden we?
Om dat te bereiken zijn we met name in Noord-Amerika in gesprek gegaan met
bedrijven als Burger King, Ikea, Maple Leaf, Tim Hortons, Popeyes en Cheescake
Factory om hen van de plofkip af te laten stappen. We hebben ook contact
met KFC in het Verenigd Koninkrijk na een publieke actie als respons op hun
reclamecampagne. Om meer druk uit te oefenen wilden we een ranglijst maken
van grote fastfoodketens op het vlak van welzijn van vleeskippen.
Verder hebben we Thaise producent Betagro geholpen met het ontwikkelen van
kooivrije behuizing voor legkippen.

Wat ging er goed?
Op het vlak van de bedrijven is goede vooruitgang geboekt. Burger King
committeerde zich aan de kippenwelzijnseisen met ingang van 2024, net als Tim
Hortons en Cheesecake Factory in Canada.
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Waar liepen we tegenaan?
Ikea en Maple Leaf hebben dit commitment nog niet afgegeven, maar de teneur
van de gesprekken is positief. Minder beweging is waar te nemen bij KFC. De
planning voor de ranglijst bleek wat krap. De publicatie ervan is van 2017
uitgesteld naar 2018.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Met name in Noord-Amerika begint zich een beweging af te tekenen om per
2024 van de plofkip af te stappen. Aan het eind van 2017 waren er al 75
bedrijven die hiervoor een belofte hebben gedaan. Het succes hiervan is in
belangrijke mate te danken aan het feit dat dierenwelzijnsorganisaties de handen
ineen hebben geslagen en overeenstemming hebben bereikt over welke eisen aan
de industrie gesteld worden. Samenwerken moeten en blijven we dan ook doen!

En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
De verbetering voor vleeskippen manifesteert zich de komende jaren. De
toezegging van de bedrijven betekent dat ze in Noord-Amerika per 2024
volledig zijn overgeschakeld op hogere dierenwelzijnsnormen. Het is aannemelijk
dat een deel van de positieve effecten al voor die tijd merkbaar wordt. De
belangrijkste verbeteringen zijn een lagere bezettingsgraad, zodat de dieren meer
ruimte hebben, verrijking van hun omgeving, meer licht en het gebruik van andere
kippenrassen die minder welzijnsproblemen met zich meebrengen. De huidige
toezeggingen zullen vanaf 2024 het leven verbeteren van vele tientallen miljoenen
kippen per jaar.

De huidige toezeggingen zullen vanaf 2024 het leven
verbeteren van vele tientallen miljoenen kippen per jaar.
Raise pigs right, onze internationale varkenscampagne

Wat wilden we?
Samenwerking met internationale producenten wereldwijd om nieuwe
diervriendelijke veesystemen te ontwikkelen en verder uit te breiden.

Wat deden we?
We spoorden Thaise producent Betagro aan om publiekelijk hun commitment aan
te kondigen dat ze hun kraam- en werpkooien voor zeugen zouden uitfaseren in
hun veehouderijen per 2027.
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Wat ging er goed?
In Azië boekten we enkele belangrijke successen. In september kondigde het
Thaise bedrijf Betagro aan de huisvesting van zeugen in kooien in tien jaar tijd uit
te faseren. Een paar weken later kondigde het Chinese bedrijf Qinglian, waarmee
we een pilot uitvoeren, hetzelfde te doen per 2025. Daarnaast gaan zij hogere
welzijnsstandaarden invoeren voor vleesvarkens.

Waar liepen we tegenaan?
De campagne staat nog in de kinderschoenen, de publiekscampagne stond
gepland voor het najaar van 2017, maar is door de hoeveelheid werk die dit met
zich meebracht verschoven naar 2018.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Mede door de toezeggingen van Betagro en Qinglian ontstaat in Azië een
beweging om af te stappen van huisvesting van zeugen in individuele kooien.

En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Meer en meer zullen de zeugen van de bedrijven Betagro en Qinglian in groepen
worden gehuisvest, zodat ze de mogelijkheid krijgen zich vrijelijk te bewegen
en met elkaar te interacteren. Dat is belangrijk, want varkens zijn sociale en
nieuwsgierige dieren. Vanaf respectievelijk 2027 (Betagro) en 2025 (Qinglian)
geldt dit voor alle zeugen van deze bedrijven. Als we uitgaan van de huidige
cijfers, zal dit in het geval van Betagro jaarlijks zo’n 275.000 zeugen helpen. In
het geval van Qinglian loopt dat op tot een miljoen varkens per jaar.

Dankzij onze pilots
krijgen in Azië minstens

1 miljoen

varkens jaarlijks
een beter leven

Onze Nederlandse veecampagne
Wat wilden we?
In Nederland zijn we in september toegetreden tot de Eerlijke Geldwijzer. We
wilden onderzoek doen naar investeringen van Nederlandse grootbanken in grote
bedrijven in de keten van de vleesproductie. Met de resultaten van dit onderzoek
wilden we banken bewegen druk uit te oefenen op die bedrijven om te komen
tot beter welzijn van vleeskippen en varkens in hun keten. Om onze campagne te
ondersteunen wilden wij 25.000 petitietekenaars behalen. Ook wilden we met
deze campagne 500 nieuwe donateurs werven.

Wat deden we?
Halverwege het jaar bleek dat we de planning en lancering van het onderzoek
moesten verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2018. In plaats van het
onderzoek over de banken besloten we in kaart te brengen in hoeverre de
Nederlandse overheid rekening houdt met dierenwelzijn als ze Nederlandse
bedrijven ondersteunt die in het buitenland bijdragen aan de groei van de veeindustrie.
Dat onderzoek leidde begin december tot de publicatie van ons rapport
Merchants of misery. How the Dutch State supports animal suffering abroad. Dit
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rapport hebben we aangeboden aan de commissie van Landbouw in de Tweede
Kamer.

We zijn een petitie begonnen om minister Kaag van Buitenlandse Handel
op te roepen dierenwelzijn veel beter te waarborgen in het overheidsbeleid
ten aanzien van de ondersteuning van bedrijven die in het buitenland
zakendoen.
De doelstelling van 25.000 petitietekenaars is weliswaar niet in 2017
gehaald — de teller stond eind 2017 op 15.888 — maar omdat de campagne
doorliep in 2018 is het aantal uiteindelijk opgelopen tot bijna 31.000
petitietekenaars.

Merchants
of misery
How the Dutch State supports
animal suffering abroad

1

Wat ging er goed?
We hebben op 6 december een persbericht verstuurd naar aanleiding van ons
rapport: ‘Overheid medeplichtig aan toename van dierenleed over de grens.’ Dit
resulteerde in zes invloedrijke media-artikelen, waaronder een live radio-interview
bij Vroege Vogels op NPO Radio 1.
Medio mei 2018 hebben via deze petitie ook inmiddels 750 nieuwe donateurs
zich bij ons aangesloten.

Waar liepen we tegenaan?
De grootste uitdaging bij deze campagne was om tot een begrijpelijke
boodschap te komen. De problematiek is immers vrij ingewikkeld en abstract. We
hebben gekozen voor het ontwikkelen van een animatievideo, die we hebben
geplaatst op onze website, YouTube, Facebook en in een advertorial op ADR
online (Algemeen Dagblad en regionale bladen).
Het onderzoek naar dierenwelzijn in het Nederlandse overheidsbeleid ten
aanzien van ondersteuning aan bedrijven die zakendoen in het buitenland
ondervond enige vertraging omdat de overheid traag was in het aanleveren
van gegevens die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur was
ingediend.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen wat het in Nederland uitgebrachte
rapport Merchants of misery teweeg heeft gebracht. De aandacht voor het
overheidsbeleid met betrekking tot dierenwelzijnsstandaarden heeft wel voor
inkomsten en nieuwe donateurs gezorgd. We hadden verwacht dat dit onderwerp
minder aan zou slaan dan andere, traditionele onderwerpen van World Animal
Protection. Dat bleek mee te vallen. Een geruststellend idee, aangezien dit een van
de grotere thema’s is de komende jaren.
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En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Omdat het begin december 2017 gelanceerde rapport Merchants of misery
aan het eind van diezelfde maand nog niet tot concrete maatregelen had geleid,
heeft dit ook nog geen impact kunnen hebben op de levens van dieren. Dit is een
kwestie van langere adem.
De impact van bewustwording bij het publiek en de politieke druk is lastig direct te
meten, maar is gezien de gerealiseerde media-aandacht waarschijnlijk groot.

Omdat dit jaar stalbranden weer regelmatig voorkwamen
en in totaal bijna 230.000 slachtoffers eisten, stuurden
we, in samenwerking met de Eerlijke Geldwijzer, op 18
november ook een persbericht uit over dit onderwerp.
Helaas zonder direct resultaat. Wel kregen we
persaandacht over een beter welzijn voor varkens in
China in drie invloedrijke media.

Wat zijn de plannen voor 2018?
In 2018 willen we commitment van elf bedrijven om per 2024 (in Noord-Amerika)
of per 2025 (in Europa) te voldoen aan hogere welzijnsstandaarden voor
vleeskippen. Met name KFC en McDonald’s zijn daarbij belangrijke doelwitten.
Daarnaast willen we de ranking lanceren over het welzijn van vleeskippen bij de
grootste fastfoodketens met als doel deze bedrijven te stimuleren met elkaar te
concurreren op het vlak van beter kippenwelzijn.
Voor de varkens willen we onze pilotprojecten verder opschalen, zodat daar
65.000 zeugen en bijna een miljoen varkens direct van gaan profiteren.
Bovendien willen we de toezegging afdwingen bij dertien supermarktketens dat
zij alleen nog producten verkopen van zeugen die in groepen leven.

We willen in 2018 onze pilotprojecten opschalen, waardoor
meer dan een miljoen varkens direct een beter leven krijgen.
In Nederland gaan we opvolging geven naar aanleiding van de uitkomsten van
ons rapport Merchants of misery en willen we de Nederlandse grootbanken
bewegen om veel serieuzer werk te maken van dierenwelzijn bij hun investeringen
in bedrijven die te maken hebben met vleeskippen en varkens.
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2.

Dieren in gemeenschappen
Wat we in 2020 bereikt willen hebben
voor dieren in gemeenschappen
In de internationale vijfjarenstrategie (2015-2020) staat het doel om 25 landen
te overtuigen om op diervriendelijke wijze hondenpopulaties te managen en het
leven te verbeteren van in totaal vijftig miljoen honden.

We willen het leven
verbeteren van in
totaal

50 miljoen
honden

Wat is het probleem?
Veel mensen houden van honden. Vaak ervaren ze echter ook last van honden,
zeker in gebieden waar honden vrijelijk rondstruinen en waar hondsdolheid heerst.
Dan kiezen lokale autoriteiten helaas vaak voor ‘oplossingen’ die wreed zijn en
meestal niet effectief: ze schieten de honden dood, vergiftigen ze, slaan ze de
kop in of brengen ze met elektrocutie aan hun eind. Helpen doet het massale
afmaken van honden overigens niet om hondsdolheid te bestrijden. Dit probleem is
wereldwijd, ook in Europa.

Hoe pakt World Animal Protection dit probleem aan?

Als 70 procent van een hondenpopulatie is ingeënt, dooft de
ziekte uit. Een effectieve, diervriendelijke oplossing.
World Animal Protection promoot het diervriendelijk omgaan met hondenpopulaties. In het geval van hondsdolheid betekent dit dat we het georganiseerd
vaccineren van honden bevorderen. Als 70 procent van een honden-populatie
is ingeënt, dooft de ziekte uit. Een effectieve, diervriendelijke en op termijn
ook economisch voordelige oplossing. Bovendien geeft dit aanleiding andere
aspecten van het diervriendelijk omgaan met hondenpopulaties te promoten zoals
steriliseren, educatie en medische zorg.

Campagnes, ambities en resultaten in 2017
Better Life for Dogs, onze internationale hondencampagne

Directeur Pascal de Smit
Kennis is macht. Maar de macht heeft niet altijd kennis. Dit is zeker van
toepassing op het ‘managen’ van hondenpopulaties door (lokale) overheden
in landen waar men samen leeft met straathonden. Uit angst voor met name
hondsdolheid lijkt de ‘oplossing’ eenvoudig: afmaken – helaas veelal op brute
wijze. We hebben bewezen dat de duurzame oplossing geen slachtoffers
kost en dat hondsdolheid uitgeroeid kan worden. Het is ons ultieme
doel dat mensen zonder angst en niet gedreven door lugubere hobby’s of
motieven, respectvol omgaan met deze prachtige dieren.
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Wat wilden we?
Het opzetten van een Afrikaans
Platform voor Dierenwelzijn door de
Afrikaanse Unie was een belangrijk
doel in 2017. Via een dergelijk
platform kunnen we onze boodschap
versterken. Het is dan mogelijk bij
een reeks landen voor het voetlicht
te brengen dat diervriendelijk met
hondenpopulaties omgaan een
onderdeel zou moeten zijn van

nationale actieplannen voor het voorkomen van hondsdolheid. Complementair
aan dit doel was het opzetten van twee pilots in strategische landen, Kenia en
Sierra Leone, om er vervolgens voor te zorgen dat de nationale autoriteiten deze
oplossing zouden opschalen.
Verder wilden we in China voet aan de grond krijgen en de autoriteiten
interesseren voor onze boodschap door met hen te spreken en deel te nemen
aan bijeenkomsten. Dat deden we ook in Latijns-Amerika, waar hondsdolheid
grotendeels onder controle is. Het streven daar was geboortebeperking en
medische zorg van honden onder de aandacht te brengen en educatie te bieden
aan dierenartsen en ambtenaren in Brazilië.

Wat deden we?
We hebben hard gelobbyd bij Afrikaanse landbouwministers om hun steun voor
het platform te krijgen en voor erkenning dat de problematiek van de honden een
belangrijk onderwerp is.
Met de lokale autoriteiten in Makueni County zijn we hard aan de slag
gegaan met het pilotproject in Kenia, zowel voor het opzetten en uitvoeren
van vaccinatierondes als het trainen van mensen voor voorlichting en educatie.
Hetzelfde geldt voor Freetown, Sierra Leone. Ook in Ghana zijn we aan de slag
gegaan met het Pan-African Rabies Control Network.
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Wat ging er goed?
Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is gerealiseerd en bovendien is er erkenning
gekomen van de Afrikaanse ministers van Landbouw dat de hondenproblematiek
hoog op de agenda moet staan. De pilot in Makueni County, Kenia, is heel
succesvol. De autoriteiten zijn enthousiast: er zijn plannen in de maak om dit
programma ook in andere county’s uit te rollen.

Het Afrikaans dierenwelzijnsplatform is gerealiseerd en
bovendien is er erkenning gekomen van de Afrikaanse ministers
van Landbouw dat de hondenproblematiek hoog op de agenda
moet staan.
In China zijn goede contacten opgebouwd. Onze onlinecursus voor veeartsen
in Brazilië is goed ontvangen en in Costa Rica is in zeven gemeenten een
gezelschapsdierenprogramma van start gegaan.

Waar liepen we tegenaan?
De pilots in Sierra Leone en Ghana zijn gestart, maar de aantallen bereikte dieren
liggen flink lager (in beide gevallen rond de 1.500) dan beoogd.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Onze activiteiten in Afrika beginnen momentum te creëren voor een diervriendelijke
aanpak van hondsdolheid. In Kenia is dit het best zichtbaar, waar onze pilot de
nationale autoriteiten in beweging zet om de aanpak in meerdere delen van het
land uit te rollen.
De opzet van het Afrikaans dierenwelzijnsplatform en onze rol in het Pan-African
Rabies Control Network geven ons belangrijke ingangen om ook andere
Afrikaanse landen te bewegen de hondenproblematiek op een betere manier aan
te pakken dan voorheen.
In Latijns-Amerika groeit de aandacht voor het diervriendelijk managen van
hondenpopulaties, terwijl in China interesse bestaat voor vaccinatieprogramma’s.

En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Er zijn bijna 85.000 honden
gevaccineerd tijdens onze pilots.
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De directe impact van onze acties ervaren de bijna 85.000 honden die in het
kader van de pilots zijn gevaccineerd en de hondenpopulaties waar zij deel
van uitmaken. Die zijn namelijk beter beschermd tegen hondsdolheid. Uiteraard
betekent dit voor de mensen, die met of in de buurt van deze honden leven, dat
het risico is afgenomen dat zij een gruwelijke dood sterven door hondsdolheid. Dit
moet de opmaat zijn naar nog grotere aantallen honden de komende jaren, als
de pilots worden uitgerold.

Red de Spaanse windhond, onze Nederlandse hondencampagne
Wat wilden we?
Ook in Europa worden honden nog massaal afgemaakt. Galgo’s en podenco’s
moeten in Spanje bijvoorbeeld voor hun leven vrezen. Na het jachtseizoen
worden daar tienduizenden van deze jachthonden gedumpt, op straat
achtergelaten of doodgemaakt. In de ogen van de jagers zijn ze niet goed
genoeg voor ‘hun werk’ of is het te duur ze gedurende het jaar te verzorgen tot het
volgende jachtseizoen.

Ons doel was om de problematiek van de Spaanse
jachthonden op de Spaanse politieke agenda krijgen. We
hoopten dat de politiek open zou staan voor de boodschap.
Ook wilden we het bewustzijn in Nederland hierover
vergroten. Ons streven was 50.000 mensen in beweging
krijgen om aandacht te vragen voor het probleem en ruim
1.500 donateurs dankzij dit onderwerp te werven.

Wat deden we?
Met de campagne ‘Red de Spaanse windhond’ stelden we het probleem centraal
met animaties over de gruwelijkheden van de jacht met galgo’s. Door gebruik te
maken van tekeningen en animaties konden we de gruwelijkheden minder hard,
maar alsnog urgent in beeld brengen.
Met de bijbehorende petitie verzamelden we handtekeningen waarbij we mensen
stimuleerden hun gegevens achter te laten door ze ansichtkaarten aan te bieden.
Vervolgens belden we de petitietekenaars op, met de vraag of ze donateur wilden
worden.
In de campagne is veelvuldig samengewerkt met de makers van de film Yo Galgo
en hebben we gebruik kunnen maken van hun foto- en videomateriaal. Ook
leverden we een financiële bijdrage aan deze Spaanse documentaire over het
leed van de galgo waarmee we samen de mensen wakker wilden schudden.
Zelfgemaakte video’s in Spanje zorgden ervoor het probleem dichterbij te halen,
met het oog op meer betrokkenheid en free publicity.
Daarnaast hebben we Dutch Galgo Lobby bij onze actie betrokken. Deze kleine,
maar actieve organisatie concentreert zich volledig op dit onderwerp.
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Wat ging er goed?

De campagne ‘Red
de Spaanse windhond’
heeft voor bijna de
helft van de nieuwe
donateurs gezorgd
in 2017

‘Red de Spaanse windhond’ was de grootste campagne van het jaar 2017 als je
kijkt naar publieke mobilisatie; 62.982 mensen ondertekenden de petitie. En we
wierven 2.518 donateurs. De zelfgemaakte content zorgde voor een groot bereik
via social media en voor mediaoptredens in zowel Nederland als in Spanje.
Het bewustzijn over deze problematiek in Nederland lijkt te zijn vergroot, wat

62.982 mensen ondertekenden de petitie en we wierven 2.518
donateurs met de campagne ‘Red de Spaanse windhond’

Dutch Galgo Lobby meer wind in de zeilen geeft.
We hebben de handtekeningen aan de overheid in Madrid overhandigd en het
onderwerp daarmee onder de aandacht gebracht.
Lokale politieke partijen, zoals Podemos en PACMA voelden zich hierbij gesteund
om in de Spaanse politiek aandacht voor het gruwelijke lot van deze dieren te
blijven vragen.

Waar liepen we tegenaan?
De Spaanse politiek had helaas geen oren naar het probleem. Ze lijken niet van
zins serieus werk van deze kwestie te maken.
De documentaire die we hebben gesteund, was eind 2017 nog niet gereed.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
De campagne om het leed van de galgo’s te stoppen heeft het bewustzijn over
deze problematiek vergroot. De campagne heeft voor bijna 50 procent van
het totaal in 2017 geworven aantal donateurs gezorgd en de kennis over het
onderwerp bij mensen in Nederland én Spanje zal uiteindelijk tot actie leiden.

We kregen veel media-aandacht voor de campagne. In
Nederland onder meer met een item in Hart van Nederland
en met een groot achtergrondartikel in alle HMC-kranten
(Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, De
Gooi- en Eemlander).
Maar ook in Spanje zelf haalden we het nieuws. We werden
genoemd in de landelijke krant El País, we kregen vier radiointerviews en er verschenen maar liefst 18 online artikelen.
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En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Voor de galgo’s zijn stappen gezet. Vooral in aandacht voor het probleem en
bewustwording. We kunnen voorzichtig stellen dat onze petitie en de mediaaandacht eraan bijdragen dat de honden beter worden behandeld en autoriteiten
serieuzer werk maken van dierenmishandeling, maar in hoeverre dat gebeurt, is
onzeker.

We gaan ervan uit dat door de aandacht voor het leed van de
Spaanse windhonden, minder mensen deze jacht steunen en
steeds minder galgo’s hiervoor worden misbruikt.
We gaan ervan uit dat de aandacht voor het leed van galgo’s een positieve
uitwerking heeft gehad; dat er minder mensen deze jacht steunen en ook steeds
minder galgo’s worden misbruikt hiervoor. Mogelijk zijn mensen ook door onze
campagne geïnspireerd om een galgo uit Spanje te adopteren.

Wat zijn de plannen voor 2018?
In Afrika en Latijns-Amerika willen we doorgaan op de ingeslagen weg en we
willen onze aanpak in Azië in 2018 ook op de rails zetten. We richten ons vooral
op China, maar ook India komt in ons blikveld.
Omdat we willen focussen op de invalshoek van hondsdolheid, ook omdat we
op korte termijn helaas geen doorbraak verwachten in Spanje, laten we het
onderwerp van de galgo’s rusten. Wel zien we uit naar de door ons gesteunde
documentaire die naar verwachting 2018 uitkomt en waarvan we verwachten dat
die weer voor beweging kan zorgen.
In 2018 wordt Dog Population Management (DPM) een onderdeel van
een nieuwe landelijke actie, waarbij we het publiek vragen (financieel) bij
te dragen aan het bestrijden van rabiës. Omdat er wereldwijd nog veel
problematiek rondom (zwerf)honden is, is er veel bestaansrecht voor ons werk
op hondenpopulatiemanagement. Ook zijn honden een aansprekend thema,
waarvoor we veel mensen kunnen mobiliseren.
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3.

Dieren in het wild
Wat we in 2020 bereikt willen hebben
voor dieren in het wild

In 2020 hebben
we ten minste

100.000

wilde dieren
gered

In 2020 hebben wij ten minste 100.000 wilde dieren gered. We voorkomen dat
wilde dieren worden verhandeld en gebruikt voor vermaak, worden gehouden als
huisdier of worden gebruikt voor de productie van luxeproducten of traditionele
‘medicijnen’. Ook hebben we dan een miljoen zeedieren gered van verstikking in
spookvistuig.

Wat is het probleem?
Exploitatie van, en handel in wilde dieren

De handel in wilde dieren wordt aangewakkerd door de groeiende vraag naar
(toeristisch) entertainment met wilde dieren, exotische huisdieren, luxeproducten
gemaakt van wilde dieren en de vraag naar traditionele ‘medicijnen’.
Wilde dieren worden uit het wild geroofd of in gevangenschap geboren,
mishandeld en onder slechte omstandigheden gehouden. Deze dieren gedijen niet
in gevangenschap.
Ruim 550.000 wilde dieren worden dagelijks mishandeld voor gebruik in het
toerisme. Een veelvoud hiervan wordt gehouden als huisdier in verblijven waar zij
geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen en een stressvol bestaan leiden.

Verstrikking in spookvistuig

Vistuig is de meest dodelijke vorm van plastic vervuiling in zee. Honderdduizenden
walvissen, dolfijnen, zeeschildpadden en vogels raken jaarlijks verstrikt in verloren
vistuig. Deze dieren hebben een lange lijdensweg. Vistuig maakt vele slachtoffers.
De dieren raken uitgeput, verwond en verdrinken. Het zet tevens de visbestanden
onder druk.

Hoe pakt World Animal Protection dit probleem aan?
We beschermen de wilde dieren op meerdere manieren. Zo verminderen we
samen met reisorganisaties de vraag naar en het aanbod van wrede attracties met
wilde dieren. Met campagnes gericht op bewustwording, informeren we toeristen
over het leed achter de attracties.
Samen met de toerismesector
Directeur Pascal de Smit
zoeken we naar duurzame
Ik heb samen met Loretta Schrijver een aantal bizarre ‘entertainment’-parken
oplossingen voor wilde dieren
in Thailand bezocht: uitgehongerde tijgers die in een hete, betonnen bak
die nog in gevangenschap
moeten vechten om een stukje kip; koorddansende olifanten; heel veel wilde
leven.
dieren die vastgeketend poseren voor een selfie ... Toeristen laten zich door
slimme trucs misleiden en kijken verwonderd naar chimpansees in circuspakjes
Daarnaast pleiten we voor
of tijgerwelpjes die worden gezoogd door een varken (en vice versa). Het
betere wetgeving en strengere
oog in oog staan met een getraumatiseerde olifant, wetende dat ze nog
handhaving omtrent het houden
tientallen jaren met toeristen op haar zwakke rug rondjes moet lopen,
van wilde dieren als huisdier.
heeft diepe indruk op me gemaakt. Wat drijft ons mensen toch, om zo met
Ook voeren we campagnes
dieren om te gaan?
om (potentiële) eigenaren
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te informeren over de impact van de handel op dierenwelzijn, soortbehoud en
gezondheid.
Om een einde te maken aan de berengalindustrie, waarin beren onder gruwelijke
omstandigheden worden gehouden voor hun gal voor ‘medicijnen’, werken we
samen met lokale partners. We voeren campagne, promoten alternatieven en
voorkomen dat nieuwe beren in de industrie belanden.
Om het probleem met het spookvistuig aan te pakken, werken we samen met de
visserijsector, overheden en maatschappelijke organisaties aan het verminderen,
het recyclen en verwijderen van spookvistuig en het redden van verstrikte dieren.

Campagnes, ambities en resultaten in 2017
Onze internationale campagnes voor wilde dieren
Wat wilden we?
Ons doel was, doorgaand op de reeds ingeslagen weg, vraag en aanbod van
wrede attracties beïnvloeden door intensieve samenwerking met reisorganisaties
en bewustwording bij toeristen.
In 2017 wilden we bovendien laten zien dat het gebruik van wilde dieren voor
vermaak een wereldwijd probleem is en niet enkel een Aziatisch probleem.
Daarom zetten we de spotlight ook op het maken van selfies met luiaards in de
Amazone.
Het internationale werk voor beren, zoals dansberen, beren in beerhondengevechten en beren in de galindustrie, zou ook doorgaan in 2017.
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Ook wilden we het Global Ghost Gear Initiative (GGGI) promoten als hét
samenwerkingsverband om spookvistuig aan te pakken.

Wat deden we?
Om te werken aan het verbeteren van het welzijn van de olifanten die momenteel
in gevangenschap leven, gingen we samen met reisorganisaties in gesprek met
eigenaren van olifantenkampen. We wilden aantonen dat diervriendelijk toerisme
loont door aanbieders en afnemers van dierenexcursies met elkaar in contact te
brengen.

We brachten het rapport A close up on cruelty: The harmful impact
of wildlife selfies in the Amazon uit, waarmee we lieten zien dat ook
wilde dieren in Zuid-Amerika een leven lang worden gebruikt en
misbruikt voor ons vermaak.

A close up
on cruelty:

Ook brachten we het rapport Taken for a ride – The conditions for
elephants used in tourism in Asia uit, waarin 220 olifantenparken in
Azië onder de loep werden genomen. Slechts dertien parken kunnen
we met een gerust hart aanbevelen.

The harmful impact of wildlife selfies
in the Amazon

Voor beren heeft het internationale team continu druk uitgeoefend om het gebruik
van die dieren voor dansoptredens, gevechten en voor productie van gal, te
beëindigen.
We lieten een milieu-effectrapportage uitvoeren in Griekenland om te beoordelen
of de baai van Archipelagos geschikt is voor het huisvesten van ex-showdolfijnen.
Het GGGI heeft samen met de sector praktische richtlijnen opgesteld voor de
aanpak van spookvistuig. We hebben bedrijven, de Nederlandse overheid en
ngo’s aangemoedigd zich aan te sluiten bij het initiatief. Om bewustzijn over het
onderwerp te vergroten hebben we berichten verspreid via social media en onze
website.

Wat ging er goed?
Verschillende koplopers uit de toerismesector hebben kampeigenaren
aangemoedigd om het welzijn van olifanten te bevorderen en deel te nemen aan
ons transitieproject, om zich naar olifantvriendelijke parken om te vormen.
Door intensieve samenwerking met het Jane Goodall Institute en de Nepalese
politie, hebben we de laatste twee dansberen in Nepal gered en bevrijd – maar
daar bleek een addertje onder het gras te zitten (zie verderop).
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De GGGI is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met ruim zestig partijen
en biedt praktische informatie en handvatten om het spookvistuigprobleem aan te
pakken. Een mooi succes is bovendien dat de Nederlandse overheid zich heeft
aangesloten. Zij steunt daarnaast een pilotproject in Indonesië waar testen worden
uitgevoerd om het verlies van visnetten tegen te gaan.

Waar liepen we tegenaan?
Reisorganisaties blijven het moeilijk vinden hun commitment in praktijk te
brengen. In een aantal gevallen ontdekten we dat hun programma toch nog
dieronvriendelijke elementen bevat. We moeten ze daarom bij de les blijven
houden.
De reddingsactie van de twee Nepalese beren bleek een akelige wending
te krijgen: zonder overleg met ons, werden de twee niet naar de afgesproken
opvang overgebracht, maar naar een dierentuin. Bovendien overleed een van de
twee beren. Voor de overgebleven beer blijven we actievoeren met als doel hem
alsnog naar de opvang te brengen.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Internationaal breekt in de reisbranche het inzicht door dat entertainment met wilde
dieren niet meer kan. Dit is het resultaat van ons meerjarig werk op dit onderwerp.
Ons Global Ghost Gear Initiative begint momentum te krijgen: het onderwerp is
gestegen op de internationale agenda. Overheden en bedrijven beginnen dit op
te pikken en maatregelen te nemen om deze problematiek terug te dringen.
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En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Concreet weten we dat 24 olifanten dankzij ons nu in betere omstandigheden
leven. We hebben drie parken financieel gesteund bij het verbeteren van verblijven
en het vergroten van het leefgebied. En met de bevrijding van de laatste twee
dansberen (waarvan één tragisch genoeg is overleden) is in Nepal een einde
gekomen aan deze wrede vorm van vermaak in dat land.

Onze Nederlandse campagne voor wilde dieren
Wat wilden we?

Knuffelen met leeuwen,
zwemmen met dolfijnen
en op de foto met een
luiaard: het is allemaal erg
ingrijpend voor de
dieren

In 2017 wilden we door middel een campagne nieuwe voorbeelden tonen van
het gebruik van wilde dieren voor vermaak. Naast het in eerdere campagnes
belichte leed achter olifantenritten, is knuffelen met leeuwen, zwemmen met
dolfijnen of op de foto met een luiaard ook erg ingrijpend voor de betrokken
dieren.
Het streven was 76.000 mensen te mobiliseren om in actie te komen tegen het
maken van selfies met wilde dieren. We spoorden supporters aan tot het online
rapporteren van foute foto’s met wilde dieren.

Het streven was 76.000 mensen te mobiliseren om in actie te
komen tegen het maken van selfies met wilde dieren.
En we doelden erop om 50.000 Nederlandse toeristen in Zuidoost-Azië bewust
te maken van het leed achter een mogelijke vakantiefoto met een wild dier dat
misbruikt wordt voor vermaak, zodat het ze zou weerhouden van een bezoek aan
een attractie met wilde dieren.
Met behulp van telefonische opvolging wilden we ruim tweeduizend dierenvrienden enthousiast maken om ons structureel te gaan steunen.

Wat deden we?
Een nieuw en creatief concept werd uitgerold: een platform met een enorme
hoeveelheid aan foto’s (selfies) van toeristen met een wild dier, waar anderen hen
(indirect) op konden aanspreken, met uitleg over het probleem. Vandaar ook de
naam van de campagne: ‘The Bigger Picture’.
Middels een videoreclame op Facebook, vroegen we aandacht voor het
probleem en trokken we mensen naar het platform.
Met behulp van Facebook-advertenties en gericht adverteren op basis van locatie
(‘geo-targeting’) hebben we Nederlanders in de buurt van attracties met wilde
dieren (zoals op de foto gaan met een tijger) in Zuidoost-Azië geïnformeerd over
het leed van de betrokken dieren.
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We gingen ook zelf naar Thailand, samen met presentatrice Loretta Schrijver,
om een Nederlandse link te leggen, het probleem aansprekender te maken
en veel eigen verhalen te kunnen vertellen, met als doel meer free publicity en
betrokkenheid bij het probleem.
Met eenzelfde insteek organiseerden we een vlogwedstrijd en stuurden we de
winnaar op reis naar Suriname om videoverslagen voor ons te maken, onder
andere van een luiaardopvang.
We brachten diverse persberichten uit met het oog op free publicity, onder andere
over het internationale rapport dat uitkwam over het leed achter selfies met wilde
dieren, zoals luiaards, in de Amazone.

Persberichten verstuurd:
3-10:
7-11:
4-12:
14-12:

Wilde dieren uitgebuit voor selfies in de Amazone
Sea Change – Illegale spooknetten bedreigen vaquita’s
Instagram in actie tegen wrede selfies met wilde dieren
Sea Change – Marines moeten wereldwijd oceanen actief
beschermen
22-12: Laatste dansberen Nepal bevrijd

Ook is de campagne genomineerd voor de SpinAwards, een jaarlijkse uitreiking
van prijzen aan creatieve bureaus (in 2018) wat voor nog meer bekendheid kan
zorgen.
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Door een samenwerking met Stichting Spots en Stichting Aap konden we in de
zomer, in de drukste week, op Schiphol tegen een zeer laag tarief adverteren en
zo reizigers attenderen op het leed van wilde dieren in toeristisch entertainment
met de boodschap: doe er niet aan mee.
We deden een extra beroep op onze supporters door middel van directegiftvragen zoals voor een olifantenopvang, voor beren in de berengalindustrie en
een extragiftverzoek voor onze Sea Change-campagne.

Wat ging er goed?
De toezegging van Instagram om gebruikers van hun platform te informeren over
het leed achter selfies met wilde dieren was een geweldig succes.

We hebben met The Bigger Picturecampagne bijna 100.000 mensen
bereikt, dat is twee keer meer dan
beoogd.

De reis naar Thailand samen met Loretta Schrijver leverde veel materiaal op:
verhalen, foto’s en video’s. Zo konden we veel betrokkenheid voor de campagne
genereren. Ook leverde haar bekendheid en oprechte betrokkenheid bij het
probleem, evenals het internationale rapport, veel free publicity op: een optreden
van Loretta in RTL Late Night en bij Gijs Staverman op de radio; we werden
uitgenodigd bij Koffietijd; directeur Pascal de Smit gaf een interview bij RTV NoordHolland; en er verscheen een paginagroot artikel in De Telegraaf. We hadden in
totaal 135 mediahits voor de gehele campagne.
De wedstrijd om te mogen vloggen in Suriname kreeg op Facebook redelijk
wat aandacht en heeft mooie verhalen en beelden vanaf een ander continent
opgeleverd over het probleem van wilde dieren die gevangen worden gehouden
voor selfies, in dit geval luiaards.

We hebben een succesvolle test
gedaan met het weggeven van
zoomlensjes voor de mobiele
telefoon. Meer dan 1.005 mensen
deden een eenmalige gift en
73 mensen werden structureel
donateur.

We hebben met The Bigger Picture-campagne bijna 100.000 mensen bereikt,
dat is twee keer meer dan beoogd. Bijna vijfduizend van deze mensen bezochten
onze website waar we meer informatie konden geven over het probleem, onze
campagne en de oplossing.
De advertentie op Schiphol genereerde zeer gerichte aandacht voor het
probleem op het moment dat reizigers naar verre oorden vlogen en heeft
daarnaast online nog mediahits opgeleverd.
Dankzij de vier giftverzoeken aan supporters kwam er meer dan € 100.000 aan
extra inkomsten binnen voor de steun aan onze wildedierencampagne.

Waar liepen we tegenaan?
Het concept van het platform The Bigger Picture was visueel, inhoudelijk,
communicatief en programmatisch gezien sterk, maar voor fondsenwerving minder
geschikt gebleken. Daartoe werd het concept deels uitgekleed om de bezoeker
van het platform sneller tot actie te laten overgaan. Hoewel we heel blij zijn met
de meer dan 37.000 mensen die onze petitie tekenden, was dit niet het aantal
activisten dat wij ons tot doel hadden gesteld.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
We hebben veel positieve reacties ontvangen op Facebook naar aanleiding
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van onze advertenties. De boodschap van de advertentie is, naar verwachting,
erg relevant voor toeristen die in hun vakantieomgeving wellicht worden verleid
om bijvoorbeeld een olifantenrit te maken. Toeristen konden nu ter plekke een
geïnformeerde keuze maken en daarmee mogelijk afzien van een olifantenrit.
We weten dat we in totaal bijna honderdduizend Nederlanders hebben bereikt
die in de buurt waren van een attractiepark waar wilde dieren werden gebruikt
voor entertainment, met als doel hen te weerhouden van een bezoek daaraan.
We kregen veel goede inhoudelijke reacties hierop, waarmee we een positieve
impact en stijging van kennis van het probleem hebben gerealiseerd.
Na jaren campagne te hebben gevoerd over wilde dieren in toeristisch
entertainment, zien we een daling van het aantal Nederlanders dat shows
met wilde dieren goedkeurt. In het voorjaar was dat 28 procent van de
ondervraagden, in het najaar 22 procent.

63 procent van
de Nederlanders vindt
inmiddels dat je geen
selfies moet maken met
wilde dieren in
gevangenschap

Het aantal Nederlanders dat vindt dat je geen foto’s of video’s moet maken van
wilde dieren in gevangenschap steeg van 60 procent in het voorjaar naar 63
procent in het najaar.

En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
We zien dat door onze samenwerking met reisorganisaties en bewustwording
van toeristen de (Nederlandse) vraag naar wrede attracties afneemt, wat een
positieve invloed heeft op het welzijn van de betrokken dieren.

Wat zijn de plannen voor 2018?
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Samen met internationale reisorganisaties en parken in Thailand werken we aan
een duurzame oplossing voor olifanten in gevangenschap. Twee parken worden
omgevormd tot modelparken waar het welzijn van olifanten centraal staat.
De Sea Change-campagne legt de grootste visbedrijven onder de loep en spoort
aan om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en opruimen van spookvistuig.
Ook zal deze campagne de GGGI blijven promoten en doen groeien.
In 2018 bereiden wij de exotischehuisdierencampagne en de dolfijnencampagne
voor. Beide campagnes gaan in 2019 van start. Daarnaast blijven we het
gebruik van wilde dieren voor vermaak in Nederland – voornamelijk dolfijnen en
roofvogels – aan de kaak stellen.
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4.

Dieren in rampsituaties
Wat we in 2020 bereikt willen hebben
voor dieren in rampsituaties

In 2020 hebben
we ten minste

5 miljoen

dieren directe
noodhulp
geboden

In de periode 2015-2020 is het doel ten minste vijf miljoen dieren directe
noodhulp te hebben geboden. Daarnaast willen we het leven verbeteren van een
veelvoud van dat aantal door samen te werken met overheden en te zorgen dat
dieren in noodhulpplannen niet worden vergeten.

Wat is het probleem?

Natuurrampen treffen evengoed dieren als mensen. Dieren verdienen ook
noodhulp. Bovendien wordt mensen vaak een tweede ramp bespaard als we
dieren helpen. Velen van hen zijn immers afhankelijk van hun dieren voor hun
levensvoorziening. Vallen hun dieren weg, dan vallen ook bestaansmiddelen
weg. Door de gevolgen van klimaatverandering neemt de heftigheid van de
natuurrampen toe en daarmee de noodzaak om hulp te bieden.

We bieden directe noodhulp en beijveren ons ervoor dat landen
dieren opnemen in hun rampenplannen.
Hoe pakt World Animal Protection dit probleem aan?
World Animal Protection verschaft directe noodhulp aan dieren die het slachtoffer
van natuurrampen zijn geworden. Daarnaast beijveren we ons ervoor dat landen
dieren opnemen in hun rampenplannen. We hebben daar al een grote stap in
gezet: dieren zijn onderdeel geworden van het zogeheten Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction van de Verenigde Naties. Nu is het zaak dat landen dit
overnemen in hun nationale actieplannen en beleid.

Campagnes, ambities en resultaten in 2017
Ons internationale werk
Wat wilden we?
We wilden 700.000 dieren noodhulp bieden.

Directeur Pascal de Smit
Na een natuurramp werken wij samen met – en vaak in de schaduw van –
hulporganisaties als het Rode Kruis. We geven dieren eerste hulp, vaccinaties
en een veilige plek. Nog meer verstopt achter de schermen maken we
afspraken met lokale overheden en internationale instanties ter preventie van
dierenleed tijdens rampen. Met heel tastbare acties beschermen we zowel
direct als op lange termijn miljoenen dieren én de mensen die van die
dieren afhankelijk zijn.
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Wat deden we?
Net als in voorgaande jaren,
hebben we gemonitord
welke rampen plaatsvinden,
ter plekke beoordeeld of en
welke noodhulp nodig was
en deze vervolgens geleverd,
voor zover onze capaciteit dat
toeliet.

Daarnaast werkten we samen met de lokale autoriteiten aan ‘casestudies’,
waarmee we anderen willen overtuigen het goede voorbeeld te volgen. Dat
deden we in drie Indiase deelstaten, waar dieren werden opgenomen in de
plannen voor rampenmanagement. In Mexico ging het om het integreren van het
beschermen van dieren in het handboek voor rampenmanagement. En in Kenia
demonstreerden we in twee Keniaanse deelstaten het belang van het beschermen
van dieren in noodsituaties.

Wat ging er goed?

Onze directe noodhulp overtrof onze doelstelling ruim: we
konden aan bijna een miljoen dieren hulp geven
Onze directe noodhulp overtrof onze doelstelling ruim: we konden aan bijna
een miljoen dieren hulp geven. Het ging onder meer om dieren die slachtoffer
werden van de orkaan Irma (Haïti, Dominica, Antigua & Barbuda, Sint Maarten),
overstromingen in Nepal en India (in de deelstaat Assam), modderstromen
in Sierra Leone, landverschuivingen in Sri Lanka en een zogeheten ‘dzud’ in
Mongolië, een combinatie van droogte en koude die zorgt voor voedselschaarste
voor de dieren.
Verder is het gelukt om dierenbescherming opgenomen te krijgen in de plannen
voor rampenmanagement van de drie Indiase deelstaten.
In Mexico en Kenia hebben we nog niet formeel bereikt dat dieren in het beleid
voor rampenmanagement zijn opgenomen – maar we hebben wel voortgang
geboekt. De Mexicaanse overheid heeft zelfs al geld ter beschikking gesteld. In
2018 verwachten we deze resultaten daarom zeker te zien.
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Welke veranderingen brachten we teweeg?
Met onze noodhulp hebben we direct dieren geholpen en daarmee ook de
mensen die van die dieren afhankelijk zijn en/of om die dieren geven. Met ons
werk om beleid voor rampenmanagement te beïnvloeden, leveren we steeds meer
en beter bewijs uit de praktijk. Dit helpt ons om steeds meer overheden ervan te
overtuigen beschermende maatregelen te nemen voor dieren.

En welke impact heeft dit of zal dit hebben?
Voor de geholpen dieren betekende onze hulp dat ze voedsel en drinkwater
kregen, mineralen en vitaminen, medische zorg en/of een plek om te schuilen. Met
onze beleidsbeïnvloeding in India hebben we ervoor gezorgd dat bij toekomstige
rampen dieren in drie deelstaten beter beschermd zijn.

Ons Nederlandse werk
Wat wilden we?
Geld ophalen ten behoeve van dieren in rampsituaties.

Wat deden we?
We hebben om geld in te zamelen een kleine sms-actie gedaan op Facebook
vlak na de verwoestende orkaan Irma (onder andere op Sint Maarten): 414
mensen reageerden.

Met onze giftvragen per brief streven we er altijd naar om extra
inkomsten te genereren.
In 2017 hebben we twee van dergelijke brieven gestuurd over
noodhulp; in mei met een algemene tekst over het waarom en wanneer
wij ons noodhulpteam inzetten en in september ging het om een brief
waarin we om directe hulp vroegen om de slachtoffers van orkaan
Irma in het Caraïbisch gebied te helpen.
Om aandacht aan het onderwerp te schenken, hebben we diverse berichten
over onze noodhulpacties, ons noodhulpteam, het preventiewerk en individuele
verhalen van dieren geplaatst op Facebook, onze website, in digitale
nieuwsbrieven en in het magazine. Over orkaan Irma, die huis heeft gehouden in
het Caraïbisch gebied, hielden we een bijna dagelijkse blog bij, waar ook mediaaandacht voor was.
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Wat ging er goed?
Alle geplande extragiftvragen per brief aan supporters zijn ontwikkeld en
verstuurd. Beide verzoeken hebben samen ruim € 60.000 opgeleverd.

De extragiftverzoeken per brief hebben ruim € 60.000
opgeleverd.
Waar liepen we tegenaan?
Met de Irma-sms-actie hebben we heel snel kunnen handelen. De inkomsten
wogen echter niet tegen de uitgaven op.

Welke veranderingen brachten we teweeg?
Inkomsten zijn nodig om ons werk voor dieren te kunnen uitvoeren. De extra
inkomsten uit de giftverzoeken aan supporters zorgen ervoor dat we meer kunnen
doen in ons noodhulpprogramma, zowel qua preventie als in het leveren van
directe hulp.

Wat zijn de plannen voor 2018?
Uiteraard gaan we in 2018 door met het verlenen van noodhulp. Daarnaast
willen we de drijvende kracht zijn achter een Animals in Disasters Initiative, om
overheden te stimuleren het beschermen van dieren onderdeel te maken van een
nationaal plan voor rampenmanagement.
In 2018 is het plan om minimaal een algemene extragiftvraag over noodhulp in te
zetten. De planning is eind augustus; dat is het begin van het orkaanseizoen in het
Caraïbisch gebied, waarbij we goed kunnen aangeven waarom fondsen voor dit
aandachtsgebied zo belangrijk zijn.
Als rampen zich voordoen en wij zien mogelijkheden om extra geld op te halen in
Nederland, dan zullen we dit doen.

We willen de drijvende kracht zijn
achter een Animals in Disasters
Initiative

Daarnaast hebben we een nieuw plan van aanpak gemaakt voor als er sprake
is van een ‘categorie 1-ramp’: een grote ramp waarbij veel dieren slachtoffer
zijn in een gebied waar autoriteiten zelf niet tot nauwelijks in staat zijn hulp te
bieden. Bij een dergelijke ramp zet de gehele internationale organisatie alle zeilen
bij om zo veel mogelijk dieren te redden en zo snel mogelijk te beginnen met
fondsenwerven.
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5.

Overige resultaten
Lobby/beleidsbeïnvloeding
Doelen
Voor 2017 had het World Animal Protection in Nederland de volgende doelen
op het gebied van lobby en beleidsbeïnvloeding:
1. Dierenwelzijn onderdeel maken van het convenant over (internationaal)
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) van de
verzekeringssector. Dit is van belang omdat verzekeraars vele miljarden
beleggen, ook in dieronvriendelijke industrie. Andersom, als verzekeraars hun
beleggingsbeleid verbeteren en druk uitoefenen op de bedrijven waar ze
geld in hebben zitten, kunnen ze meehelpen miljoenen dieren een beter leven
te geven.
2. Eraan bijdragen dat de Dierencoalitie – een samenwerkingsverband van
vijftien dierenorganisaties waarvoor World Animal Protection de voorzitter
levert – een effectief mechanisme wordt om overheidsbeleid diervriendelijker
te maken.
3. Fondsen genereren vanuit de overheid ter ondersteuning van het werk om
bedrijven diervriendelijker te maken.

Resultaten
1. De eerste helft van 2017 is onder leiding van de Sociaal-economische raad
intensief onderhandeld om te komen tot het convenant over IMVO in de
verzekeringssector. Het convenant is er nog niet, maar het streven is dat de
partijen er in 2018 hun handtekeningen onder kunnen zetten. En dan moeten
we hard aan de slag met de implementatie. Daarnaast startte in 2017 ook de
eerste fase om te komen tot een IMVO-convenant met de pensioensector.
2. Voor de Dierencoalitie moesten we in het voorjaar op zoek naar een nieuwe
coördinator/publicaffairsmedewerker. Die is gevonden en voortvarend van
start gegaan, met positieve resultaten tot gevolg, zoals een aangenomen
motie over het aanscherpen van het hitteprotocol bij diertransporten. Ook is
financiering gevonden zodat haar functie in 2018 met een dag per week kan
worden uitgebreid.
3. In het najaar maakte de Nederlandse overheid bekend ons Global
Ghost Gear Initiative moreel en
financieel te steunen. Dat initiatief
Directeur Pascal de Smit
richt zich op het verminderen
Daar waar het meest tastbare werk van ons waar te nemen is, in bijvoorbeeld
van de verwoestende impact
reservaten, parken, opvangcentra en stallen, hebben we wellicht de meeste
van rondzwervend vistuig op
impact aan onderhandelingstafels. In verdragsteksten, met convenanten, in
dieren. Bovendien hebben we
samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door soms bruvan de overheid een vergoeding
taal de telefoon te pakken, borgen we het welzijn van miljarden dieren voor
gekregen voor ons werk voor
nu en in de toekomst. We worden gekend en erkend door regeringen,
het IMVO-convenant voor de
internationale instanties als de Verenigde Naties en multinationals. Het
verzekeringssector.
publiek zou ons nog wat beter moeten kennen, want betrokkenheid – in welke
vorm dan ook – van burgers helpt ons enorm in het beschermen van miljoenen
dieren wereldwijd.
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Overige structurele samenwerkingsverbanden
World Animal Protection hecht aan samenwerking. We zijn ervan overtuigd
dat we meer kunnen bereiken als we onze krachten met anderen bundelen.
In Nederland doen we dat vooral door een leidende rol te spelen in de al
eerdergenoemde Dierencoalitie.
Daarnaast zijn we onderdeel van het MVO Platform, dat bestaat uit
maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich inzetten voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op 19 september 2017 heeft World Animal Protection zich aangesloten bij de
Eerlijke Geldwijzer (Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer). We vervangen daarmee
De Dierenbescherming.
Ook de door het kabinet geïnitieerde IMVO-convenanten voor de verzekeringssector en pensioenfondsen (zie p. 34) zien we als potentieel belangrijke samenwerkingsverbanden voor zelfregulering om het welzijn van dieren structureel te
verbeteren. Daar is in elk geval onze inzet op gericht!

Fondsenwerving
Naast fondsenwerving via de campagnes hebben we nog enkele activiteiten los
hiervan uitgevoerd.

Bijna 100.000 dierenvrienden in Nederland doneerden in
2017 aan World Animal Protection Nederland.
Ruim 80 procent van onze inkomsten is afkomstig van giften van onze donateurs.
Bijna 100.000 dierenvrienden in Nederland doneerden in 2017 aan World
Animal Protection Nederland door middel van een machtiging, een losse gift of
een combinatie van beide. De overige 20 procent van onze inkomsten is afkomstig
uit nalatenschappen en uit de (meerjarige) gift van de TUI Care Foundation voor
onze campagne ‘Stap van de olifant af’.

We zijn uiteraard ontzettend blij met de structurele samenwerking
met TUI en de toezegging om ons de komende drie jaar ook
financieel te steunen. In 2017 ontvingen wij het eerste deel van
€ 105.000 van de totale gift die meer dan € 300.000 bedraagt.
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Online en telemarketing
Veruit de meeste nieuwe donateurs worden online geworven waarbij we naar
aanleiding van onze campagnes mensen vragen online een donatie te doen. Als
er een telefoonnummer bekend is, vragen we hun telefonisch om ons financieel te
steunen. De afgelopen jaren hebben wij ons hierin steeds verder gespecialiseerd.
De insteek van deze gesprekken is niet in eerste instantie een geldvraag, maar een
contactmoment om onze achterban te informeren over het vervolg van de actie
waaraan zij meededen. In navolging daarvan bieden wij aan wat ze nog meer
kunnen doen voor dieren, zoals geld geven. De gesprekken worden zeer positief
door de achterban gewaardeerd.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig, betrokken en
transparant te communiceren met onze achterban.
We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig, betrokken en transparant communiceren met onze achterban. In 2017 hebben we meer dan voorgaande jaren
de mensen die namens ons bellen, getraind, met name op de kwaliteit van de
telefoongesprekken.

Spots op televisie
Om ons niet alleen te richten op online werving, hebben we in 2017 ook andere
kanalen getest, waarvan DRTV (direct response television) de belangrijkste was,
met bemoedigende resultaten voor de toekomst.
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Kostenpercentage
Jaarlijks streven wij ernaar om maximaal 25 procent van onze bestedingen
te investeren in fondsenwervende activiteiten; in 2017 was dit percentage
25,9 procent. Een deel van onze internationale afdracht wordt besteed aan
fondsenwervende activiteiten in groeimarkten waar de investeringen nog
niet kostendekkend zijn. Onze verwachting voor de komende jaren is dat
zo’n 3 procent van onze internationale bijdrage besteed zal worden aan
fondsenwervende activiteiten in het buitenland.

Donateurs
Voor het eerst sinds jaren zien we in 2017 weer een lichte stijging van het aantal
donateurs. Met onze campagnes hebben we veel nieuwe mensen aan ons kunnen
binden en het lukte ons ook om de uitstroom van donateurs te verminderen.
Uit onderzoek blijkt dat de loyaliteit van onze donateurs hoog is: de (CSS-)score
die de loyaliteit van donateurs meet, is in 2017 gestegen van 71 naar 76. We
staan daarmee op plek zes van de zeventien goede doelen die in 2017 de CSSscore hebben gemeten.

We zien weer een stijging van het aantal donateurs.
Activiteiten 2017
In 2017 hebben we veel activiteiten uitgerold om donateurs aan ons te binden.
Deze varieerden van het samenstellen van een welkomstvideo voor nieuwe
donateurs tot het organiseren van een speciale ‘Animal Protector-dag’ voor trouwe
donateurs, grote gevers en mensen die ons hebben opgenomen in hun testament.
Op die dag zetten we hen in het zonnetje.
We vragen bepaalde groepen periodiek om extra giften. Er wordt veel zorg
besteed aan de selecties van deze donateurs, zodat we mensen niet te vaak
om een extra gift vragen. We benaderen alleen mensen van wie we uit ervaring
weten dat ze hiervoor openstaan.
In 2017 hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer geïnvesteerd in
nalatenschappen. Op basis van onderzoek door een externe deskundige hebben
we een programma opgesteld, waarmee we mensen willen motiveren voor het
opnemen van World Animal Protection in hun testament. Het duurt altijd een aantal
jaren voordat dit uitmondt in daadwerkelijke nalatenschappen. Om dit onderdeel
blijvend extra aandacht te kunnen schenken, is eind 2017 begonnen met het
werven van een relatiebeheerder voor bijzondere giftgevers: potentiële nalaters
en mensen, bedrijven, fondsen of stichtingen die grote bedragen (overwegen te)
schenken.

Iedere vorm van steun is
waardevol voor World Animal
Protection: een gift, het delen
van berichten en het tekenen
van petities.

Overige supporters
Net zo belangrijk als het doen van een gift, is voor World Animal Protection het
steunen van onze organisatie op andere manieren. Bijvoorbeeld door het liken of
delen van een bericht op social media, het tekenen van een petitie of het doen
van een belofte ten aanzien van diervriendelijk (consumenten)gedrag. We zoeken
continu naar nieuwe en aansprekende manieren om onze achterban bij ons werk
te betrekken en te enthousiasmeren.
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Het afgelopen jaar stonden we trots op de zesde plek van de Goede Doelen
Facebook Top 250 wat betreft het aantal volgers op Facebook, een van de
bewijzen van de hoge betrokkenheid van mensen bij ons werk. Het helpt ons
bovendien veel mensen te bereiken en te beroeren. Het aantal reacties op
onze berichten online groeide in 2017 explosief en de gemeten betrokkenheid
(‘engagementscore’) op Facebook was hoog. Zorgvuldigheid wordt steeds
belangrijker in de communicatie met donateurs. Met het besluit om e-mails van
onze supporters voortaan zelf af te handelen en niet meer uit te besteden aan een
extern bureau, hebben we in 2017 een belangrijke slag gemaakt in het verbeteren
van de communicatie met onze achterban.
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Communicatie
Merkbekendheid
Een punt van aandacht is de merkbekendheid van World Animal Protection, die bij
de naamsverandering in 2014 aanzienlijk was gedaald. We zien gelukkig weer
een stijgende lijn. De zogeheten ‘geholpen bekendheid’ schommelde tussen de
24 en 26 procent. Ter vergelijking: in 2014 was dit 9 procent, in 2015 17 procent
en in 2016 (her)kende 22 procent onze naam en/of het logo.

We zien gelukkig weer een stijgende lijn in onze
naamsbekendheid.
We hebben geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid met onze
organisatie en het werk dat we doen. Dit is nodig, omdat we meer impact
kunnen hebben als mensen ons kennen en zich bij ons aansluiten. Daarbij
wilden we de breedte van ons werk benadrukken, met meer focus op de tot op
heden wat minder bekende onderwerpen: dieren in de vee-industrie, dieren in
gemeenschappen en noodhulp.
We zetten daarbij via Facebook en Instagram een video en social influencers in
en we zonden een radiospot uit.

Media
Met onze campagnes wisten we in 2017 in totaal 160 keer de media te
halen. De piek van de media-aandacht bevond zich in de zomer, tijdens de
publicatie van het rapport over wilde dieren ‒ met name olifanten ‒ in de
entertainmentindustrie. Voor deze campagne zijn we – zoals in hoofdstuk 3 te
lezen is – samen met onze ambassadeur Loretta Schrijver in Thailand geweest wat
resulteerde in tientallen mediahits.
We verstuurden een persbericht over het toetreden van World Animal Protection
tot de Eerlijke Geldwijzer, maar dat leverde geen media-aandacht op.
Totaal aantal mediahits per kwartaal in 2017:
Programma
Dieren in gemeenschappen
Dieren in de veehouderij
Dieren in rampsituaties
Dieren in het wild
Anders
TOTAAL

Q1
15
0
0
1
13
29

Q2
26
1
0
7
0
34

Q3
0
1
0
33
0
34

Q4 Totaal
1
42
6
8
1
1
48
89
12
25
68
165

NB Onder ‘Anders’ vallen de resultaten die we als lid van de Eerlijke Geldwijzer
(Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer) aan mediahits hebben gehad.
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Communicatie met belanghebbenden
World Animal Protection is een campagneorganisatie die impact wil hebben op
het verbeteren van het welzijn van zo veel mogelijk dieren op een duurzame wijze.
Om invloed uit te kunnen oefenen aan onderhandelingstafels van de overheid en
bedrijven is het belangrijk dat we namens zo veel mogelijk mensen spreken. Hoe
meer mensen we vertegenwoordigen, hoe serieuzer we worden genomen.

Het is onze ambitie om voor 2022 een miljoen Nederlandse
dierenvrienden onze campagnes te laten steunen met hun stem,
tijd of door middel van een donatie.
In een verzadigde fondsenwervingsmarkt met bovendien veel concurrentie binnen
de dierenwelzijnssector is het belangrijk een zo groot mogelijke achterban
te creëren. Het is onze ambitie om voor 2022 een miljoen Nederlandse
dierenvrienden onze campagnes te laten steunen met hun stem, tijd of door middel
van een donatie. Daarbij werken we stapsgewijs aan het vergroten van hun
betrokkenheid bij World Animal Protection.
We willen aansprekende verhalen vertellen over hoe dieren bescherming
nodig hebben en verdienen. Het moet duidelijk zijn waar we voor staan en
welke successen we hebben behaald. We bieden creatieve en prikkelende
campagneconcepten en bieden vooral een duidelijke oplossing voor
dierenwelzijnsproblemen waarmee we onze achterban inspireren. We geven
onze supporters bij al onze campagnes een handelingsperspectief.
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6. Onze

organisatie

Missie & visie
Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van onze stichting luidt: ‘het bevorderen van dierenwelzijn
wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ Deze doelstelling én de kaders
van de wijze waarop we deze doelstelling denken te verwezenlijken, hebben wij
vastgelegd in onze statuten die te vinden zijn op onze website.

Missie
Wereldwijd dieren beschermen.
(In het Engels: We move the world to protect animals)

Visie

Onze missie:
wereldwijd
dieren beschermen

Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer
bestaat.

Wij menen dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor
verantwoordelijk zijn dat dieren een goed leven hebben.
Wij menen dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk
zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een
betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid,
en voor een duurzame economie en planeet.

Organisatiestructuur
Governance

Onze visie:
een wereld waarin
dierenwelzijn ertoe
doet en wreedheid
tegen dieren niet
meer bestaat

World Animal Protection kent een scheiding tussen bestuur en toezicht. De
directie is bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de raad van toezicht daarop
toeziet. Door vastlegging van de rollen, bevoegdheden en wederzijdse
verantwoordelijkheden in samenhangende officiële documenten trachten wij
als stichting belangenverstrengeling tussen de twee rollen te voorkomen en te
bewaken. De samenwerking tussen het Nederlandse kantoor en de internationale
organisatie is vastgelegd in het zogenoemde ‘collaboration agreement’, een
samenwerkingsovereenkomst over het gebruik
van beeldmerken, eigendomsrechten en
Directeur Pascal de Smit
jaarlijkse afdracht.
We willen impact maken en dat kan alleen als we ook voldoen aan de
Organogram
hoogste eisen die worden gesteld aan onze organisatie. We zijn er dan ook
De directeur vormt samen met de door
trots op dat we in 2017 de officiële erkenning hebben gekregen van het
hem benoemde afdelingshoofden het
CBF. We willen ieder jaar weer beter worden. Zo blijven onze supporters,
managementteam van de organisatie.
geldgevers, medewerkers, partners en de controlerende instanties ons
World Animal Protection kende in
vertrouwen. En kunnen we steeds meer mensen ervan overtuigen om beter
2017 een organisatiestructuur met drie
om te gaan met dieren.
afdelingen.
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Raad van toezicht

Directie

Bedrijfsvoering

Fondsenwerving &
communicatie

Programma’s

Directie
In 2017 bestond de directie uit één persoon, Pascal de Smit. Hij is sinds 14 juli
2014 directeur-bestuurder en heeft geen relevante nevenfuncties.

Bezoldigingsbeleid
De raad van toezicht heeft de hoogte van de directiebeloning en van andere
salariscomponenten vastgesteld in het bezoldigingsbeleid. Hierin is vastgelegd
hoe de raad van toezicht het beoordelingsproces van de directeur heeft
vormgegeven.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning
leeft World Animal Protection Nederland de ‘Regeling beloning directeuren
van goede doelen’ van branchevereniging Goede Doelen Nederland na. Het
bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd en is voor het laatst vastgesteld
door de Raad van Toezicht in hun vergadering van 23 maart 2018. Het beleid is
in te zien via onze website.

Hoogte maximale salaris
Conform het bezoldigingsbeleid en daarmee ook het scoringsmodel van de
Regeling beloning directeuren van goede doelen wordt de functie directeur van
World Animal Protection gewaardeerd met een Basisscore voor Directiefuncties
(BSD) van 375. Het bijbehorende maximale salaris (brutoloon en vakantiegeld)
bedraagt € 102.470.
Het salaris van de directeur van World Animal Protection is verder
gemaximaliseerd tot aan de laatste periodiek van ons functiegebouw. Dit
maximale salaris bedraagt € 101.006.

Directiesalaris in 2017
Het jaarinkomen van de directeur was, op basis van 0,9 fte, € 83.008 en dat
is ruim binnen het gestelde maximale salaris van € 102.470. Naast dit salaris
waren er nog werkgeverskosten voor sociale verzekeringen (SV) en pensioen.
Hiermee blijft het salaris ruim binnen het gestelde maximum. In 2017 waren er
geen bijzondere omstandigheden en zijn de personeelskosten voor de directeur
conform afspraak en begroting opgenomen. Ten opzichte van 2016 is het salaris
van de directeur gelijk gebleven.
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Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

BEZOLDIGING DIRECTIE
Naam
Functie
Dienstverband
Aard
Uren
Percentage
Periode
Bezoldiging
Brutoloon
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel jaarinkomen
Totaal jaarinkomen
SV - lasten (werkgeversdeel)
Belastbare vergoedingen/ bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindigen dienstverband
Totaal bezoldiging 2017
Totaal bezoldiging 2016

P.J.M. de Smit
Directeur
Vast
33,75
90%
1/1 - 31/12
76.368
6.641
83.008
9.967
7.687
100.662
100.264

Beoordeling van de directeur
In de novembervergadering van de raad wordt het functioneren van de directeur
besproken waarbij de directeur niet aanwezig is, maar waarvan wel verslag wordt
gemaakt. Aansluitend aan deze vergadering houdt de voorzitter van de raad
van toezicht jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur. Het verslag van
dit gesprek wordt gedeeld met de raad van toezicht en in aanwezigheid van de
directeur besproken in de decembervergadering.
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Raad van toezicht
De toezichthoudende rol is belegd bij de raad van toezicht waarvan verantwoordelijkheden en bevoegdheden statutair zijn vastgelegd en aangevuld met de
afspraken in het Reglement Raad van Toezicht – Bestuur. De Raad bestaat in 2017
uit zes leden.
Bob van den Bos, voorzitter
Sinds 2003 is Bob betrokken bij onze organisatie. Eerst als bestuurslid en vanaf
november 2012 in de rol van voorzitter van de raad van toezicht.
Beroep: politicus-politicoloog
Nevenfuncties: Voorzitter van de Stichting Politiek
Theater.

Het is van het grootste belang dat onze
organisatie verder groeit om een einde
te maken aan de grootschalige dierenmishandeling, overal ter wereld.

Michel Kuik, penningmeester
Vanaf maart 2012 vervult Michel de penningmeesterrol binnen de raad van
toezicht van World Animal Protection Nederland.
Beroep: Accountant-belastingadviseur
Nevenfuncties: Treasurer Association International
Tax Consultants (AITC)

Opkomen voor dieren maakt de wereld
een stukje beter voor iedereen.

Laurette Bloem, secretaris
Laurette is sinds augustus 2011 de secretaris van de raad van toezicht.
Beroep: hoofd Marketing & communicatie Omroep West
Nevenfuncties: secretaris Ondernemerstafel NLS De Witte

Trots dat World Animal Protection in
2017 dan eindelijk de erkenning van het
CBF-keurmerk heeft gekregen, omdat
we dit vertrouwen in onze organisatie
verdienen!
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Annet van Gerwen, lid
Sinds: april 2016
Beroep: advocaat bij het ministerie van 		
Financiën
Nevenfuncties: geen

Je inzetten voor World Animal
Protection betekent je inzetten voor
betere leefomstandigheden voor
dieren overal ter wereld. Daar draag
ik graag aan bij.

Lucie Wigboldus, lid
Sinds: 2013
Beroep: directeur Partijbureau VVD
Nevenfuncties: lid raad van advies
NIMD (Nederlands Instituut voor
Meerpartijendemocratie)

‘Mijn dier is mijn beste vriend’, wie
heeft dat vroeger niet gezegd over
zijn huisdier. Laten we daar ook
naar handelen, door aandacht te
schenken aan dierenwelzijn in de
hele wereld
Ruud Tombrock, lid
Lid sinds: 2014
Beroep: tot eind augustus 2017 consultant
RT Non-profit Management
Voormalig directeur van World Animal Protection
Nederland en sinds september 2014 lid		
van de raad van toezicht. Ruud werd 		
in september 2017 Europees directeur van 		
Humane Society International en is in oktober
afgetreden als lid van de rvt.
Nevenfuncties: voorzitter Rijswijks honden- en
kattenasiel ’t Julialaantje
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Vacatiegelden
De leden van de raad ontvangen voor het uitoefenen van hun rol geen
bezoldiging. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten
en voor het bijwonen (en voorbereiden) van vergaderingen; zogenoemde
vacatiegelden. De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld op € 210 voor
leden en € 300 voor de voorzitter. Vier van de zes leden ontvingen in 2017
vacatiegelden. De totale kosten van de raad van toezicht waren in 2017
€ 6.235.

Rooster van aftreden
In het reglement van de raad van toezicht is vastgelegd dat leden van de raad van
toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en dat herbenoeming
eenmaal mogelijk is. In de decembervergadering van de raad is het rooster van
aftreden besproken en vastgesteld:
Naam

Bestuurstaak

Datum in
functie

Herbenoeming

Jaar van
aftreden

Laurette Bloem

secretaris

2011

2015

2019

Bob van den Bos

voorzitter

2012

2016

2020

Michel Kuik

penningmeester

2012

2016

2020

Lucie Wigboldus

bestuurslid

2013

2017

2021

Annet van Gerwen

bestuurslid

2016

2020

2024

Taken raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en de algemene gang van zaken binnen World Animal Protection
Nederland. De raad zorgt dat er een goed functionerend bestuur is en bewaakt
het normatief kader waarbinnen het bestuur handelt. De raad van toezicht ziet er in
het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde
beleidsplannen en begrotingen en past binnen het door World Animal Protection
International uitgezette beleid.

Inhoudelijke reflectie raad van toezicht
De raad komt zesmaal per jaar bijeen om de voortgang te bespreken van de
belangrijkste doelstellingen in relatie tot de prognoses en resultaten. Zo ook in
2017. Binnen de statutaire taken tracht de raad het juiste evenwicht te bewaren
tussen nauwgezet en zorgvuldig toezicht en meedenken over het strategisch beleid
op korte en lange termijn.
Binnen de raad heeft Ruud Tombrock afscheid genomen vanwege het aannemen
van een functie bij een andere dierenwelzijnsorganisatie. Hiermee verliezen we
een lid met veel kennis op het gebied van (internationaal) dierenwelzijn. Juist die
kennis en het dieper ingaan op de inhoud binnen de raad is een wens. Deze
portefeuille zal zo snel mogelijk worden opgevuld met een nieuw lid met een
brede (Europese) ervaring op het gebied van dierenwelzijn.
Na de naamsverandering van WSPA naar World Animal Protection in 2014, heeft
het Nederlandse kantoor besloten dat het in 2017 tijd was om zich te buigen over
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zijn positionering in Nederland. Hierbij is de hulp ingeroepen van een externe
specialist en zijn alle medewerkers en een lid van de raad van toezicht betrokken.
World Animal Protection positioneren als dierenbeschermingsorganisatie met
internationale projecten in een Nederlandse markt met veel zware concurrentie
bleek nog niet zo makkelijk. Dit traject is uiteindelijk succesvol verlopen en heeft de
organisatie weer een helder beeld gegeven hoe haar werkzaamheden bijdragen
aan de wereldwijde verbetering van het welzijn van dieren. In de communicatie
naar buiten kan nu op een begrijpelijke en aansprekende manier telkens worden
aangegeven waarom en hoe de activiteiten worden ingezet om dieren wereldwijd
te beschermen.

Het behalen van het CBF-keurmerk
is een grote mijlpaal geweest.

Het behalen van het CBF-keurmerk is een grote mijlpaal geweest. Er is veel
werk verricht door de organisatie om te voldoen aan alle eisen en de werkprocessen zo in te richten dat deze aansluiten bij de controle vanuit het keurmerk.
De penningmeester van de raad van toezicht heeft hier een belangrijke rol bij
gespeeld. We kunnen nu zeggen dat World Animal Protection wordt getoetst
en is erkend door de onafhankelijke toezichthouder: het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Het geld dat wij ontvangen moet op de juiste plek
terechtkomen. Daar moet openheid over zijn. Transparantie, regels en toezicht
zorgen voor een goede werkwijze van de organisatie en voor vertrouwen bij het
publiek.
Erkenning door het CBF kwalificeert ons als goed doel dat voldoet aan de door
de overheid gestelde eisen. De toewijzing van dit keurmerk is een belangrijke
erkenning voor de kwaliteit van het werk dat gedaan wordt door de directeur
Pascal de Smit en zijn team.
Tevens is het keurmerk van het CBF een must in een steeds moeilijker wordende
fondsenwervingsmarkt. De cultuur van doneren verandert en de manier van
communiceren verandert sterk door het veranderende medialandschap en
-gebruik. Mensen verbinden zich niet meer jarenlang aan één goed doel, maar
steunen incidenteel of voor korte periodes diverse doelen. Ze worden overspoeld
met informatie van vele nationale en internationale goede doelen via onder
andere social media. Er wordt geld gegeven voor zaken waarmee mensen zich
op dat moment verbonden voelen en ze willen concrete resultaten zien. Ook dat
vraagt een andere aanpak voor fondsenwerving en het blijven testen van nieuwe
technieken. Als raad werden wij het afgelopen jaar elk kwartaal uitgebreid op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de stand van de donateurs en de
verschillende nieuwe manieren die werden getest om fondsen te werven.

Transparantie, regels en toezicht
zorgen voor een goede werkwijze
van de organisatie en voor
vertrouwen.

Ook in 2017 zijn er veel campagnes gevoerd voor activiteiten die buiten
Nederland aandacht en geld behoeven. Het is voor de organisatie niet altijd
makkelijk om fondsen te werven voor activiteiten die gericht zijn op internationale
werkzaamheden waar de potentiële donateurs geen beeld van hebben. Trots zijn
wij als raad dan ook dat World Animal Protection Nederland de initiatiefnemer is
geweest van de activiteiten tegen het inzetten van olifanten als amusement in de
toeristenindustrie. Het is een concrete en herkenbare vertaling van de activiteiten
tegen het houden van wilde dieren voor (toeristisch) vermaak. Meerdere jaren is
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hier campagne voor gevoerd. Deze campagne is een mooi voorbeeld van een
actie die klein begonnen is en nu door veel kantoren van World Animal Protection
in verschillende landen wordt ingezet. Het is een doelgerichte activiteit waarbij
donateurs, bedrijfsleven en alle geledingen van World Animal Protection hun
krachten bundelen en zo een beweging creëren die wereldwijd groeit tegen het
inzetten van dieren in de toeristenindustrie. Met deze campagne voor dieren in het
wild heeft World Animal Protection Nederland laten zien dat ook de individuele
landen heel goed in staat zijn om onderwerpen aan te dragen die uiteindelijk
internationaal kunnen worden ingezet.

De raad heeft bij herhaling gesproken over het beleid van World Animal
Protection op internationaal niveau, ook met het internationale kantoor. De
raad hecht eraan om vanuit Nederlands perspectief de besluitvorming bij het
internationale kantoor van World Animal Protection te beïnvloeden, vanuit het
belang van Nederland als belangrijk fondsenwervend land.

Werving en selectie
De raad van toezicht bestaat uit personen met verschillende profielen waarbij
een profielschets gemaakt is voor elke portefeuillehouder. De wervings-enselectieprocedure van de leden kent vier fases: voorbereiding, werving, selectie en
benoeming. Bij het ontstaan van een vacature beoordeelt de raad van toezicht in
hoeverre de wervings-en-selectieprocedure voor de openstaande vacature nadere
invulling behoeft en stelt deze zo nodig gewijzigd vast.
In 2017 is een wervings-en-selectieprocedure gestart voor de vervanging van
Ruud Tombrock, maar deze is helaas niet succesvol geweest. Daarom is de
vacature in 2018 opnieuw uitgezet.
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Auditcommissie
De raad van toezicht is bevoegd een of meer commissies en/of raden in te stellen.
De raad van toezicht kent een auditcommissie als vaste commissie die belast is met
het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting en
advisering hierover aan de raad van toezicht. De commissie vergadert tweemaal
per jaar.

Verslag auditcommissie over 2017
In 2017 heeft de auditcommissie weer effectief vorm gekregen. De commissie
bestaat uit twee leden: Michel Kuik (penningmeester) en Lucie Wigboldus (lid
rvt). Naast de leden is bij de vergaderingen het hoofd bedrijfsvoering, John
Eussen, aanwezig als ondersteuning. De directie is bij de decembervergadering
aanwezig. Bij de vergaderingen kan de externe accountant aanwezig zijn. In het
jaar 2017 is de commissie tweemaal bijeen geweest. In mei voor de bespreking
van de jaarcijfers en in december voor de bespreking van de bevindingen van
de externe accountant naar aanleiding van de uitgevoerde interim-controle.
Daarnaast zijn in de vergaderingen de algemene financiële ontwikkelingen
besproken. De commissie constateert op basis van de verkregen interne en
externe informatie dat de organisatie in ruim voldoende mate in control is. De
commissie bedankt het hoofd bedrijfsvoering voor zijn ondersteuning en de externe
accountant voor zijn heldere uiteenzettingen.

Internationale organisatie
World Animal Protection Nederland is onderdeel van een wereldwijd
opererende organisatie met een hoofdkantoor in Londen. In onze wereldwijde
governancestructuur zijn drie belangrijke organen:
1. Global Leadership Team (GLT)
Het dagelijks bestuur van de internationale organisatie bestaande uit vijf leden en
aangestuurd door de internationale CEO.
2. Programme Steering Group (PSG)
Een adviserend orgaan aan welke alle wereldwijde campagnemandaten,
campagnestrategieën en -plannen ter goedkeuring worden voorgelegd. Op deze
wijze helpt de PSG de juiste prioriteiten te bewaken. Onze directeur, Pascal de
Smit, heeft zitting in deze PSG namens de landendirecteuren.
3. Global Advisory Group
Drie landendirecteuren die de GLT gevraagd en ongevraagd adviseren.
4. Global Leadership Meeting
Alle landendirecteuren en senior managers die twee keer per jaar met de GLT
samen komen om belangrijke zaken en strategische issues te bespreken.
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Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in november 2015 opgericht en
bestaat uit drie leden. De PVT is een officieel medezeggenschapsorgaan
voor organisaties met minder dan dertig medewerkers waarvan de rechten en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.
De PVT komt vier keer per jaar samen en vergadert twee keer per jaar met de
directeur. In 2017 is gesproken en advies uitgebracht aan de directie over de
werkplekken, sollicitatieprocedure en het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Gedragscodes
Bij het uitvoeren van ons werk hanteren en respecteren we onafhankelijke
gedragscodes, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. In totaal zijn er elf
gedragscodes die wij onderschrijven. Deze zijn te vinden op onze website.

Medewerkers
Eind 2017 werkten er 19 betaalde krachten (2016: 18) en 5 stagiairs (2016: 3)
bij World Animal Protection. Daarnaast hadden wij op 31 december 2 vrijwilligers
die onze organisatie ondersteunden. Door de jaren heen ziet de verdeling van
medewerkers van World Animal Protection er als volgt uit:
Kengetallen medewerkers

2013

2014

2015

2016

2017

17

15

17

18

19

Fte **

14,0

13,7

14,0

15,9

15,7

Vast/ tijdelijk contract

14/3

11/4

12/5

14/4

15/4

Man/ vrouw

8/9

9/6

7/10

4/14

4/15

Instroom/ uitstroom

2/1

3/5

8/6

5/4

4/3

37

38

39

40

37

Betaalde krachten *

Gemiddelde leeftijd ***

* is het aantal betaalde krachten per 31 december
** is de gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** gemeten over het bestand op 31 december

Functieprofielen & salarisgebouw
Alle medewerkers van World Animal Protection hebben een functieprofiel, waarin
hun verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd, dat de basis is voor een
weging. Op basis hiervan wordt de functie geplaatst in een salarisschaal van ons
salarisgebouw.

Salarissen
De salarissen van World Animal Protection Nederland zijn marktconform: de
beloning van medewerkers is vergelijkbaar met die bij andere charitatieve
organisaties. Verhoging van het loon baseren we op evaluaties en beoordelingen
zoals vastgelegd in ons waarderings- en beoordelingsbeleid. Jaarlijks bepalen de
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directeur en de raad van toezicht of een inflatiecorrectie van ons salarisgebouw
gewenst is.
World Animal Protection werkt in de regel niet met standaard eindejaarsuitkeringen
of bonussen. Wel beschikken we over de mogelijkheid om personeelsleden
een extra beloning te geven in de vorm van geld. In 2017 ontvingen twee
medewerkers zo’n beloning.

Stagiairs
Bij World Animal Protection Nederland werken we graag met stagiairs. Het
uitgangsprincipe bij het aantrekken van een stagiair is dat er sprake moet zijn
van een win-winsituatie: het uitvoeren van de stage moet voor World Animal
Protection meerwaarde opleveren en de stagiair doet hier praktijkervaring op die
in het verlengde ligt van zijn/haar studie of vakgebied. In 2017 hebben wij zeven
stagiairs gehad, die ieder op hun eigen manier bijgedragen hebben aan de
resultaten van onze organisatie.

Vrijwilligers
Onze behoefte aan vrijwilligers is in Nederland bescheiden, omdat we hier
geen eigen opvangreservaten, dierenklinieken of teams om straathonden in
te enten tegen hondsdolheid hebben. Toch zijn er situaties waarin ook wij
vrijwillige medewerkers hard nodig hebben. We zijn dan ook blij dat ons totale
vrijwilligersbestand inmiddels op 322 vrijwilligers staat (2016: 237). Bij lange
na niet alle vrijwilligers zijn actief geweest in het afgelopen jaar, omdat wij maar
één evenement organiseerden: een dag voor trouwe donateurs. We koesteren de
mensen die zich belangeloos voor ons inzetten. En natuurlijk betalen we reis- en
onkosten.

In 2017 hebben we 7 stagiairs gehad, die ieder op
hun eigen manier hebben bijgedragen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim was in 2017 9,8 procent waar dit in 2016 5,8 procent was.
Net als voorgaande jaren hadden we te maken met medewerkers die voor een
langere periode niet in staat waren te werken. In 2017 was dit bij drie personen
het geval. Ons korte verzuim was in 2017 met 0,89 procent wel een stuk lager
dan voorgaande jaren en ook lager dan het landelijk gemiddelde van 2 procent.

Personeelscyclus
Medewerkers van World Animal Protection maken elk jaar afspraken met hun
leidinggevende over de te behalen resultaten voor het komende jaar. Gedurende
het jaar worden deze resultaten gemonitord waarbij er in het midden van het jaar
een formeel moment is door middel van een functioneringsgesprek. Aan het eind
van het jaar ontvangt elke medewerker een beoordeling van de leidinggevende
waarbij medewerkers elkaar onderling om input vragen.
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Werving en selectie
Al jaren lukt het ons op een krappe arbeidsmarkt goede mensen aan onze
organisatie te binden. We houden onze wervings-en-selectieprocedure in eigen
beheer en hebben hiervoor een standaardproces ingericht. Werving doen wij zo
veel mogelijk met een vaste sollicitatiecommissie en in de regel voeren we twee
sollicitatiegesprekken waarbij voor het tweede gesprek een opdracht gemaakt
moet worden door de sollicitant. In de wervingsprocedure is de directeur altijd
betrokken.

Strategie en beleid
Het leven en welzijn van miljarden dieren in de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis
je als organisatie waar je je aandacht op richt? Hoe zorg je dat je impact zo
groot mogelijk is? We maken strategische keuzes.

Mondiale strategie 2015-2020
De Mondiale strategie geeft richting aan het werk van de hele internationale
organisatie. Ze zorgt voor focus, zodat we resultaten zichtbaar kunnen verbeteren.
De strategie werd in 2015 vastgesteld voor de periode tot en met 2020.
Binnen deze strategie heeft onze organisatie prioriteiten gesteld. Een wereld
waarin miljarden dieren lijden, dwingt immers tot het maken van keuzes: wie heeft
onze hulp het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste effect? Onze
keuzes worden ingegeven door:
het aantal dieren dat onder de gegeven omstandigheden lijdt;
de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren;
de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we kunnen ondernemen.
In 2020 wil World Animal Protection hebben bereikt dat:
dieren in de vee-industrie een beter leven krijgen: voor vleeskippen het
commitment van bedrijven hebben verkregen om jaarlijks het leven van tien miljard
dieren te verbeteren – en voor varkens het commitment van bedrijven hebben
verkregen om 10 procent van de wereldwijde varkensindustrie naar een hoger
dierenwelzijnsniveau te tillen;
100.000 wilde dieren zijn gered die worden gebruikt voor handel, entertainment,
als huisdier, product of ‘medicijn’;
1 miljoen zeedieren, waaronder walvissen, zeehonden, dolfijnen, schildpadden
en vogels, worden gered van een langdurige doodsstrijd als gevolg van verstrikt
raken in spooknetten (in zee gedumpt vistuig);
is voorkomen dat 50 miljoen honden wreed worden behandeld, geslagen
of gedood (onder andere uit angst voor hondsdolheid) via programma’s om
hondenpopulaties te managen in steden en dorpen;
5 miljoen dieren direct en 270 miljoen indirect zijn geholpen tijdens of na rampen.

Nederlandse meerjarenstrategie 2018 - 2022
In 2017 hebben wij als Nederlandse organisatie hard gewerkt aan de
totstandkoming van een meerjarenstrategie voor de periode 2018 tot en met
2022. In deze strategie die te vinden is op onze website wordt duidelijk wat de
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rol van het Nederlandse kantoor in de uitvoer van de internationale strategie is. In
Nederland willen we een betere wereld voor dieren bereiken door:
a.
b.

Wij voeren campagne op
de thema’s ‘dieren in de
veehouderij’, ‘dieren in het wild’
en ‘zwerfhonden’.

aansprekende campagnes te voeren en;
mensen meer te betrekken bij ons werk: een movement bouwen.

Campagnes voeren wij op de thema’s ‘dieren in de veehouderij’, ‘dieren in het wild’
en ‘zwerfhonden’, die rusten op drie pijlers:
1.
2.
3.

educatie en mobilisatie
lobby en beleidsbeïnvloeding
katalyseren van duurzame oplossingen

Deze drie pijlers werken op elkaar in. Met het intensiever betrekken van mensen
bouwen we aan een movement waarmee we het bewustzijn bij het publiek kunnen
vergroten en hen kunnen mobiliseren tot actie: dat verhoogt de kans op succesvol
beïnvloeden van beleid én op implementatie van duurzame oplossingen.

Jaarplan 2018
Met ingang van 2017 is onze werkwijze gestoeld op het houden van integrale
campagnes. Integraal, omdat we in onze campagnes de vakgebieden van
programma’s, communicatie en fondsenwerving hebben geïntegreerd in één
campagneproject. De uitgangspositie is dat wij maximaal ruimte hebben voor drie
geïntegreerde campagnes in een jaar. Welke dat zijn wordt een aantal maanden
voor het begin van het jaar in overleg met International en onze raad van toezicht
bepaald en de uitwerking van deze keuzes leggen wij vast in een jaarplan.

Databeveiligingsbeleid
In 2017 heeft World Animal Protection Nederland haar databeveiligingsen privacybeleid vastgesteld. In het licht van de nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming zijn we in 2017 gestart dit beleid en
de toepassing daarvan tegen het licht te houden. Tijdens deze exercitie, die
voor medio 2018 volledig afgerond zal zijn, screenen wij zowel onze fysieke
beveiligingsmaatregelen als de toepassing van de privacywetgeving in onze
dagelijkse werkzaamheden. Deze werkzaamheden en het vervolg hiervan
worden uitgevoerd door de data protection officer die wij in 2017 aanstelden.

Risicomanagement
De wereld om ons heen beweegt en World Animal Protection beweegt daarin
mee door voortdurend op kansen in te springen en mogelijke risico’s in kaart te
brengen en te verkleinen. Dat laatste doen wij door een actief risicobeleid te
voeren waarbij we risico’s beheersbaar houden.
Risicobeleid
World Animal Protection is een internationale organisatie die blootgesteld wordt
aan wereldwijde risico’s die we centraal beheersbaar willen maken. Om die
reden is als onderdeel van het Global Policy Framework internationaal risicobeleid
opgesteld waar alle landenkantoren, en dus ook Nederland, zich aan houden.
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In de kern stelt dit beleid dat alle kantoren en hun leiderschap, maar ook de
medewerkers, verantwoordelijk zijn voor het risicobeheer en dit op periodieke
basis moeten monitoren.
Risicobereidheid
De mate waarin wij bereid zijn om risico te lopen in de weg naar het bereiken
van onze doelstellingen noemen we de risicobereidheid. World Animal Protection
(Nederland) heeft een risicomijdend profiel, waarmee we dus aangeven dat we
niet bereid zijn hoge risico’s te nemen. Wij zijn van mening dat door ons karakter
als serieuze gesprekspartner met overheden en bedrijven we hierin een grote
verantwoordelijkheid hebben. Daarnaast zijn we niet bereid om grote financiële
risico’s te nemen, omdat we werken met gelden van individuele donateurs die erop
vertrouwen dat wij prudent met hun geld omgaan.
Ons risicobeheer
In Nederland maken wij tweemaal per jaar een risico-inventarisatie waarin wij
de voornaamste risico’s in acht categorieën in kaart brengen en deze wegen op
basis van waarschijnlijkheid en impact. Onze internationale organisatie heeft de
volgende acht risicocategorieën geïdentificeerd:
1. Extern en regelgevend
Deze risico’s zijn het gevolg van externe factoren die van invloed kunnen
zijn op het uitvoeren van onze wereldwijde strategie. Bijvoorbeeld politieke
risico’s, wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderingen in de fysieke
omgeving.
2. Governance
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit de effectiviteit van onze toezichthouders om
de voortgang van het realiseren van de strategische langetermijndoelstellingen
van de organisatie te bewaken.
3. Organisatie en beheer
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit onze managementstructuren,
informatiebeheer en rapportagelijnen en processen.
4. Programma’s
Dit zijn risico’s die voortkomen uit of verband houden met onze
dierenwelzijnscampagnes en -projecten.
5. Fondsenwerving
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit, of verband houden met onze
fondsenwervende activiteiten.
6. Financieel
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit, of verband houden met het beheer en de
controle van de financiën van de organisatie en het effect van externe factoren
zoals wisselkoersen en rentebewegingen.
7. Personen
Dit zijn risico’s die voortkomen uit, of verband houden met personeel van
World Animal Protection en hun werving, behoud, vaardigheden, gezondheid
en veiligheid.
8. Reputatie
Dit zijn risico’s verbonden aan de impact op de reputatie van World Animal
Protection, zowel intern als extern, als gevolg van acties van toezichthouders,
personeel, partnerorganisaties en anderen die in relatie staan tot World
Animal Protection.
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Alle risico’s kwalificeren wij aan de hand van een beoordelingssystematiek
waarbij we een score tussen de 1 en 5 geven voor zowel de impact als de
waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Als resultante hiervan kwalificeren wij
de risico’s.
We bespreken de geïnventariseerde risico’s en de mogelijke maatregelen in de
vergadering van het managementteam en daaropvolgend in de vergadering
van de raad van toezicht. Aansluitend delen we deze risico-inventarisatie met
het internationale kantoor waar deze, samen met de inventarisaties uit andere
kantoren, door het internationale bestuur beoordeeld worden.

Risico’s in 2017
Hieronder geven wij een beschrijving van de vier belangrijkste risico’s en
onzekerheden die in 2017 een belangrijke impact op onze organisatie hebben
gehad. Per risico hebben wij in kaart gebracht welke maatregelen genomen zijn of
worden om de risico’s te verkleinen.
Impactscore
Geïdentificeerde
risico’s

Gevolg

Waarschijnlijkheid

#

Categorie

(1-5) (1-5) Risico

Risicoverlagende
maatregelen

1.

Extern en
Als gevolg van nieuregelgevend we verkiezingen
verschuift de macht
tussen de verschillende politieke
partijen.

Wanneer een
dieronvriendelijke
meerderheid in het
parlement ontstaat,
kan dit negatieve
gevolgen voor dierenwelzijn hebben.

3

3 middel

Het kan een mogelijkheid zijn dat het kabinet
zal vallen. Voor dit scenario hebben wij een
actieplan klaar om campagne te voeren
en voor de uitvoering hiervan hebben we
budget gereserveerd.
In de tussentijd onderhouden we relaties met
belangrijke politieke partijen in het parlement,
zowel rechtstreeks als via de Nederlandse
Dierencoalitie waarvan we voorzitter zijn.

2.

Personen

Reputatieschade
interne oorzaak:
gedrag van mensen
binnen de organisatie voldoet niet
aan de principes
van World Animal
Protection.

Geloofwaardigheid
van onze campagnes en overig
programmawerk in
het gedrang.

3

1 laag

Blijven werken aan de ontwikkeling van de
organisatiecultuur inclusief ethiek.

3.

Reputatie

Reputatieschade
externe oorzaak:
gedrag van organisaties en mensen in
onze toeleveringsketen voldoet niet
aan de principes
van World Animal
Protection.

Geloofwaardigheid
van onze campagnes en overig
programmawerk in
het gedrang.

2

2 laag

Een eenvoudig inkoopbeleid is aanwezig.

4.

Organisatie
en beheer

Dataprotectie niet
Reputatieschade
voldoende op orde. als we niet voldoen
aan de wet, verder
zal het ons werk
bemoeilijken als
we niet handelen
volgens de voorgeschreven wet- en
regelgeving.

3

3 middel

We vergroten onze focus op onze naleving
van de gegevensbescherming gezien de
AVG die in mei 2018 van kracht wordt.
Binnenkort voeren we we een uitgebreid
overzicht van onze gegevensbeschermingspraktijken uit, een soort pre-audit audit.
We hebben een 10-stappenplan opgesteld
waarmee we AVG-proof worden en we
zorgen dat we de meest urgente zaken voor
25 mei op orde hebben en dat we daarna
stapsgewijs verder bouwen aan het AVGproof maken van de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord handelen
In de bedrijfsvoering van ons werk houden wij nadrukkelijk rekening met onze
impact op mens, milieu en, uiteraard, dier. Bij de inrichting van ons kantoor in
2010 hebben we zo veel mogelijk duurzame materialen gebruikt om onze CO2
voetafdruk te verkleinen. In de dagelijkse bedrijfsvoering gebruiken we:
biologische inkoop (van koffie, melk en overige relevante producten)
chloorvrij papier
vlees- en visvrije evenementen
En hebben we:
een reiskostenregeling die ov en fietsgebruik stimuleert
compensatie van CO2 uitstoot van vliegreizen

Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van inkoop die
de druk op onze aarde beperkt.
In de bredere zin van ons werk, de campagnes die wij voeren en de hulp die wij
bieden op verre plekken in de wereld, nemen wij gedragscodes en lokale culturen
en gebruiken in acht en proberen wij ook daar zo veel mogelijk gebruik te maken
van inkoop die de druk op onze aarde beperkt.

Financieel beleid
Het financieel beleid dat World Animal Protection voert is in lijn met de Richtlijn
Financieel Beheer Goede Doelen die door Goede Doelen Nederland is
opgesteld en is erop gericht een solide, transparante en controleerbare financiële
bedrijfsvoering te voeren.
De belangrijkste gedelegeerde verantwoordelijkheden naar personeelsleden die
niet statutair of reglementair benoemd zijn én de checks en balances op onze
financiële processen, zijn vastgelegd in ons Protocol administratieve organisatie die
voor het laatst op 28 mei 2017 door de raad van toezicht is vastgesteld.

Beleggingsbeleid
World Animal Protection Nederland belegt niet en is dit ook voor de toekomst
niet van plan. Het geld dat mensen ons geven, besteden we zo veel en zo snel
mogelijk aan de verbetering van het leven van dieren. De reserves die we hebben
en nodig hebben, staan bij zo duurzaam mogelijke banken, in ons geval Triodos.

Het geld dat mensen
ons geven, besteden
we zo veel en zo snel
mogelijk aan de
verbetering van het leven
van dieren

Planning & control
World Animal Protection heeft een degelijke planning-&-controlcyclus
waarmee we grip houden op onze activiteiten en de te behalen resultaten. Het
managementteam (MT) analyseert elke maand de inkomsten in Nederland aan
de hand van een maandrapportage.
Driemaal per jaar geeft de organisatie een prognose van de inkomsten en kosten
voor de rest van het jaar. Afwijkingen ten opzichte van het budget worden
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aangegrepen om sturingsmaatregelen te nemen door bijvoorbeeld bezuinigingen
door te voeren of extra investeringen te doen. Driemaal per jaar rapporteert
de directeur aan de raad van toezicht over de financiële gang van zaken door
middel van een kwartaalrapportage waarin ook deze nieuwe prognose wordt
opgenomen. Met rapportages legt World Animal Protection International
verantwoording af over de besteding van het geld dat ze uit Nederland en
andere landen krijgt. Dat gebeurt in Engeland – waar ons internationale
hoofdkantoor gevestigd is – volgens de strenge normen die de Britse overheid
oplegt aan charitatieve instellingen. De Charity Commission ziet toe op naleving
daarvan. Deze instantie heeft vergaande bevoegdheden om in te grijpen als iets
niet in orde is.

Reservebeleid
Het reservebeleid van World Animal Protection Nederland is erop gericht om
de aan haar ter beschikking gestelde middelen zo snel mogelijk in te zetten voor
de verbetering van het leven van dieren en daarmee dus zo veel mogelijk het
oppotten van gelden te voorkomen.

Continuïteitsreserve
Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen acht het bestuur het wel wenselijk een deel van het vrij besteedbare
vermogen te bestemmen als continuïteitsreserve. Voor de bepaling van de
maximale hoogte van de continuïteitsreserve richt de stichting zich naar de richtlijn
van Goede Doelen Nederland. De richtlijn staat een maximale reservering toe
van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De gewenste hoogte van onze
continuïteitsreserve wordt bepaald door het berekenen van de vaste kosten van
de organisatie in een jaar. Het gaat om de kosten voor beheer en administratie,
personeel (exclusief extern personeel) en database.

Overige reserves
In principe heeft World Animal Protection geen andere reserves dan de
continuïteitsreserve. In lijn met richtlijn 650 behouden we het recht om als
onderdeel van ons reservebeleid bestemmingsreserves en herwaarderingsreserves
in te stellen, mocht de situatie dit vereisen.

Fondsen
Het reservebeleid van de stichting behoudt de mogelijkheid om ontvangen gelden
van derden als bestemmingsfondsen aan te merken als de giftgever een dergelijke
oormerking wenst. In de regel geven wij er de voorkeur aan dit alleen te doen als
de gift niet in het betreffende boekjaar uitgegeven kan worden en het giftbedrag
een dergelijke omvang heeft dat het deze administratieve verwerking efficiënt
maakt.

Financiën

Wat waren de financiële resultaten van World Animal Protection Nederland? We
geven inzicht in onze belangrijkste inkomsten en lasten en onze financiële positie
eind 2017.
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Verdere analyses en financiële overzichten zijn te vinden in onze jaarrekening
2017 die tegelijkertijd met dit bestuursverslag gepubliceerd zijn op onze website.

Samenvattend beeld
In 2017 houden wij onze inkomsten nagenoeg gelijk aan die van 2016. Ten
opzichte van de begroting halen wij zelfs meer inkomsten, waardoor we in 2017
meer konden besteden aan onze doelstelling dan we beoogden.
World Animal Protection Nederland verwacht in 2018 een vergelijkbaar bedrag
aan inkomsten te genereren als in 2017. Deze inkomsten zetten wij voor het
grootste gedeelte in voor bestedingen aan doelstelling en ook houden wij onze
investering in werving op peil.
Omschrijving

Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties
Overige baten
Som der baten

5.532.246
9.774
75.725
700
5.618.445

5.402.069
100.000
5.502.069

5.453.674
1.500
128.293
1.148
5.584.615

5.473.391
170.000
5.643.391

Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Beheer en administratie
Som der lasten

3.778.415
1.629.740
243.110
5.651.265

3.713.622
1.532.508
257.939
5.504.069

3.765.306
1.400.587
249.888
5.415.782

3.849.584
1.534.159
260.447
5.644.191

3.324

2.000

0

800

-29.496

0

168.834

0

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Het positieve resultaat dat wij in 2017 behaalden is toegevoegd aan onze
reserves, waarmee de eindbalans op 31 december het volgende beeld gaf:
ACTIVA
Vaste activa
A Activa benodigd voor de bedrijfsvoering
Vlottende activa
B Vorderingen en overlopende activa
C Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA

31-12-2016

31-12-12017

57.391

47.635

195.499
1.524.378

61.385
1.714.137

1.777.268

1.823.158

31-12-2016

31-12-2017

1.356.872

1.394.000

0-

131.706

11.260

-

223.635

179.353

185.501

118.099

1.777.268

1.823.157

D Reserves en fondsen
D1 Continuïteitsreserve
D2 Overige reserves

We haalden in 2017
meer inkomsten op dan
begroot, waardoor we meer
konden besteden aan onze
doelstelling

Voorzieningen
E

Voorzieningen
Kortlopende schulden

F

Crediteuren

G Overlopende passiva en overige schulden
Totaal passiva

Verdere toelichting op de balans is, conform de richtlijn, opgenomen in onze
jaarrekening.
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Analyse van de staat van baten en lasten
Baten
Van de bijna 5,6 miljoen euro die wij in 2017 ontvingen kwam zo’n 98
procent van particuliere donateurs. De overige inkomsten kwamen uit baten van
bedrijven (zeer beperkt) en donaties van in totaal 14 andere organisaties zonder
winstoogmerk. De grootste bijdrage was € 105.000 die wij ontvingen van de TUI
Care Foundation voor ons werk voor Thaise olifanten in de entertainmentindustrie.
De baten van particulieren zijn vrijwel conform begroting gerealiseerd. Belangrijke
uitzondering hierop zijn de lagere inkomsten uit nalatenschappen die aan het
einde van het jaar toch tegenvielen. Voor 2018 begroten we deze hoger,
omdat we vanaf 2017 investeerden in de werving van nalatenschappen en we
verwachten dat dit met ingang van 2018 tot een stijgende lijn zal leiden.
Belangrijker nog: de doorlopende donaties laten voor 2017 voor het eerst in
jaren een stijging zien. De basis hiervoor is het steeds groter aantal donateurs dat
World Animal Protection steunt met doorlopende machtigingen.

Lasten
Van de totaal ontvangen 5,6 miljoen euro besteedden we ongeveer 5,4 miljoen
euro in 2017. Een deel, € 168.834 om precies te zijn, voegen we eind 2017 toe
aan onze reserves.
Van onze totale bestedingen dragen wij in 2017 zo’n 2,0 miljoen euro af aan
International die wij als kosten opnemen in onze staat van baten en lasten.
Deze kosten verantwoorden wij in drie categorieën: besteed aan doelstelling;
wervingskosten en beheer en administratie. In onze jaarrekening geven wij meer
toelichting op de afspraken met het internationale kantoor en de gehanteerde
systematiek. Van de totale lasten van 5,4 miljoen euro besteedden we ongeveer
3,4 miljoen euro direct in Nederland.
186.626

Internationaal werk
1.213.856
2.026.342

Nationale programma’s
Voorlichting & bewustwording

1.257.732

Wervingskosten Nederland
731.226

Beheer en administratie
Nederland

Ook dit jaar gaven wij het grootste deel van onze bestedingen van nationale
programma’s uit aan dieren in het wild, waar we met onze olifantencampagne,
ons werk voor dolfijnen in gevangenschap en de campagne tegen het misbruik
van wilde dieren voor vermaak van toeristen, belangrijk werk verrichtten. Naast
onze campagne voor dieren in het wild hebben wij in het begin van 2017 vol
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ingezet op het verbeteren van het lot van Spaanse windhonden, door een grote
publiekscampagne om de Spaanse overheid te bewegen regels op te stellen en
te handhaven. Verder staken wij veel tijd (en daarmee geld) in voorbereidend
onderzoek naar de rol van Nederland in de vee-industrie wereldwijd.
De bestedingen aan voorlichting en bewustwording waren in 2017 wederom
hoger dan voorgaand jaar en in lijn met de begroting. We hebben deze gelden
besteed aan het informeren van onze brede achterban, waarbij we, via onze
socialmediakanalen als YouTube, Facebook en Twitter, maar ook via onze eigen
(e-mail)nieuwsbrief en traditionele media, onze supporters op de hoogte stelden
over onze campagnes en misstanden in dierenwelzijn wereldwijd. Onder de
kosten voor mobilisatie vallen de kosten die we hebben gemaakt om mensen te
activeren en online in actie te laten komen voor dieren.
De gerealiseerde wervingskosten blijven zowel ten opzichte van voorgaand jaar
als begroting achter. Hoewel het werven van nieuwe donateurs en het upgradeen behoudprogramma ook in 2017 goed liepen, was de ambitie groter dan we
waar konden maken. Daarnaast hebben wij in de begroting ruimte vrijgehouden
voor het vinden van nieuwe fondsenwervingsmethoden welke we in 2017 niet
hebben kunnen inzetten.
De bestedingen aan beheer en administratie zijn al jaren op een voldoende
niveau. Uiteraard richten we onze processen zo efficiënt mogelijk in en begroten
we die zo scherp mogelijk zonder afbreuk te doen aan de faciliterende,
ondersteunende en toezichthoudende taken die hier belegd zijn.

Verhouding bestedingen
Hoe wij jaarlijks onze inkomsten willen besteden, is door de raad van toezicht
in onderstaande verhoudingen vastgelegd. In de begroting hanteren wij andere
verhoudingen, omdat we willen blijven investeren in onze fondsenwerving om zo
meer gelden te genereren die wij kunnen besteden aan doelstellingen.
2016

2017

2017

2018

Streef %

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

A. % besteed aan doelstellingen

71,0%

66,9%

67,5%

69,5%

68,2%

B. % wervingskosten

25,0%

28,8%

27,8%

25,9%

27,2%

Omschrijving

C. % beheer en administratie
TOTAAL

4,0%

4,3%

4,7%

4,6%

4,6%

100%

100%

100%

100%

100%

Onderstaande grafiek geeft inzicht hoe wij iedere euro die we in 2017ontvingen,
besteedden.
€ 0,01
€ 0,03

€ 0,03

€ 0,03

Nationale programma’s
€ 0,13

Wervingskosten Nederland

€ 0,22
€ 0,32
€ 0,23

Internationale programma’s
Voorlichting & bewustwording
Wervingskosten buitenland
Beheer en administratie Nederland
Beheer en administratie buitenland
Van / naar reserves
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Financiën van onze wereldwijde organisatie
Jaarlijks produceert onze internationale organisatie een jaarverslag (Global
Review) dat gepubliceerd wordt op onze internationale website. Hier volgt een
korte samenvatting van de kerncijfers uit dit verslag.

Baten
Nederland maakt onderdeel uit van de wereldwijde World Animal Protectionorganisatie en droeg daarmee haar steentje bij aan de 55,7 miljoen euro die wij
in 2017 als wereldwijde organisatie mochten ontvangen.
Nieuw Zeeland
4%

Zweden
Thailand

6%
6%

30%

Canada
8%

VK en
International (+)

Verenigde Staten
10%

13%
Denemarken

10%

Nederland

13%
Australië

India, Brazilië, China, Kenia en Costa Rica hadden ook inkomsten, maar behaalden de 1 procent
van de totale inkomsten niet.

Vergelijkbaar met Nederland komt het leeuwendeel van de inkomsten uit
particuliere donaties, alleen verschilt het percentage nogal: 66 procent.
Een andere grote bron van inkomsten is voor onze wereldwijde organisatie
nalatenschappen. In totaal was de verdeling als volgt:
Categorie

2015

2016

2017

40.274.201

39.463.432

34.207.310

Institutionele giften

2.406.871

2.681.091

2.946.533

Nalatenschappen

9.251.116

12.156.052

12.427.966

Investeringen en overige giften

2.009.913

2.106.768

2.455.022

53.942.102

56.407.343

52.036.830

Individuele donaties

Totaal

Lasten
In 2017 besteedden we 47,3 miljoen euro waarmee we 8,4 miljoen euro
overhielden die we toevoegden aan onze gezamenlijke reserves. In 2017 werden
de kosten als volgt verdeeld:
Categorie

2015

2016

2017

Dierenwelzijnprogramma’s

37.279.234

37.778.933

30.411.190

Fondsenwerving

11.850.912

12.340.166

11.416.230

1.638.574

1.720.222

2.416.174

50.768.720

51.839.321

44.243.594

Organisatiesupport
Totaal
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