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4. Strategie en beleid

Het leven en welzijn van miljarden dieren in de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis 
je als organisatie waar je je pijlen op richt? Hoe zorg je dat je impact zo groot 
mogelijk is? We maken strategische keuzes. De kaders daarvoor hebben we 
vastgelegd in een internationaal strategiedocument: de Mondiale Strategie 2015-
2020. 

4.1 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. 
Ze werd in 2015 vastgesteld voor de periode tot en met 2020.  

Inhoudelijke doelen 
In 2020 wil World Animal Protection hebben bereikt dat:
1 miljard dieren in de vee industrie, zoals varkens, koeien en kippen, een beter 
leven hebben;
100.000 wilde dieren worden gered die worden gebruikt voor handel, 
entertainment, huisdier, product of ‘medicijn’;
1 miljoen zeedieren, waaronder walvissen, zeehonden, dolfijnen, schildpad en 
vogels, worden gered van een langdurige doodstrijd als gevolg van verstrikt raken 
in spooknetten (in zee gedumpt vistuig);
wordt 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 rampen. 

Prioriteiten
In het algemeen wil World Animal Protection een eind maken aan het lijden van 
dieren die:
slachtoffer zijn van een ramp;
gebruikt worden in de vee-industrie;
onaangenaam samenleven met mensen;
leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of pijn gedaan (kunnen) 
worden.

Binnen dit raamwerk 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.
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4.2 Invulling in Nederland

De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen. Om invulling te geven 
aan deze internationale strategie heeft World Animal Protection Nederland een 
meerjarenplan gemaakt voor de periode 2016-2018.

De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, zijn:
diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei te creëren en het risico van 
tegenvallende resultaten te spreiden over meerdere bronnen;
meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland, via lobby 
en publiekscampagnes; 
het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid en autoriteit bij 
relevante belanghebbenden door een sterker en aantrekkelijker profiel te creëren;
het opbouwen van een netwerk van donateurs, sympathisanten, mensen die 
omgaan met dieren, het bedrijfsleven, media etc.;
de kennis van Nederlanders vergroten via publieksvoorlichting, zodat meer 
mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren, 
bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen evenementen te bezoeken waar 
wilde dieren ‘kunstjes’ moeten doen.

Om dit effectief te kunnen doen, en ook om weer te groeien in onze fondsen-
werving, hebben we een sterk merk nodig: we zijn nu nog niet bekend genoeg. 
Meer mensen moeten ons kennen als de professionele, betrouwbare en 
gepassioneerde organisatie die World Animal Protection is. 

We willen graag steeds meer mensen actief bij onze organisatie betrekken, zodat 
zij een steentje bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn. Dat kan op allerlei 
manieren, dus zeker niet alleen financieel. Sympathisanten kunnen donateur zijn, 
maar het zijn ook ondertekenaars van onze petities, vrijwilligers of mensen die in 
hun (online-)netwerken aandacht besteden aan het welzijn van dieren.

4.3 Risicomanagement

Het Management Team (MT) analyseert elke maand de inkomsten in Nederland. 
En driemaal per jaar geven zij een prognose voor de rest van het jaar. Als die niet 
blijkt te kloppen, wordt er ingegrepen. Bijvoorbeeld door bezuinigingen door te 
voeren. 

We verwachten op termijn meer inkomsten te krijgen van bedrijven en instellingen 
om onze risico’s beter te kunnen spreiden. En we bekijken mogelijkheden voor 
meer inkomsten via samenwerking met partners. Denk daarbij aan nieuwe vormen 
van werving, maar ook aan potjes van de EU, de Nederlandse overheid, fondsen 
en bedrijven. Uiteraard moeten zulke organisaties tegen het licht gehouden voor 
wat betreft hun maatschappelijk verantwoord opereren.

Wat de bewaking van de inkomsten betreft, is er weinig verschil tussen Nederland 
en internationaal. Bij tegenvallers op internationaal niveau buigt het Global 
Leadership Team (GLT) zich erover.

Belangrijkste doelen:  

• fondsenwerving diversificeren;
• meer aandacht dierenwelzijn  
 in Nederland;
• vergroten zichtbaarheid en  
 autoriteit; 
• opbouwen netwerk;
•  publieksvoorlichting.
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We moeten niet alleen rekening houden met risico’s aan de inkomstenkant. Bij de 
uitgaven moeten we rekening houden met inflatie en wisselkoersen. En om zeker te 
weten dat niemand het geld dat we ontvangen verkeerd kan gebruiken, werken 
we internationaal met onafhankelijke audits en accountants en kennen we Raden 
van Toezicht. We hebben een stevig stelsel van checks and balances. 

Internationaal brengt mogelijke risico’s voor de hele organisatie met een 
scoremodel in kaart. Elk mogelijk risico krijgt twee scores. Een voor de kans dat 
een situatie zich voordoet en een voor de impact die dat dan zou hebben voor 
World Animal Protection. Op die manier kunnen we prioriteit geven aan de 
belangrijkste risico’s.

4.4 Het meten van effecten

Het geld dat we ontvangen willen en moeten we besteden op een manier die een 
zo groot mogelijk positief verschil maakt in het leven van een zo groot mogelijk 
aantal dieren. 

Bij hulpverlening geldt bijna altijd dat we kosten en opbrengsten in een andere 
eenheid uitdrukken. De kosten zijn te vatten in een monetaire waarde, de 
opbrengsten immers niet. Want wat is een dierenleven waarde? En wat is de 
waarde van een góed dierenleven? Je komt zelfs bij vragen terecht als: wat ís een 
goed dierenleven en dierenwelzijn? World Animal Protection definieert dit aan de 
hand van de ‘vijf vrijheden’ voor dieren, een internationaal erkend concept dat 
bovendien in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd. 
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Vijf vrijheden voor dieren:  

• vrij van honger en dorst;
• vrij van ongemak;
• vrij van pijn en ziekte; 
• vrij van angst en stress;
•  vrij om natuurlijk gedrag  
 te vertonen.

Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water 
en een adequaat rantsoen.
Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief 
onderdak en een comfortabele rustplaats.
Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een 
snelle diagnose en behandeling.
Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen 
die geestelijk lijden voorkomen.
Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, 
goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Om te weten of wat we doen effectief is, passen we verschillende meetbare 
indicatoren toe: het aantal dieren dat we bereiken, het aantal mensen dat onze 
pleidooien ondersteunt, aantallen handtekeningen die we verzamelen, aantallen 
mediaberichten die we genereren, aantallen wetten of beleidskaders die we 
doorgevoerd of veranderd krijgen. Vooraan de impactketen formuleren we onze 
doelstellingen daarnaast zo concreet mogelijk. Welke verandering willen we met 
een activiteit bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? En in welke eenheid 
meten we straks ons resultaat?

We beschikken over veel cijfermateriaal met betrekking tot onze campagnes, 
noodhulp, support en dergelijke. Maar om nog meer en diepere inzichten 
te verwerven zijn we in 2015 begonnen met het opzetten van een nieuwe 
evaluatiecyclus die in 2016 wereldwijd geïmplementeerd is. 


