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Samenvatting Theory of Change
Visie

Een wereld zonder dierenleed

Missie

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- en natuurdieren (in NL)
Lokale en regionale
dierenorganisaties
helpen dieren

Nederlandse publiek gaat
bewust(er) om met (aanschaf
en verzorging van) dieren en
komt zo nodig in actie tegen
dierenleed

Politiek werkt aan het
voorkomen en
verminderen van
dierenleed

Overheden werken direct
aan voorkomen van
dierenleed en
ondersteunen lokale
organisaties

Kenniscentra en
wetenschap dragen bij aan
kennisvergroting bij
stakeholders, beter beleid
en effectieve praktijk

Outcomes

Lokale en regionale
dierenorganisaties I
• Vormen een fijnmazig
netwerk
• Werken op behoorlijk
kwaliteitsniveau
• Bezitten en vergroten
kennis en kunde
• Gebruiken goede
middelen, (o.a.
ambulances)
• Hebben goede
(werk)relaties met
overheden

Nederlandse publiek II
• Heeft meer kennis over
dierenwelzijn en –leed en
de oorzaken daarvan
• Werkt aan het welzijn van
dieren en gaat dierenleed
tegen

Politiek III
• Neemt
verantwoordelijkheid
voor beperken van
dierenleed
• Stelt kaders
• Gaat dialoog aan met
relevante stakeholders

Overheid IV
• Ondersteunt
lokale/regionale
dierenorganisaties
• Stelt genoeg middelen
ter beschikking
• Neemt aandeel in
publieksvoorlichting
• Hebben goede
(werk)relaties met
dierenorganisaties

Kenniscentra, wetenschap
V
• Leveren kennis en
onderzoek
• Ondersteunen
beleidsontwikkeling
• Monitoren effectiviteit
van beleid en praktijk

Actoren

Vakblad dierenwelzijn
Gesprekken en informatie
Landelijk congres
Dierenwelzijn
Verkiezing diervriendelijke
gemeente

Vakblad dierenwelzijn
Faciliteren organisaties met
info en documenten
Landelijke dagen dierenwelzijn
Verkiezing diervriendelijke
gemeente

Ondersteuning ST vrienden VU
Ondersteuning LED
Ondersteuning vakgroep
Shelter Medicine
Faciliteren cursussen en
kennisdeling
Landelijke dagen dierenwelzijn

Financiële bijdragen
Kennisdeling
Ambulances
Materialen
Diervoer
Vakblad Dierenwelzijn
Landelijke dagen
dierenwelzijn
Erkenning DierenLotbeneficianten
Ondersteunen NKD
Dierenhulpverlener van het
jaar

Publiekstijdschrift
(#samenvoordieren)
Socialmedia (facebook, insta
etc)

Preventie
NL bevolking voorlichten en mobiliseren om
dierenleed tegen te gaan via educatie en
awareness campagnes

Opvang
Via fijnmazig netwerk van lokale dierhulp
organisatie bieden opvang en zorg voor dieren

Lobby
Zorgen voor goede omstandigheden voor
gezelschaps- en natuurdieren, een adequaat
wettelijk kader voor veilig, verzorgd en
comfortabel leven van dieren

Samenwerking met diverse partners om dierenleed te voorkomen en aan te pakken

Er is dierenleed in NL door onwetendheid, ontoereikende wetgeving en onvoldoende capaciteit voor goede opvang en zorg van dieren
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Inleiding
DierenLot komt op voor verwaarloosde, verweesde en gewonde dieren in Nederland. Dit
betreft zowel gezelschapsdieren als natuurdieren. Geprobeerd wordt Dierenleed zoveel
mogelijk te verminderen en te voorkomen. Indien het echter wel voorkomt is het zaak dit zo
snel en zo goed mogelijk waar te nemen en handelend op te treden. Wij doen dit door het
voorlichten van het Nederlandse publiek en het ondersteunen, versterken en in stand
houden van een fijnmazig netwerk van lokale en regionale dierenorganisaties.

DierenLot wil samen met de lokale en regionale dierenwelzijnsorganisaties zorgen voor
het welzijn van gezelschaps- en natuurdieren in Nederland. Wij doen dat door het
informeren van het grote publiek en door de lokale organisaties te ondersteunen in
natura (bijv. auto’s en voer), met geld en door kennisdeling
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Verminderen en voorkomen van dierenleed via het Nederlandse Publiek
Lokale organisaties treffen vele vormen van dierenleed aan.
Het streven is om het leed van (gezelschaps- en natuur)dieren in Nederland te
verminderen. Met de beperkte financiële middelen moet DierenLot keuzes maken die
zo veel mogelijk Dierenleed voorkomen of verminderen. DierenLot stelt zich op het
standpunt dat voorkomen beter is dan genezen en heeft waargenomen dat
dierenleed vooral voortkomt uit (financieel) onvermogen, onwetendheid, slordigheid
en onnozelheid.
Een klein deel van dierenleed ontstaat door opzet, geweld of verwaarlozing. Deze laatste
drie oorzaken vallen onder het strafrecht.
Het zet in dit kader het snelste en het meeste zoden aan de dijk om het gedrag van velen
een beetje te verbeteren. Dit is effectiever dan alleen een enkeling zich extreem te laten
aanpassen. Het draagvlak en de bereidheid tot aanpassingen is groter bij informeren en
verleiden dan bij voorschrijven en dwingen.
Het is daarvoor nodig dat het Nederlandse publiek voortdurend en laagdrempelig wordt
geïnformeerd of en hoe situaties en gedrag invloed hebben op het welzijn van dieren in het
algemeen en dieren binnen hun eigen invloedsfeer in het bijzonder. Om een verbetering te
bewerkstelligen dienen laagdrempelige alternatieven te worden aangeboden, zoals
suggesties om maaltijden te bereiden zonder vlees, maar bijvoorbeeld ook basisweetjes voor
het aanschaffen van dieren.

Het beïnvloeden van het grote publiek is slechts mogelijk indien we een luisterend oor
kunnen creëren. Wij denken niet dat dat kan met grootschalige one issue campagnes, in
ieder geval niet binnen onze budgetten. Hoe kun je op een andere manier veel luisteraars
verzamelen? Hiervoor leent zich vooral de social media. Het verzamelen van een achterban
op de social media is voor het verspreiden van onze laagdrempelige boodschappen het
meest voor de hand liggend. DierenLot is begonnen met geen enkele luisteraar en heeft nu
310.000 volgers op de social media. Het uitbreiden van het aantal volgers zal een
belangrijke doelstelling in de komende jaren.

Behalve het luisteren zijn er vele volgers die ook vroeger of later vinden dat ons werk
zo belangrijk is dat zij dat ook actief willen ondersteunen, financieel, met activiteiten
of als ambassadeurs. Zij verbinden zich met de doelstelling en het imago van
DierenLot. Dat houdt in dat als wij de groep geïnteresseerden steeds groter maken
ook het aantal donateurs zal stijgen. Het voordeel van donateurs is dat men deze
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groep (de eigen parochie) intensiever kan informeren, zodat hun bijdragen ook
gerichter en omvangrijker kunnen worden ingezet.
Het aantal geïnteresseerden dat DierenLot een luisterend oor biedt is meetbaar. Immers
weet DierenLot precies, via de tellingen van Sestertius hoeveel volgers DierenLot en andere
organisaties hebben. Voor bekendheid onder het overige Nederlandse Publiek is alleen de
Chari-barometer beschikbaar die jaarlijks wordt gepubliceerd. Alhoewel er inhoudelijke
nadelen kleven aan de manier waarop de lijst wordt samengesteld is DierenLot is in deze
ranglijst stijgende.
Het aantal Donateurs volgt uit de tellingen in de database, net als het aantal opzeggers.
Het voordeel van een groot netwerk aan volgers is dat ook beïnvloeding van politici en weten regelgeving geloofwaardiger wordt. Hoe groter de groep is die achter de idealen van
DierenLot staat, hoe meer druk kan worden uitgeoefend op politici en ambtenaren om voor
regelgeving en beleid te zorgen wat dierenwelzijn verbetert. In een uiterst geval kan deze
groep ook geactiveerd worden om bijvoorbeeld petities of demonstraties online of offline te
ondersteunen etc.
Op langere termijn zou hiermee het onopzettelijk veroorzaakte Dierenleed moeten worden
verminderd. Het voorkomen van Dierenleed is op zichzelf niet zichtbaar maar in elk geval
voor het betreffende dier zeer belangrijk.
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Verminderen en voorkomen van dierenleed via de politiek en overheden
DierenLot moet zichtbaar en aanwezig zijn en worden uitgenodigd voor gesprekken met
de betreffende overheden en politiek. DierenLot is daarom zichtbaar aanwezig op het
Plein in den Haag (kantoor) en heeft een manager dierenwelzijn aangesteld die deze
contacten kan opbouwen en onderhouden.
DierenLot is geen activistische organisatie. Dat houdt in dat er geen extreme standpunten
ingenomen worden als “er kan geen enkel dier doodgaan”, of “dieren zijn net mensen”. In
sommige gevallen echter weet de politiek of overheid echter niet dat er voor
diergerelateerde problemen meerdere oplossingen zijn, of oplossingen die dierenleed
verminderen of voorkomen. Het is daarom van belang dat DierenLot met ambtenaren en
politiek in gesprek is en door hen als serieuze gesprekspartner wordt gezien.
In 2018 heeft zijn er tweemaandelijks gesprekken gevoerd op het Ministerie van LNV.
In 2018 zijn er contact- en fotomomenten geweest met de Minister van LNV en de Tweede
Kamercommissie inzake het zeehondendossier.

Wij hopen vanaf 2019 in voorkomende dossiers vooraf te worden uitgenodigd als common
sense gesprekspartner met een grote achterban waarmee via DierenLot kan worden
gecommuniceerd. Graag zouden wij samen met het Ministerie en overheden het
dierenwelzijn willen verbeteren. Als gevolg van de verkiezing “Diervriendelijke gemeente van
Nederland" is er in 2018 binnen de VNG een overleg ontstaan van gemeenten op het gebied
van dierenwelzijn.
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Verminderen en voorkomen van dierenleed samen met lokale dierenwelzijnsorganisaties

DierenLot wil samen met de lokale en regionale dierenwelzijnsorganisaties zorgen voor
het welzijn van gezelschaps- en natuurdieren in Nederland. Wij doen dat door de lokale
organisaties te ondersteunen in natura (bijv. auto’s en voer), met geld en door
kennisdeling (Capacity building)

DierenLot streeft naar een fijnmazig netwerk van dierenopvang en
dierenvervoersorganisatie. Dit om onnodig tijdverlies bij handelend optreden en stress en/of
lijden bij dieren te voorkomen. Bovendien is het eenvoudiger om lokaal vrijwilligers te
vinden en om lokaal verloren huisdieren terug te vinden. Hierdoor zijn de kosten relatief laag
en is de (lokale) betrokkenheid hoog. Het is hiervoor van belang dat de huidige faciliteiten en
vaardigheden blijven bestaan en waar mogelijk worden verbeterd.

De lokale initiatieven hebben te maken met een aantal uitdagingen en opereren
hierbij binnen de kaders van landelijke, provinciale en gemeentelijke wetgeving
en beleid.
Het werven van mankracht, middelen en financiën
- Gemeentelijke contracten/subsidies
- Inzet mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
- Inzet dragende vrijwilligers
- Faciliteiten
- Verzorgingsmiddelen
Het maken van afspraken met gemeentes en provincies
- Juridische, politieke en bestuurlijke (basis)kennis en vaardigheden
Het geven van adequate hulp
- Het verwerven van voldoende kennis en vaardigheden

Aangezien lokale organisaties het moeten doen met de relatief weinige middelen die
beschikbaar zijn of komen is het van belang dat zij wel een eerlijke kans krijgen om hun werk
uit te voeren en de opdrachten van de gemeente te verwerven of te behouden. Hiervoor is
het noodzakelijk dat er minimaal een level playing field is voor lokale organisaties ten
opzichte van bijvoorbeeld (inter)nationale organisaties.
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Dit besef dient ook door te dringen bij onder meer de gemeenten en hiervoor is voorlichting
nodig naar overheden. Bovendien dienen de lokale organisaties voorzien te worden van
handvatten om de gesprekken met lokale overheden geloofwaardig te kunnen voeren.
Tevens moeten provinciale en rijksoverheden bewust gemaakt worden van de voorwaarden
en (on)mogelijkheden (wettelijk en economisch) voor het functioneren van lokale
organisaties in dit netwerk. Dit alles rekening houdend met de aard en organisatiegraad van
deze lokale organisaties.
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Het waarnemen, optreden en verbeteren van de situatie van het dier
DierenLot ondersteunt, versterkt een fijnmazig netwerk van lokale en regionale
dierenorganisaties voor gezelschaps- en natuurdieren. Dieren die loslopen,
gewond of verwaarloosd zijn kunnen in de problemen zijn of komen en wellicht
ook een probleem vormen voor hun omgeving.
Om een fijnmazig netwerk te onderhouden dat bestaat uit gezonde en actieve organisaties is
het nodig dat lokale organisaties de benodigde middelen beschikbaar hebben of krijgen en
dat zij continu leren en ontwikkelen op onder meer de terreinen van
(bestuurlijke)organisatie, fondsenwerving, lobby, vrijwilligers, dierenwelzijn,
dierenverzorging, maatschappelijke participatie, omgang met dieren enz, enz.
Sinds 2008 stelt DierenLot ambulances ter beschikking. Met deze ambulances
kunnen dierenredders snel ter plaatse zijn of tijdig dieren verplaatsen. Voor de
betreffende activiteit dienen de dierenredders voldoende te zijn uitgerust met
vervoer, materialen en kennis en kunde.
De kwaliteit van het vervoer kan worden gemeten door het aantal uitgegeven Nationale
Keurmerken Dierenambulance (NKD). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor organisaties en hun
vervoermiddelen. In 2008 waren er geen gekeurde Dierenambulance(organisatie). Eind 2018
zijn er 82 organisaties met 160 voertuigen die een NKD hebben. Ook buiten de invloedsfeer
van DierenLot is er in reactie op dit NKD het Keurmerk Diervervoer gepusht en zijn er ook
hier meerdere voertuigen gekeurd. De algehele kwaliteit van het dierenvervoer van
gezelschaps- en natuurdieren in Nederland loopt dan ook op en is meetbaar via het aantal
uitgegeven kwaliteitskeurmerken. De Dierenbescherming heeft in navolging van de groei van
de DierenLot Dierenambulances ook haar wagenpark vernieuwd.
DierenLot ondersteunt of ondersteunde in de afgelopen jaren ruim 300 organisaties
met geld of goederen. Voor de bedrijfsvoering en instandhouding van lokale
organisaties is het noodzakelijk dat er ter plaatse voldoende geld, middelen en mensen
zijn.
In 2017 bedroeg het totale eigen budget van de door DierenLot gesteunde
organisaties ca 32 mln. Dit wordt uitgegeven aan het vinden, vervoeren, genezen,
verzorgen, opvangen en indien mogelijk opnieuw plaatsen van dieren. Het aantal
steunaanvragen geeft een indicatie voor de vraag naar hulp. In 2015 honoreerde
DierenLot 165 steunaanvragen, inmiddels zijn dat er meer dan 250 steunaanvragen.
Ook het aantal steunaanvragen bij bevriende dierenfondsen is door onze
“bemiddeling” gegroeid, maar aantallen en bijdragen worden door hen niet
vrijgegeven.
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Het verminderen van de kosten van de lokale organisatie is een tweede mogelijkheid
van ondersteuning. Behalve het vervoer is ook de verzorging van de dieren een grote
kostenpost. Naast medicijnen hebben dieren ook voedsel nodig. Het is mogelijk voor
DierenLot om voedsel voor de ontvangers gratis te her-distribueren. In 2017 werden
ca 15 pallets met diervoer verdeeld onder beneficianten. In 2018 worden dat er ca
1000. Uitgaande van een gemiddelde minimale waarde van € 1.000,- per pallet wordt
op deze manier in 2018 ca € 1.000.000 aan food en non-food kosten bespaard. Door
deze besparing komt er meer financiële ruimte voor genezing, begeleiding en
accommodatie beschikbaar.
Het in stand houden en runnen van een dierenwelzijnsorganisatie vergt kennis en
vaardigheden. Dit ligt niet alleen op het vlak van dierenverzorging maar ook op het
vlak van fondsenwerving, bestuurlijke zaken als de Anbi-regeling, financiële
verslaglegging, dagelijkse aansturing, samenwerking met (overheids)organisaties,
werven en inzetten van vrijwilligers, veiligheid, bouwzaken etc.

DierenLot organiseert de Landelijke Dagen Dierenhulpverlening voor vrijwilligers en
professionals die werken op het gebied van dierenwelzijn.
Hoe meer bezoekers hoe meer kennis er gedeeld kan worden en hoe meer mensen
hun kennis en vaardigheden vergroten. De dagen trokken ca 2.200 bezoekers

Omdat dit een succesvolle en hooggewaardeerde activiteit is heeft ook de DB
besloten een soortgelijke activiteit opnieuw leven in te blazen voor alleen hun eigen
vrijwilligers.
Voor de financiering van de lokale organisaties is er een eigen inspanning
noodzakelijk van de organisatie. Bijvoorbeeld fondsenwerving en afstands- en
aanschafbijdragen. Er ligt echter ook een wettelijke taak van gemeenten, waarvoor
logischerwijs een budget ter beschikking zou moeten zijn. Niet alle gemeenten zien of
willen deze taak en proberen zich er (zo eenvoudig mogelijk) vanaf te maken. Het is
van het grootste belang dat de gemeenten zich in dit verband het eerst richten tot de
organisaties in hun eigen geografisch gebied.

Het omgaan met de gemeente is soms complex en vereist enige bestuurlijke en politieke
kennis en vaardigheid. DierenLot heeft alle beneficianten van materialen voorzien voor de
verkiezingen. Ook zijn materialen ter beschikking gesteld om inhoudelijk het gesprek aan
te gaan met de lokale overheden

Binnen enkele maanden hadden drie beneficianten al aangegeven dat ze hiermee
ook daadwerkelijk voor het eerst afspraken met de gemeente hebben kunnen
maken. In een 4-tal andere gevallen is iemand van DierenLot ingezet in de contacten
met de gemeenten. Meerdere organisaties geven aan dat zij de materialen nuttig
vinden en goed (kunnen) gebruiken.
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Door een fijnmazig netwerk van dierenwelzijnsorganisaties in stand te houden en te
verbeteren zal in het geval van (aanstaand) dierenleed snel en adequaat kunnen worden
gehandeld zodat dierenleed, wanneer het ontstaat zo snel mogelijk wordt verzacht en er een
betere toestand van het dier wordt bewerkstelligd.
De laatste jaren blijkt ook steeds meer dat opzettelijke verwaarlozing en mishandeling een
(voor)bode is van situatie met huiselijk geweld.
DierenLot wil dat opzettelijk veroorzaakt Dierenleed zo snel mogelijk wordt gesignaleerd
en aangepakt.

Indien ongewenste situaties snel worden waargenomen en er adequaat kan worden
opgetreden in het belang van het dier vermindert en verzacht dit het leed van het
betreffende dier of dieren.
DierenLot ondersteunt het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
(LED) samen met de Universiteit van Utrecht en de vakgroep Shelter Medicine

Door de universiteit van Utrecht is een systeem opgezet voor Dierenartsen waar zij de
“vreemde” gevallen kunnen laten beoordelen door experts. Dit zorgt er voor dat
dierenmishandeling kan worden geconstateerd, maar ook dat uitsluitsel gegeven kan
worden als het alleen maar een vreemd geval is. Een dierenarts weet dan of hij
vervolgstappen moet nemen of niet.
Shelter Medicine gaat over de gezondheid van het houden van groepen gezelschapsdieren.
Kortweg; waar moet je rekening mee houden voor de gezondheid van dieren in opvangen en
hoe voorkom je uitbraken van besmettelijke ziekten.
Via deze vakgroep zijn lezingen georganiseerd op de landelijke dagen en kunnen
beneficianten advies vragen aan de Vakgroep.
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Opstarten, voorbereiding en bijsturing activiteiten
DierenLot onderhoudt letterlijk dagelijks contacten met lokale en regionale
dierenwelzijnsorganisaties, vermogensfondsen, overheden, politiek en andere
belanghebbenden. Vanuit deze dagelijkse stroom aan contacten komt veel informatie over
de dagelijkse praktijk, de behoeften, tekortkomingen en uitdagingen in de
dierenwelzijnssector. Door de combinatie van de informatie uit de vele (lokale) situaties
ontstaat een beeld voor de benodigde inzet vanuit DierenLot. Bij de lokale organisaties
wordt getoetst hoe activiteiten van DierenLot uitwerken en aan de hand daarvan worden
activiteiten bijgestuurd, uitgebreid of beëindigd. Activiteiten van DierenLot worden
maandelijks in het MT geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De gekwantificeerde
doelstellingen uit de factsheet worden daarbij als leidraad gebruikt waarbij optredende
verschillen kunnen worden gesignaleerd en geanalyseerd.
DierenLot voert voorts overleg met Dierfondsen, de Wetenschap, politiek en overheid.
Behalve de dagelijkse contacten met individuele organisaties zijn er bovendien twee grote
evenementen waar meer dan duizend vrijwilligers uit heel Nederland input leveren op
workshops, lezingen en sessies voor kennisdeling. De dagen worden geëvalueerd met al het
personeel en vrijwilligers zodat inhoud en onze activiteiten kunnen worden aangepast met
de nieuwe informatie.
DierenLot is zich ervan bewust dat het één van de spelers is die zich inzet voor het
verminderen van dierenleed en dat doet binnen een uiterst complexe (maatschappelijke)
context waarbinnen veel variabelen hun invloed hebben op het welzijn van dieren. Maar ook
bijvoorbeeld het temperatuurverloop in het voorjaar heeft een enorme invloed op het
aantal kittens. Daarmee is het isoleren en kwantificeren van de unieke bijdragen en impact
van de activiteiten van DierenLot op het welzijn van dieren in het algemeen
geen eenvoudige zaak en zeker geen doel op zich. Daar komt dan bij dat DierenLot
vanzelfsprekend zoveel mogelijk van de door donateurs beschikbaar gestelde inkomsten wil
besteden aan de doelstelling en niet aan het opzetten van (te) kostbare monitoring
processen.
Als beleid kiest DierenLot dan ook voor een goede balans tussen maximale besteding aan de
doelstelling en het in beeld brengen van de impact van haar activiteiten. Dit om zelf te
kunnen beoordelen of we de goede dingen goed doen en om verantwoording aan onze
donateurs te kunnen afleggen. DierenLot beraadt zich op het verder ontwikkelen van
methoden om ontwikkelingen m.b.t. het verminderen van dierenleed en de impact van haar
activiteiten hierop in kaart te brengen. Voor wat betreft de cijfers kan er uitgegaan worden
van de cijfers van 2014 als nulmeting. Contact met de wetenschap en andere relevante
stakeholders maakt onderdeel uit van deze verder oriëntatie.
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Risicomanagement
Voor een goed doel vormt reputatieschade het belangrijkste risico. Ook negatieve publiciteit
over andere goede doelen kan weerslag hebben op Stichting DierenLot. Stichting DierenLot
werkt hard aan de beperking van dit risico door te zorgen voor een goede interne
organisatie en processen. Om eventuele klachten snel te kunnen oplossen is in een formele
klachtenprocedure opgesteld. Op regelmatige basis is er contact met (potentiële)
beneficianten, collega goede doelen en (lokale) overheid. Van de activiteiten wordt verslag
gedaan in de e-mail- en papieren nieuwsbrief aan donateurs en nieuwsbrief aan
beneficianten.
Terugkoppeling op de nieuwsbrief en rapportages wordt gebruikt om de organisatie en haar
activiteiten te verbeteren. Het operationele risico is gering. De interne organisatie is klein en
uiterst flexibel.
Het financiële risico is beperkt. In het uiterste geval dat door een plotselinge terugloop in
donateurs minder inkomsten binnenkomen heeft de Stichting geen langlopende financiële
verplichtingen, behalve de huurverplichting
en de personele verplichtingen. Frauderisico wordt beperkt door de consequente toepassing
van het vierogen principe in de administratieve organisatie. Betalingen behoeven de
goedkeuring van het bestuur. Bedragen boven de € 10.000,- worden door beide bestuurders
geaccordeerd.
De privacywetgeving wordt voortdurend aangescherpt. Met de leveranciers zijn in 2017 ook
de bewerkersovereenkomsten aangescherpt, zeker met het oog op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die in 2018 van kracht is geworden.
Het casco verzekeringsrisico is opgevangen door de reservering voor de verzekeringen.
DierenLot voert actief beleid op het onderhoud en goed gebruik van de auto’s door o.m. de
twee jaarlijkse controles, de schade administratie en monitoring van het onderhoud. Indien
meerdere auto’s tegelijkertijd total-loss raken kunnen auto’s uit de reserve worden
aangekocht. In het uiterste geval schuift de uitreiking van nieuwe auto’s op in de tijd.
DierenLot heeft zich uitdrukkelijk niet verplicht om nieuwe (vervangende) auto’s ter
beschikking te stellen bij schade of na afloop van een gebruikerscontract te voorzien in een
nieuwe auto. In principe loopt een contract af als de auto economisch niet meer rendabel is
te rijden. Per geval wordt bekeken wat de beste opties zijn.

MJB 2018, impact van DierenLot en de weg er naartoe (Theory of Change)

13

21-12-18

DierenLot in een notendop. Kerncijfers prestaties en programma’s
Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen
maar geen doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen
(steun)aanvragen meer zijn houden we op (letterlijk). Er zijn echter nog steeds meer
steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog
steeds verder groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen
blijven voldoen. De verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand
samengevat
Wat zijn onze kernpunten
Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is onze doel.
Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens
én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen.
(De onderstaande opsomming is niet automatisch een volgorde van importantie)
Wat willen we bereiken:
A.
Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten van de
huidige situatie en de werkomgeving van lokale dierenwelzijnsorganisaties.
Dit betreft onder meer de financiering, de wetgeving, de netwerken (ketens),
de ondersteuningsbehoefte en de uitvoering.
B.
Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en zoveel
mogelijk onnodig lijden te voorkomen
C.
Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de
“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie willen
laten lopen.
D.
Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en vrijwilligers
vergroten
E.
Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen
Wat doen we daarvoor.
1.
Actief voorlichten overheid, politiek en publiek
2.
Ondersteunen financieel en in natura
3.
Ondersteunen met kennis
4.
Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij
5.
Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen
organisaties zelf
6.
Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren)
7.
Belonen voorbeeld vrijwilligers
8.
Benaderen overheid en politiek
9.
Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie
10.
Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet en
regelgeving
11.
Vergroten achterban
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Hoe doen we dat:
I.
Uitzenden spotjes TV en Radio
II.
Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern
III.
Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen
IV.
Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten
leggen en dierenwelzijnsloket
V.
Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter verduidelijking van het
belang van Dierenambulances en Opvangorganisaties
VI.
Lobby en contacten met de Rijksoverheid en landelijke en gemeentelijke
politiek onderhouden om belangen lokale organisaties te beschermen
V.
Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij oprichting van
samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen en vogelopvangen
VI.
Uitreiken droomcheques voor bijzondere organisaties,
VII.
Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar
VIII. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich presenteren en
uitleg geven op de landelijke dagen Dierenhulpverlening
IX.
Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en informatie
en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale
dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten
X.
Uitbrengen informatieve bladen voor vrijwilligers, professionals en publiek
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Factsheet DierenLot in cijfers
Ondersteunde organisaties
Ambulances
Hoeveelheid diervoer in
pallets
In maaltijden
Pallets non-food
dierenbenodigdheden
Donateurs
Bezoekers site
Bezoekers landelijke
bijeenkomsten
dierenhulpverlening
Volgers op soc media
(Vak)blad(en)
dierenwelzijn
Rechtstreekse afdrachten
in €
NKD(Nat. Keurmerk Dierenambulances)
Organisaties
Auto’s
Bijdrage aan UvU in €

2014
165
87

2015
179
114

2016
185
124

2017
210
140

2018
210
160

2025
250-300
200

-

15

51
87.888

142
248.000

525
900.000
275

1.000
1,8 mln
500

nb
nb
1.100

96.000
559.000
1.700

110.000
567.000
1.850

125.000
635.000
2.130

160.000
700.000
2.300

250.000
1mln
3.000

100.000

180.000

240.000

300.000

310.000

527.566

812.660

866.449

927.044

1.5 mln

500.000
Naar
behoefte
3-5mln

72
92
5000,-

92
108
25.000

84
120
25.000

104
155
-

Alle
Dierenambu
lances in NL

25.000

nnb

10.000

nnb

(Universiteit van Utrecht)

Bijdrage LED
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Toekomstperspectief
De verwachting is dat DierenLot uiteindelijk meer dan 200 ambulances zal faciliteren.
Hiermee kunnen ca 65 % van de dierenambulanceorganisaties en tientallen andere
dierenhulporganisaties worden geholpen. De resterende organisaties kunnen voor zichzelf
zorgen of zullen om hen moverende redenen niet met DierenLot in zee gaan.
Het is moeilijk om in te schatten hoeveel uiteindelijk aangevraagd zal worden vanuit
Dierenhulporganisaties. Het streven is dat DierenLot zoveel mogelijk van die aanvragen
volgens de opgestelde richtlijnen blijvend zal kunnen honoreren.
In beginsel is er geen behoefte tot het opbouwen en aanhouden van (substantieel)
vermogen. Gelden die door DierenLot worden ontvangen worden zoveel mogelijk ingezet
voor hulp aan dieren.
De ontwikkeling van DierenLot heeft zoveel enthousiasme teweeggebracht in de kringen van
dierenorganisaties, diereninitiatieven en meer in het algemeen dierenliefhebbers, dat wij
langzamerhand het karakter krijgen van een maatschappelijke beweging. Vooral tijdens onze
bijeenkomsten, op de sociale netwerken en aan het toenemende aantal spontane acties
voor ons doel, is dat vast te stellen.
Om de activiteiten van de Stichting voor langere tijd en op de gewenste schaal mogelijk te
maken heeft DierenLot de ambitie te groeien naar de grootste Dierenhulporganisatie voor
Nederland. Dit streven komt rechtstreeks voort uit de omvang van het probleem in
Nederland, hoewel dat nog niet tot een brede kring is doorgedrongen. Toch maakt ook het
instellen van bijvoorbeeld een Dierenpolitie steeds duidelijker dat er op dit gebied echt iets
aan de hand is. In het begin werd er nogal laatdunkend gedaan over de Dierenpolitie.
Inmiddels is gebleken dat problemen met dieren in de huiselijke sfeer soms ook een
voorbode zijn van geweld of andere problemen. De relatie tussen (dieren)politie en
Dierenhulpverleners wordt daardoor ook steeds belangrijker.
DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, verweesde en gewonde dieren in
Nederland, gezelschapsdieren en natuurdieren. Ook opvangers en redders van
Natuurdieren zijn bij DierenLot welkom en ontvangen in steeds grotere aantallen
ondersteuning van Stichting DierenLot. Voorbeelden hiervan zijn de Zeehondenredders en
zeehondenopvangen (ongeacht hun oorsprong) en andere wildopvangen.
Intussen heeft DierenLot een ambitieuze groeidoelstelling om in 5 jaar te groeien naar
250.000 donateurs en 500.000 volgers op de social media. Met deze groei kunnen we een
belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van dieren d.m.v. een onafhankelijk fijnmazig en
sterk netwerk voor dierenopvang en vervoer. De steun van de Postcodeloterij voor onze
groeispurt met een bedrag van € 500.000 in 2017 heeft hieraan een belangrijke bijdrage
geleverd. Mede hierdoor is DierenLot gemeten in donateurs halverwege 2018 ook al de
grootste Dierenwelzijnsorganisatie van Nederland geworden.
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