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Voorwoord voorzitter
prioriteit bij het uitbannen van de massale
vleesindustrie. Wij richten ons hierbij op de
volledige voedselketen. Dierenwelzijn is daarvoor uiteraard onze belangrijkste beweegreden, maar we voorkomen daarmee ook dat
dierziekten overspringen op mensen.
Heel concreet schonken we aandacht aan
het platbranden van delen van de regenwouden in Amazone en Cerrado, in de hoop dat
daar een einde aan zou komen. Die belangrijke natuurgebieden worden opgeofferd voor
grootschalige, intensieve runderhouderijen
en voor de teelt van soja, dat wordt gebruikt
als voer voor de intensieve veehouderijen in
Europa en China.
Op beleidsniveau deden wij een dringend
beroep op Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen om hun investeringsbeleid te herzien en niet meer direct
of indirect bij te dragen aan dierenleed, de
vernietiging van de natuur en producten en
handelingen die een risico vormen voor de
volksgezondheid.
Het afgelopen jaar stond ook voor ons in
het teken van COVID-19. Meer dan ooit
is duidelijk geworden dat de roekeloze
omgang met dieren ook voor mensen
ingrijpende gevolgen heeft. Het lot van dieren
is onlosmakelijk verbonden met dat van de
mensheid en de toekomst van de aarde.
World Animal Protection Nederland heeft
hier in 2020 van begin af aan de schijnwer-

pers op gericht. Volgend op het nieuws van
de uitbraak van COVID-19 in China, riepen
wij al in januari op de handel in wilde dieren
stop te zetten. Later werd dit de kernboodschap van de mondiale campagne gericht
op de twintig belangrijkste landen (G20) die
bij elkaar kwamen. Meer dan een miljoen
mensen hebben de oproep ondertekend,
waarvan honderdduizend in Nederland.
Naast de handel in wilde dieren ligt onze

Het zorgen dat geldstromen anders gaan
lopen, is een moeizaam proces. De bewustzijnsverandering komt langzaam op gang en
botst al snel met grote financiële belangen.
Reden te meer voor extra inzet van onze kant.
We behaalden onze eerste successen: een
bank zegde toe meer rekening te houden met
dierenwelzijn, de verzekeringssector ontwierp
samen met ons een kader voor een meer diervriendelijk beleid, een pensioenfonds belegt
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niet meer in bont en Domino’s Pizza stapt af
van de plofkip. Wie volgt?
Verder hielpen wij een opvangcentrum voor
olifanten in Thailand dat door de corona-ellende geen geld meer had om de dieren te voeren. En als vakanties weer mogelijk zijn, blijven
we dierenattracties natuurlijk ontmoedigen.
Gelukkig weerhielden de moeilijke omstandigheden veel mensen er niet van om ons te
blijven steunen. Wij hebben alle bijdragen,
klein en groot, als hartverwarmend ervaren
en waren geroerd door de dierenvrienden
die World Animal Protection in hun testament
hebben opgenomen.
Namens de Raad van Toezicht bedank ik
Dirk-Jan Verdonk, Thierry Reniers en hun zeer
gemotiveerde staf voor al het belangrijke
werk dat zij het afgelopen jaar hebben
verzet. Het was natuurlijk niet altijd eenvoudig
om grotendeels vanuit huis te opereren, maar
het is wel gelukt.
Wij verlangen, net als iedereen, naar het
oude normaal. Tegelijkertijd pleiten wij voor
een nieuw normaal, waarin de mens de toekomst van de aarde zeker stelt door voortaan
respectvol om te gaan met de natuur en de
dieren.
Bob van den Bos

Voorzitter Raad van Toezicht
9 februari 2021
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2020 in beeld
Wereldwijd richtten
we ons op:
Dieren in de veehouderij
Internationale fastfoodketens Pizza
Hut Europa, Nando’s en Domino’s Enterprise Group tekenden
het zogeheten Better Chicken
Commitment. Daarmee krijgen
miljoenen kippen de komende jaren
een beter leven; méér ruimte, natuurlijk licht,
omgevingsverrijking en minder doorgefokt op
snelle groei.
Braziliaanse supermarktketen GPA zal alleen
nog varkensvlees afnemen van bedrijven die
zeugen niet in kooien houden.
Alle inspanningen van ons voor varkens
wereldwijd, leveren een beter leven op voor
zo’n 6,5 miljoen varkens.

Dieren in gemeenschappen
Met de ‘Global United Against
Rabies Coalition’ ontstond de coalitie ‘United Against Rabies Forum’.
Waardoor in steeds meer landen
massavaccinatie plaatsvindt.

Dieren in het wild
Wereldwijd deden ruim
1,1 miljoen mensen,
waarvan 106.000 uit
Nederland, mee aan onze
campagne ‘Keep them
wild, keep us safe’ om de handel in wilde
dieren over de hele wereld te verbieden. 121
externe organisaties ondertekenden onze
brief waarin we de G20-top opriepen tot het
instellen van dit verbod.
In Nederland kwam ANVR met aangescherpte richtlijnen waarin entertainment met dolfijnen
en walvisachtigen, zoals shows en zwemmen,
bestempeld wordt als onacceptabel.

Dieren in rampsituaties
In Australië redden lokale organisaties met onze steun bijna
negenduizend dieren,
waaronder kangoeroes, wallabies, wombats, koeskoezen en
suikereekhoorns. Op de andere
plekken waar we actief waren, hielpen we bij
elkaar ruim twintigduizend dieren.

… dit is slechts een greep uit de successen
die we in 2020 behaalden.
Join the movement, zodat we ook in 2021
dierenleed groots aan kunnen pakken.
Kijk op worldanimalprotection.nl en doe
mee!

World Animal Protection
heeft een internationaal
hoofdkantoor in Londen
en veertien World
Animal Protection-kantoren
over de hele wereld.
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Wereldwijd besteedden we 55,7
miljoen euro om dieren te beschermen.
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3,7%

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

Van onze totale kosten van 5,8 miljoen
euro werd 4,1 miljoen euro besteed aan
onze doelstelling.

23,9%

30,0%

1,8%
28,2%

12,4%

Internationale programma’s
Nationale programma’s
Nationale voorlichting & bewustwording
Internationale wervingskosten
Nationale wervingskosten
Nationale beheer- en administratiekosten

Eind 2020 hadden we 215.766 volgers op
Facebook en 15.983 volgers op Instagram.
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Dieren in de
vee-industrie
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Wat wilden we
in 2020 bereikt
hebben voor dieren
in de vee-industrie?
We hebben een hoge ambitie vastgelegd in
onze internationale strategie 2015-2020 als
het gaat om het verbeteren van levens van
dieren in de wereldwijde vee-industrie. We
streefden naar een beter leven voor minstens
tien miljard vleeskippen en tien procent van
alle varkens in de wereldwijde varkensindustrie. Om dat te bereiken, wilden we eind
2020 de toezegging hebben van een aantal
grote bedrijven dat zij de levensstandaarden
van hun vleeskippen en varkens zouden
verhogen.

Wat is het
probleem?
Overal ter wereld zitten dieren in de veeindustrie met grote aantallen opeengepakt.
Dat geldt het meest voor varkens en kippen.
Ze leven vaak zonder daglicht en in de ammoniakstank. Gebrek aan ruimte en een kale,
prikkelarme omgeving beperkt de dieren ernstig in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, stress
en verveling liggen op de loer. Bovendien zijn
de dieren zo doorgefokt dat ze een groot risi-

co lopen op allerlei gezondheidsproblemen.
Het aantal dieren dat jaarlijks te maken heeft
met deze omstandigheden is astronomisch:
het gaat om meer dan zeventig miljard dieren.
En dat aantal loopt nog steeds op.

Hoe pakte World
Animal Protection dit
probleem aan?
World Animal Protection voerde campagne
met als doel grote bedrijven te bewegen
hogere standaarden voor dierenwelzijn in hun
toeleveringsketen te waarborgen, oftewel: te
eisen van hun leveranciers dat ze beter voor
hun dieren zorgen.
Voor de vleeskippen richtten we ons daarbij
met name op grote fastfoodketens, zoals KFC,
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McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza
en Nando’s. We wilden dat ze geen plofkip
meer op het menu zouden zetten, maar
welzijnsnormen gingen hanteren, zoals die al
wel door Nederlandse supermarkten zijn ingevoerd. Voor de varkens richtten we ons op
producenten en multinationale supermarkten.
Bovendien spraken we financiële instellingen,
zoals banken en pensioenfondsen, aan op
hun investeringen in de wereldwijde vleesindustrie.

Doelen, activiteiten
en resultaten in
2020
Onze internationale
campagne Change for
Chickens
Wat waren onze doelen?
In 2020 was ons doel toezeggingen te
krijgen van bedrijven die voor een beter leven
van miljoenen kippen zouden zorgen. Om
die bedrijven te overtuigen gingen we met
hen in gesprek, zetten we het onderwerp via
de media op de maatschappelijke agenda
én wilden we 105.000 mensen in actie laten
komen om hun stem te laten horen.
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Welke acties hebben we ondernomen?
We lanceerden ‘The Pecking Order’, ons
jaarlijkse rapport met een ranglijst waarin we
fastfoodbedrijven op het gebied van kippenwelzijn met elkaar vergelijken. Dit vormde een
goede aanleiding om het probleem in de
media voor het voetlicht te brengen en vooral
ook om met de bedrijven in gesprek te gaan.
Dat deden we met de fastfoodbedrijven zelf
en met grote producenten als Tyson Foods in
de Verenigde Staten en Kenchic in Kenia.
Wat hebben we bereikt?
We boekten een aantal mooie successen:
de internationale fastfoodketens Pizza Hut
Europa, Nando’s en Domino’s Enterprise
Group hebben het zogeheten Better Chicken
Commitment getekend. Meer dan 110.000
mensen deden mee met onze acties om de
bedrijven te overtuigen. Met dit resultaat
krijgen miljoenen kippen de komende jaren
een beter leven. De kippen krijgen méér
ruimte, natuurlijk licht, omgevingsverrijking en
zullen minder doorgefokt zijn op snelle groei.
Bovendien zal bij de slacht hun lijden zo beperkt mogelijk gehouden worden. Ook wordt
onafhankelijke controle op de naleving van
de dierenwelzijnsstandaarden gegarandeerd.
Met deze successen in 2020 bezorgen we
zo’n 273 miljoen kippen een beter leven.
Wat is (nog) niet bereikt?
Helaas hebben we nog niet van alle fastfoodketens op wie we ons richtten toezeggingen
gekregen dat zij zich aansluiten bij het Better
Chicken Commitment. Ook bij een produ-
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standaarden invoeren en op termijn via toezeggingen van supermarkten. We richtten ons
met name op grote supermarktketens, zoals
Walmart, Carrefour, Tesco, GPA en Casino
Group. Maar ook producenten en overheden
vormden ons doelwit.
Welke acties hebben we ondernomen?
We voerden actie, gingen met bedrijven in
gesprek en brachten een publicatie uit over
resistente bacteriën, om te laten zien dat
slechte welzijnsomstandigheden voor varkens
ook grote gezondheidsrisico’s voor mensen
met zich meebrengen. We publiceerden
een rapport waarin de vooruitgang – of het
gebrek daaraan – in kaart werd gebracht van
Amerikaanse bedrijven die hebben beloofd
over te schakelen op groepshuisvesting voor
zeugen. In het Verenigd Koninkrijk lanceerden
we een ranglijst van supermarkten op het vlak
van varkenswelzijn.

cent als Tyson Foods zit weinig beweging.
COVID-19 hielp niet mee: voor veel bedrijven
was het welzijn van de kippen geen prioriteit. Hoewel we gedurende de periode van
onze meerjarenstrategie 2015-2020 bereikt
hebben dat naar berekening meer dan een
miljard kippen jaarlijks een beter leven krijgen,
blijft dat aantal ver achter bij de hoge ambitie
van tien miljard die we in 2015 hadden
gesteld.

Onze internationale
campagne Raise Pigs
Right
Wat waren onze doelen?
Net als in voorgaande jaren was ons doel
om miljoenen varkens een beter leven te
geven. In 2020 was ons streven het leven van
vijf miljoen zeugen en vleesvarkens te verbeteren, direct door producenten die hogere

Wat hebben we bereikt?
In totaal deden 160.000 mensen mee met
onze oproep aan grote supermarkten om het
welzijn van varkens te verbeteren. Vooral in
Brazilië boekten we belangrijke vooruitgang.
De grote supermarktketen GPA zal alleen
nog varkensvlees afnemen van bedrijven die
zeugen niet in kooien houden. In 2028 zullen
alle zeugen in hun toeleveringsketen in groepen leven. Dat is belangrijk voor deze sociale
dieren. Verder stuurt GPA er bij leveranciers
op aan dat zij zorgen voor omgevingsverrijking voor vleesvarkens en stoppen met het
verminken van de dieren. Bij Casino Group,
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welzijn in reactie op onze ranglijst. Met name
vergrootten ze hun transparantie en brachten
ze de standaarden voor geïmporteerd varkensvlees op hetzelfde niveau dat geldt voor
de productie in eigen land.
Al met al zorgden we met onze resultaten in
2020 voor een beter leven voor 6,5 miljoen
varkens, waarmee we onze doelstelling
overtroffen.
Wat (nog) niet is bereikt?
Door COVID-19 hebben we een aantal
campagneactiviteiten moeten opschorten
en liepen gesprekken met supermarkten
vertraging op, omdat zij andere prioriteiten
hadden. Sinds 2018, toen we met de Raise
Pigs Right-campagne zijn begonnen, hebben we voor 23 miljoen varkens het welzijn
kunnen verbeteren, direct of op termijn. Dat
is een groot aantal, maar blijft niettemin ver
achter bij de doelstelling (tien procent van
de wereldwijde varkensproductie) die we in
2015 hadden geformuleerd.
een andere grote Braziliaanse supermarktketen, boekten we soortgelijke vooruitgang, net
als bij producent Marfrig, die in 2026 zal zijn
overgeschakeld op groepshuisvesting. Daarnaast betaalde het werk dat we sinds 2017
doen zich uit: de eerste wetgeving in Brazilië op
het vlak van het welzijn van varkens is een feit.
In andere landen was ons succes bescheidener. In het Verenigd Koninkrijk vernieuwden
zes supermarkten hun beleid voor varkens-

Onze Nederlandse
campagne gericht op de
financiële sector
Wat waren onze doelen?
Net als in voorgaande jaren was ons doel
in 2020 om de Nederlandse financiële
sector diervriendelijker maken. We willen dat
banken, verzekeraars en pensioenfondsen
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hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen door hun invloed aan te wenden bij
bedrijven die dierlijke producten produceren
of verkopen.
Ons doel voor dit jaar was concrete vooruitgang op dit gebied bij minstens drie financiële
instellingen. Bovendien wilden we dat binnen
het convenant Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen een beleidskader dierenwelzijn zou komen. Ook wilden we hierbij
een breder publiek betrekken en 70.000
mensen mobiliseren om met onze actie mee
te doen.
Welke acties hebben we ondernomen?
We zijn in 2020 een publiekscampagne
begonnen met een focus op financiële
instellingen. Deze campagne loopt door
in 2021. Met het motto ‘Zonder dat je het
weet, investeer jij in grootschalig dierenleed’
maakten we mensen bewust van wat banken,
verzekeraars en pensioenfondsen met hun
geld doen. We nodigden het publiek uit onze
open brief mede te ondertekenen om de
financiële sector op te roepen vol in te zetten
op een voedselsysteem dat ten goede komt
aan dier, mens en planeet. De campagne
werd gelanceerd met een open brief in AD,
Trouw en de Volkskrant. Ook andere NGO’s
en ook bekende Nederlanders ondertekenden de brief.
Daarnaast hebben we via de Eerlijke Geldwijzer een praktijkonderzoek uitgevoerd naar
ontbossing in de Amazone en de Cerrado.
Hierbij zijn leningen en beleggingen van
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‘De financiële sector heeft met zijn investeringsbeleid veel
macht op wereldwijde geldstromen en daarmee ook een grote
verantwoordelijkheid om zijn geld op een duurzame manier
te investeren. Helaas zien we dat dit nog lang niet altijd goed
gaat: investeringen in bedrijven in de keten van vleesproductie
bijvoorbeeld. Niet alleen slecht voor het dierenwelzijn, maar
deze investeringen dragen ook bij aan wereldwijde ontbossing
van gebieden als de Amazone. World Animal Protection brengt
deze problematiek actief onder de aandacht bij banken,
pensioenfondsen en verzekeraars. Met behulp van onze
bevindingen uit rapporten gaan we het gesprek met hen aan
om stapje voor stapje de transitie te maken naar een meer
diervriendelijk en plantaardig voedselsysteem.’
Julia Bakker, Campagnemanager Veehouderij

Nederlandse banken, pensioenfondsen en
verzekeraars in 59 hoogrisicobedrijven in de
keten van rundvlees en soja geanalyseerd.
De ontbossing wordt voornamelijk door deze
twee sectoren veroorzaakt. De soja wordt
hoofdzakelijk gebruikt als veevoer voor kippen, varkens en koeien, in Brazilië zelf, maar
ook in China en Europa – en is daarmee
rechtstreeks verbonden met het dierenleed in
de vee-industrie. Nederland is de grootste
EU-importeur van soja uit de Cerrado en de
Amazone.
Verder hebben we via de convenanten voor
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen van de verzekeraars en pensioenfondsen ingezet op het delen van kennis
over dierenwelzijn (internationale richtlijnen,
beschrijving van hoogrisicobedrijfstakken en

-sectoren, etc.). Ook hebben we aanbevelingen gedaan over hoe dierenwelzijn toe te
passen, onder meer via webinars die georganiseerd werden door de Sociaal-Economische
Raad.
Ten slotte zijn bilaterale gesprekken gevoerd
met verschillende banken, verzekeraars en
pensioenfondsen en hebben we ons internationale FARMS-initiatief verder ontwikkeld. Dat
samenwerkingsverband met collega-organisaties Humane Society International en CIWF
is gericht op het verhogen van de minimale
eisen die de mondiale financiële sector aan
dierenwelzijn in de vee-industrie stelt. Bovendien is een samenwerking gestart met FAIRR,
een platform voor institutionele beleggers om
met bedrijven in gesprek te gaan over thema’s
rondom de industriële productie van vlees,
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eieren, zuivel en vis. Het plan is met FAIRR in
2021 in te zetten op het verminderen van het
gebruik van antibioticum in de vee-industrie
door het verbeteren van het dierenwelzijn.
Wat hebben we bereikt?
Ruim 45.000 mensen hebben onze open
brief ondertekend die banken, pensioenfondsen en verzekeraars oproept in te zetten op
een diervriendelijk en duurzaam voedselsysteem. Bovendien hebben tweeduizend mensen een klacht gestuurd naar hun financiële
instelling, naar aanleiding van ons onderzoek
naar ontbossing in de Amazone en de Cerrado in het kader van de Eerlijke Geldwijzer.
Binnen de convenanten van verzekeraars en
pensioenfondsen is een themakader over
dierenwelzijn gepubliceerd om deze institutionele beleggers te helpen dierenwelzijn op te
nemen in hun beleggingen.
Een aantal financiële instellingen zette ook
concrete stappen. ABN AMRO scherpte het
dierenwelzijnsbeleid aan en stelt nu eisen aan
leefruimte voor dieren conform ons FARMSinitiatief. Ook exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business bracht met onze input
verbeteringen in het dierenwelzijnsbeleid aan.
Het milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP, nam het FARMS-initiatief op in zijn
gids voor verzekeraars. Onze aansporingen
aan het adres van Rabobank bleven evenmin
zonder resultaat: de bank rapporteerde met
drie bedrijven een traject te doorlopen naar
aanleiding van misstanden met dierenwelzijn:
een record.

Dankzij deze ontwikkelingen krijgen bedrijven
in toenemende mate vragen van hun bank of
aandeelhouder om maatregelen te nemen
ter verbetering van dierenwelzijn. Doen ze
dat niet, dan kunnen ze problemen krijgen
met financiering en investeerders. Dat is een
belangrijke stimulans voor bedrijven om
diervriendelijker en duurzamer producten te
maken of verkopen.
Wat is (nog) niet bereikt?
Het dierenwelzijnsbeleid van banken, verzekeraars en met name pensioenfondsen laat
nog veel te wensen over. Ook moeten zij
veel meer gaan sturen op een diervriendelijk,
duurzaam voedselsysteem. Mede vanwege
een latere start van onze publiekscampagne
haalden we onze doelstelling van het aantal
mensen dat onze open brief ondertekende
niet, maar dat is in 2021 meer dan goedgemaakt.

Wat zijn de plannen
voor 2021?
Samen met FAIRR zetten we een traject op
met beleggers en vleesproducenten voor verbetering van dierenwelzijn. Het doel is om het
gebruik van antibiotica terug te dringen. Een
tweede betrokkenheidstraject gaan we aan
in het kader van het IMVO-convenant met de
verzekeraars. De focus ligt hier op ontbossing
en sojaproductie voor veevoer, waarbij de

relatie met de Nederlandse vee-industrie aan
de orde komt. In het kader van de Eerlijke
Geldwijzer staat een onderzoek over de
eiwittransitie op de agenda, net als een
onderzoek over biodiversiteit. Dit doen we
samen met IUCN NL.
Verder zullen we in 2021 weer onze ranglijst
‘The Pecking Order’ publiceren en ondersteunen we diverse initiatieven, waaronder het
burgerinitiatief Stop de Kooien, de European
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Plant-based Alliance en de TAPP-coalitie.
2021 is bovendien het eerste jaar van onze
nieuwe internationale meerjarenstrategie. Een
transitiejaar, waarin we ons blijven richten op
het verbeteren van het welzijn van dieren in
de wereldwijde vee-industrie, maar waarin we
dat steeds nadrukkelijker in een groter kader
bezien. Namelijk als onderdeel van het hele
voedselsysteem en in samenhang met andere
belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en
volksgezondheidsrisico’s.

Wat willen we
bereikt hebben in
2030?
Ons grote doel is het waarborgen van een
goed leven voor dieren in de veehouderij. Dit
doen we door het voedselsysteem te transformeren. We richten ons daarbij enerzijds op
het bevorderen van een ‘voedselrevolutie’,
wat neerkomt op minder maar beter vlees en
minder maar betere zuivel. Anders gezegd:
ons consumptiepatroon moet plantaardiger
worden en dierlijke producten een stuk diervriendelijker. Anderzijds richten we ons op het
stoppen van verdere groei van de industriële
veehouderij. Daarbij kijken we niet alleen
naar bedrijven, overheden en consumenten;
een belangrijke route om beide doelen te
bereiken is ook via de financiële sector. Zo’n
transformatie van ons voedselsysteem is niet

alleen beter voor dieren, maar ook voor de
gezondheid van mensen én van de planeet.
Want de mondiale vee-industrie levert een
grote bijdrage aan de klimaatcrisis, het verlies
aan biodiversiteit, het risico op pandemieën,
de vervuiling van de bodem en het water en
schendingen van mensenrechten.

In 2030 willen we hiervoor op koers liggen:
de productie en consumptie van dierlijke
producten uit de vee-industrie moet met 25
procent zijn afgenomen, nieuwe megastallen
zijn not done en financiële instellingen zijn hun
investeringen aan het verleggen naar plantaardige alternatieven of dierlijke productie
met hogere dierenwelzijnseisen.
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Dieren in
gemeenschappen
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Wat wilden
we in 2020
bereikt hebben
voor dieren in
gemeenschappen?
In de internationale vijfjarenstrategie (20152020) staat het doel om 25 landen ervan te
overtuigen dat zij op diervriendelijke wijze
omgaan met hun hondenpopulaties, zodat er
een einde komt aan het wreed en massaal
doden van honden.

Wat is het
probleem?
Veel mensen houden van honden. Honden
kunnen echter ook als een last worden ervaren, zeker in gebieden waar ze vrijelijk rondstruinen en waar hondsdolheid heerst. Jaarlijks
sterven naar schatting 59.000 mensen aan
hondsdolheid. In 99 procent van die gevallen
zijn mensen door honden geïnfecteerd. Uit
angst voor de ziekte kiezen lokale autoriteiten
helaas vaak voor methoden die wreed zijn en

meestal niet effectief: ze schieten de honden
dood, vergiftigen ze, slaan ze de kop in of
elektrocuteren ze. Het massaal afmaken van
honden helpt echter niet bij het bestrijden
van hondsdolheid. Het is een wereldwijd
probleem, dat met name acuut is in Afrika en
Azië.

Hoe pakt World
Animal Protection dit
probleem aan?
World Animal Protection promoot bij
overheden het diervriendelijk omgaan met
hondenpopulaties. In het geval van hondsdolheid betekent dit dat we het georganiseerd
vaccineren van honden bevorderen.
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Als zeventig procent van een hondenpopulatie is ingeënt, dooft de ziekte uit. Dit is een
bewezen effectieve, diervriendelijke en op
termijn ook economisch voordelige oplossing. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om andere aspecten van het
diervriendelijk omgaan met hondenpopulaties
te promoten, zoals sterilisatie, medische zorg
en educatie voor kinderen over honden en
hondenbeten.

Doelen, activiteiten
en resultaten in
2020
Onze internationale
hondencampagne Better
Life for Dogs
Wat waren onze doelen?
Ons doel was in 2020 te komen tot een
‘Coalitie voor actie’, waarin overheden en
bedrijven samenwerken om het hondsdolheidprobleem daadwerkelijk aan te pakken.
Hoewel we de laatste jaren flinke vooruitgang
hebben geboekt om erkenning te krijgen voor
de urgentie om honden massaal te vaccineren
in de strijd tegen hondsdolheid, blijven veel
overheden steken in mooie voornemens. Wat
nodig is, zijn middelen en capaciteit om daar

daadwerkelijk gevolg aan te geven.
Daarnaast bleven we landen stimuleren in
eigen land vooruitgang te boeken, waarmee
we het vooruitzicht wilden krijgen op 22
miljoen geholpen honden.
Welke acties hebben we ondernomen?
We hebben binnen de ‘Global United
Against Rabies Coalition’ hard gewerkt om
de handen op elkaar te krijgen voor een
‘Coalitie voor actie’, gericht op het massaal
vaccineren van honden. Verder verzorgden

we training en voorlichting (onder meer in
Thailand en Brazilië), lanceerden we een
rapport ‘All eyes on dogs’ en ondersteunden
we vaccinatieprojecten in enkele landen,
waarmee we direct hulp verschaften aan ruim
tienduizend honden. De voorlichting deden
we ook in het kader van COVID-19: aan het
begin van de coronacrisis heerste de angst
dat honden het coronavirus konden overbrengen. In Costa Rica, Brazilië en Kenia zorgden
we voor voer voor honden die slachtoffer
dreigden te worden van de coronacrisis.
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‘Voorkomen is beter dan genezen. Sterker, hondsdolheid vált
niet te genezen. De mondiale samenwerking waar World Animal
Protection deel van uitmaakt om honden te vaccineren is cruciaal
om mens en dier te behoeden voor een verschrikkelijk lot.’
Dirk-Jan Verdonk, Algemeen Directeur en Hoofd Programma’s

actie’ in het leven geroepen, onder de naam
United Against Rabies Forum. Dit tekent het
grote succes van onze inspanningen en opent
het perspectief dat in steeds meer landen en
op steeds grotere schaal massavaccinatie
zal plaatsvinden. Als zodanig vormt het een
mooie bekroning van onze 2015-2020strategie op dit terrein.

In Nederland drongen we erop aan dat
dierenartsen op de lijst essentiële beroepen
werden geplaatst.
Wat hebben we bereikt
Eind september, tijdens een forum georganiseerd door de wereldgezondheidsorganisatie
WHO, de wereldorganisatie voor voedsel en
landbouw FAO en de wereldorganisatie voor
diergezondheid OIE, werd de ‘Coalitie voor

Verder hebben we met onze trainingen en
voorlichting duizenden mensen bereikt. In
Thailand bijvoorbeeld werden ruim honderd
vrijwilligers getraind in het geven van vaccinaties. Verder hadden duizenden honden baat
bij onze hulp met voedsel en vaccinaties.
Wat is (nog) niet bereikt?
Er moet nog veel gebeuren om het doel te halen dat in 2030 hondsdolheid niet meer van
honden op mensen wordt overgebracht. Nog
te weinig landen rollen grootschalige hondenvaccinatieprogramma’s uit of stellen middelen
daarvoor ter beschikking. Het United Against
Rabies Forum dient hierin de komende jaren
verandering te brengen.

Wat zijn de plannen
voor 2021?
Op internationaal niveau zullen we eraan
werken om van het United Against Rabies
Forum een succes te maken. Verder is het doel
om ons werk in Afrika te verzelfstandigen.
Met het einde van de 2015-2020-strategie
worden onze werkzaamheden op nationaal
niveau in een aantal landen afgebouwd of
beëindigd.

Wat willen we
bereikt hebben in
2030?
In de nieuwe strategie vormt het werk voor
honden niet meer een van de topprioriteiten.
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We denken dat het werk van de afgelopen
jaren goeddeels op eigen benen verder kan
en dat we nu, door te focussen op dieren
in het voedingssysteem en op wilde dieren,
als organisatie meer impact voor dieren
kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat we
gecommitteerd blijven aan het doel dat in
2030 hondsdolheid niet meer van honden op
mensen wordt overgebracht. Daarvoor blijven
we onderdeel van de United Against Rabies
Forum. Bovendien blijven we ons de komende
jaren inzetten voor de International Companion Animal Management-coalitie (ICAM). We
waarborgen anders gezegd dat het vele goede werk van de afgelopen jaren een vervolg
krijgt, zij het niet noodzakelijkerwijs onder de
vlag van World Animal Protection.

Dieren in het wild
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Wat wilden we
in 2020 bereikt
hebben voor dieren
in het wild?
Doel van onze 2015-2020-strategie was om
ten minste 100.000 wilde dieren te redden.
Dit wilden we bereiken door vraag en aanbod te verkleinen van wrede attracties met
wilde dieren, exotisch huisdierenbezit en het
gebruik van wilde dieren voor traditionele medicijnen. Bovendien was het onze ambitie om
een miljoen zeedieren te hebben gered van
verstrikking in spookvistuig. In reactie op de
coronacrisis kwam daar in 2020 een belangrijk doel bij: het stoppen van de internationale
handel in wilde dieren.

Wat is het
probleem?
Enorme aantallen wilde dieren zijn het
slachtoffer van exploitatie en handel. De
dieren worden uit het wild geroofd of in gevangenschap geboren, mishandeld en onder
slechte omstandigheden gehouden. Dit wordt
aangewakkerd door de groeiende vraag
naar exotische huisdieren, (toeristisch) entertainment met, en producten van wilde dieren.
Natuurlijke leefgebieden zijn verstoord; in de

foto: Mafalda press

zee is vistuig de meest dodelijke vorm van
plasticvervuiling. Honderdduizenden walvissen, dolfijnen, zeeschildpadden en vogels
raken jaarlijks verstrikt in verloren vistuig. De
dieren raken uitgeput, verwond en verdrinken.
Met de roof van dieren uit het wild en het vernietigen en vervuilen van hun leefgebieden,
verdwijnen ook de natuurlijke buffers tegen de
onontdekte virussen die wilde dieren bij zich
dragen. Daar zijn er zo’n 1,7 miljoen van,
aldus een inschatting van IPBES, het wetenschappelijk platform van de Verenigde Naties
op het gebied van biodiversiteit. Handel en
exploitatie zijn verschrikkelijk voor dieren,
maar kunnen dus ook grote gevolgen hebben
voor mensen, zoals de coronacrisis ons
(opnieuw) heeft geleerd. Bescherming van de
biodiversiteit en beëindiging van de commerciële handel in wilde dieren voorkomen
niet alleen veel dierenleed, het zijn essentiële
maatregelen om het risico op een nieuwe
wereldwijde gezondheids- en economische
crisis te verkleinen.
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Hoe pakt World
Animal Protection dit
probleem aan?
We beschermen wilde dieren op meerdere
manieren. Naast campagnes die gericht zijn
op bewustwording en onderzoeken naar
misstanden, zetten we druk op bedrijven en
organisaties om ervoor te zorgen dat wilde
dieren in het wild blijven. Ook voeren we
druk uit op regeringsleiders om een einde te
maken aan de handel in, en exploitatie van
wilde dieren. Samen met reisorganisaties
verminderen we vraag en aanbod van wrede
attracties met wilde dieren en we informeren
toeristen over het leed achter dit ‘vermaak’.
We promoten alternatieven en samen met de
toerismesector zoeken we naar duurzame
oplossingen voor wilde dieren die nog in
gevangenschap leven.

17

ren van spookvistuig en voor het redden van
verstrikte dieren. Dit initiatief staat sinds 2019
op eigen benen en valt daarmee buiten onze
rapportage over 2020.

Doelen, activiteiten
en resultaten in
2020
Onze internationale
G20-campagne

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.

Wat waren onze doelen?
Dat de wereldwijde coronacrisis naar alle
waarschijnlijkheid haar oorsprong kent in de
wrede handel in wilde dieren, was voor ons
aanleiding om onze plannen bij te stellen en
in te zetten op een verbod op de wereldwijde
handel in wilde dieren. In korte tijd zetten we
een nieuwe campagne op waar ons jaarplan
niet in had voorzien. We wilden daarmee
bovendien het bewustzijn van het publiek
vergroten en de problemen zichtbaar maken,
waarmee hopelijk ook de consumentenvraag
naar (producten van) wilde dieren afneemt.

Om het probleem met het spookvistuig aan te
pakken, hebben we het succesvolle Global
Ghost Gear Initiative opgezet, dat zich inzet
voor het verminderen, recyclen en verwijde-

Welke acties hebben we ondernomen?
Onder het motto ‘Keep them wild, keep
us safe’, lanceerden we de internationale
campagne Wildlife - Not Trade. We riepen

samen met supporters de G20-landen op
te stoppen met de handel in wilde dieren.
Wereldwijd lobbyden we bij organisaties en
regeringsleiders voor een verbod op de handel in wilde dieren en producten, zo ook in
Nederland. We vormden samen met andere
natuur- en dierenbeschermingsorganisaties
succesvolle coalities.
Via verschillende internationale podia zetten
we onze boodschap kracht bij. We namen
deel aan paneldiscussies tijdens de G20top, waarin de belangen worden vertegenwoordigd van burgers en maatschappelijke
organisaties. Met hun stem beïnvloeden
zij de G20-agenda. Op Europees niveau
agendeerden we onze oproep via Anja

Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij
voor de Dieren. Samen met reis- en dierenorganisaties deden we een oproep aan de
World Tourism Organization (UNWTO) om
aandacht te geven aan het verantwoord omgaan met wilde dieren wanneer het toerisme
weer aantrekt na de coronapandemie, in het
bijzonder om een einde te maken aan toeristisch vermaak met wilde dieren.
We informeerden en mobiliseerden wereldwijd burgers om het bewustzijn over de
handel in wilde dieren te bevorderen en de
druk op wereldleiders te vergroten. Ook
verrichtten we onderzoek naar misstanden in
de handel in, en exploitatie van wilde dieren,
waaronder de exotische huisdierenhandel en
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‘De COVID-19 pandemie laat zien hoe urgent het is om wilde
dieren en hun natuurlijke habitat te beschermen.
Gezondheid en welzijn van dier, mens en de natuur zijn immers
onlosmakelijk verbonden.’
Sanne Kuijpers, Campagnemanager Wilde Dieren

Door het lobbywerk werd onze oproep voor
een handelsverbod in wilde dieren opgenomen in verschillende beleidsstukken en werd
de link tussen onze omgang met wilde dieren
en het ontstaan van pandemieën besproken
door de landbouwministers van de G20landen. Dat was een succes dat in korte tijd
tot stand kwam en daarmee hoop biedt voor
de toekomst.

foto: Amy Jones - Moving Animals

wrede trainingsmethoden van babyolifantjes.
In Nederland rapporteerden we over misstanden in eigen land, waar op beurzen wordt
gehandeld in allerlei wilde dieren, waaronder
in vleermuizen. Ook schreven we bedrijven
aan die gebruikmaken van kangoeroevlees
en -leer, waarvoor deze dieren wreed worden bejaagd.
De coronacrisis liet ook zien hoe kwetsbaar
wilde dieren in gevangenschap zijn. Toeristen
bleven weg en vele locaties sloten de deuren,
waardoor de verzorging van deze dieren

in gevaar kwam. We deden daarom een
oproep deze dieren te helpen.
Wat hebben we bereikt?
Wereldwijd deden ruim 1,1 miljoen mensen
mee aan onze campagne. Daarvan kwamen
ruim 106.000 supporters uit Nederland, een
ongekend groot succes. De oproep kon wereldwijd rekenen op steun van experts, zoals
van primatologe Jane Goodall. Tot slot ondertekenden 121 externe organisaties onze brief
waarin we de G20-top opriepen een verbod
op de handel in wilde dieren in te stellen.

Alleen al met onze onlinecampagne zijn
in totaal ruim 3,3 miljoen unieke personen
bereikt met een gemiddelde frequentie van
vier tot vijf keer, waarmee het qua bereik één
van onze meest succesvolle campagnes tot nu
toe werd. Daarbovenop genereerden onze
onderzoeksbevindingen veel media-aandacht
en de nodige politieke ophef. Er volgden
Kamervragen en toezeggingen om te
onderzoeken of markten met wilde dieren in
ieder geval tijdens de coronacrisis preventief
verboden zouden kunnen worden.
Wat de concrete gevolgen van onze inspanningen zijn, moet de toekomst leren. Maar als
de signalen ons niet bedriegen, hebben we

een belangrijke impuls gegeven aan een brede cultuuromslag die aan het ontstaan is. Die
zal maken dat de exploitatie van wilde dieren
steeds meer aan banden wordt gelegd en
steeds minder geaccepteerd wordt. Dat is
werk van de lange adem. Wél heel concreet
was het resultaat van onze oproep om wilde
dieren in opvanglocaties de coronacrisis door
te helpen: dankzij gulle donaties hielpen we
zeventig olifanten en beren. Deze steun loopt
door in 2021.
Wat is (nog) niet bereikt?
Tijdens de G20-top werd weliswaar erkend
dat de gezondheid van mens, dier en milieu
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (de
zogeheten ‘one health’-benadering), maar
helaas werd binnen de gecoördineerde aanpak van de COVID-19-pandemie (nog) niet
gesproken over de handel in wilde dieren. In
Nederland zijn markten met wilde dieren nog
niet permanent beëindigd en blijven bedrijven
kangoeroeproducten aanbieden. Zowel op
nationaal als internationaal gebied is nog een
lange weg te gaan.
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webinar voor reisorganisaties presenteerden
we de nieuwe richtlijnen en de training. Ruim
veertig leden waren hierbij aanwezig.

Onze Nederlandse
dolfijnencampagne
Wat waren onze doelen?
Met onze internationale Wildlife Not Entertainment-strategie besteden we ook aandacht
aan dolfijnen. Onze doelen zijn reisorganisaties te laten stoppen met het aanbieden van
dolfijnenattracties, bezoekers bewustmaken
van het onzichtbare dierenleed en wetgeving
in stelling te brengen tegen het fokken met
dolfijnen. Ons doel voor 2020 was druk te
zetten op bedrijven die dolfijnenattracties aanbieden, waarbij aanvankelijk Expedia Group
ons doelwit was. We waren hiermee in het
laatste kwartaal van 2019 al begonnen. In
Nederland wilden we in 2020 daarvoor
55.000 mensen mobiliseren, tien kaartverkopers laten stoppen met het aanbieden van
dolfijnenattracties en de ANVR, de branchevereniging van reisorganisaties, stimuleren
haar beleid op dit thema aan te scherpen en
dolfijnenattracties aan te merken als onacceptabel. Verder wilden we doorgaan met de
steun aan de ontwikkeling van een opvangplek voor voormalige ‘showdolfijnen’.
Welke acties hebben we ondernomen?
Zowel internationaal als in Nederland
gaven we onze online-campagne, gericht
op Expedia, een vervolg. Maar we gingen
ook de straat op (of, in Nederland beter
gezegd: de gracht op): voor het kantoor van
Expedia aan de Herengracht in Amsterdam
hielden we een spectaculaire actie met een
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Ook Archipelagos, Institute of Marine Conservation, zette belangrijke stappen op weg
naar de opvang van dolfijnen uit dolfinaria.
Wat is (nog) niet bereikt?
Door het vroegtijdig afbreken van de
campagne vanwege de coronacrisis,
slaagden we er niet in onze doelstellingen
te behalen qua publieksmobilisatie en het
aantal aanbieders dat stopt met de verkoop
van kaarten voor dolfijnenattracties. Zo blijft
Expedia Group vooralsnog doorgaan met de
kaartverkoop.
foto: Ernst van Deursen

flyboarder die veel bekijks trok. Vanwege de
coronacrisis staakten we echter in maart deze
dolfijnencampagne, die oorspronkelijk tot 30
juni 2020 zou lopen.
Wel bleven we de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR begeleiden en adviseerden we bij de aanscherping van richtlijnen
voor diervriendelijk toerisme. Ook gingen
we door met het ondersteunen van Archipelagos, Institute of Marine Conservation, bij de
ontwikkeling van een opvang voor dolfijnen
uit dolfinaria. Gedurende 2020 zorgde een
door ons betaalde projectmanager voor de
coördinatie bij het ontwikkelen van de noodzakelijke protocollen.

Wat hebben we bereikt?
Ondanks het vervroegde afbreken van de
campagne tekenden 9.672 supporters onze
petitie, waarin we Expedia Group opriepen
te stoppen met de kaartverkoop voor dolfinaria. Bovendien kwam ANVR met aangescherpte richtlijnen waarin entertainment met
dolfijnen en walvisachtigen, zoals shows en
zwemmen, bestempeld wordt als onacceptabel. Het advies is daarmee aan de ruim 290
bij ANVR aangesloten reisorganisaties om
deze activiteiten niet langer aan te bieden of
te promoten. Dit betekent een belangrijke stap
voorwaarts, zowel nationaal als internationaal, om het bewustzijn bij reisorganisaties
én bij reizigers verder te stimuleren. Via een

Ons Nederlandse werk
gericht op dieren in het
wild
Wat waren onze doelen?
Niet alleen dolfijnen zijn slachtoffer van
entertainment, het geldt ook voor veel andere
wilde dieren. In 2020 wilden we ons werk op
dit thema voortzetten om vraag en aanbod
van ‘vermaak’ met wilde dieren omlaag te krijgen. De coronacrisis dwong ons dat op een
lager pitje te doen: de reisbranche had andere prioriteiten en wij zetten onze capaciteit
voor een belangrijk deel in op onze ‘Wildlife.
Not Trade’-campagne (zie pagina 17).
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stellen op het fokken van tijgers in gevangenschap. In navolging van de ruim tienduizend
handtekeningen van Thaise burgers die in
2019 werden opgehaald, vroegen wij onze
supporters, onder meer in Nederland, internationale steun uit te spreken voor een verbod
op het fokken van tijgers in gevangenschap.
Verder sloegen we de handen weer ineen
met Stichting SPOTS en Stichting AAP. Met
een gezamenlijke ‘Wildlife distancing’-campagne informeerden we reizigers over het
leed achter entertainment met wilde dieren.
Tot slot bleven we ons inzetten om de totstandkoming van een zogeheten positieflijst
op de politieke agenda te houden voor
zoogdieren die particulieren mogen houden.
Alle zoogdieren die niet op deze lijst staan,
mogen niet worden gehouden.

Welke acties hebben we ondernomen?
We bleven gedurende het jaar met reisorganisaties in gesprek over het aanbod van
attracties met wilde dieren. Samen met de
reisbranche zochten we verder naar manieren
die bijdragen aan de vermindering van het
aanbod van vermaak met wilde dieren. Zo
werd een eerste internationaal benchmarkonderzoek gepubliceerd, waarbij veertien
toonaangevende reisorganisaties werden
beoordeeld op hun dierenwelzijnsbeleid.
We steunden de campagne van ons kantoor
in Thailand, dat zich al jaren inzet om de
overheid ervan te overtuigen een verbod in te

Wat hebben we bereikt?
Naar aanleiding van onze gesprekken ondertekende één reisorganisatie onze ‘Wildlife
Statement of Intent’, een belofte om geen
attracties met wilde dieren aan te bieden.
We verzamelden met succes in korte tijd
6.204 handtekeningen voor een fokverbod
van tijgers in gevangenschap in Thailand. In
verkiezingsprogramma’s van verschillende
politieke partijen werd ons standpunt rondom
positieflijsten opgenomen. We kregen steun
van de dierenartsbrancheorganisatie KNMvD
en leverden input op de door hen opgestelde position paper vóór een positieflijst, die
in 2021 wordt gepresenteerd. Met deze
resultaten zijn weer bouwstenen gelegd voor
een toekomst waarin de exploitatie van wilde
dieren steeds verder wordt teruggedrongen.
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Wat is (nog) niet bereikt?
Onze doelstelling voor 2020 om meerdere reisorganisaties op onze lijn te krijgen,
haalden we niet. Ook de publicatie van een
positieflijst voor zoogdieren liep vertraging op
door het coronavirus.
Daar staat tegenover dat we de internationale doelstelling voor de periode 2015-2020
ruimschoots verdubbelden: we beschermden
220.000 wilde dieren.

Wat zijn de plannen
voor 2021?
We gaan door met het beïnvloeden van beleidsmakers om de handel in wilde dieren en
hun producten aan banden te leggen. Ook
gaan we opnieuw campagne voeren tegen
het gebruik van dolfijnen voor shows en inter-
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actie met mensen (toeristen). In Nederland
ligt de focus daarbij op Dolfinarium Harderwijk. We zullen ook het aanbod van korting
en kaarten door Nederlandse bedrijven aan
de kaak stellen.
Onder de nieuwe strategie (zie pagina 37)
is het plan in het vierde kwartaal nog een
andere campagne te lanceren. Het precieze
onderwerp daarvan is nog in ontwikkeling.

Wat willen we
bereikt hebben in
2030?
Onder de nieuwe meerjarenstrategie is het
stoppen van de ‘commodificatie’, oftewel het
verhandelbaar maken van wilde dieren, een
belangrijke pijler. Momenteel wordt hard
gewerkt om dit verder uit te werken. Duidelijk
is al wel dat het in de kern focust op een
systeemverandering in onze omgang met
wilde dieren en hun leefgebieden. Dat vraagt
om een langetermijnvisie en een integrale
benadering, waarin gewerkt wordt aan de
verbetering van dierenwelzijn in samenhang
met de volksgezondheid en biodiversiteit.
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Dieren in rampsituaties
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Wat wilden we
in 2020 bereikt
hebben voor dieren
in rampsituaties?
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 niet worden vergeten
in noodhulpplannen.

Wat is het
probleem?
Natuurrampen treffen evengoed dieren als
mensen. Ook dieren verdienen noodhulp.
Bovendien wordt mensen in veel gevallen een
tweede ramp bespaard als we dieren helpen.
Mensen zijn immers vaak 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 natuurrampen
toe en daarmee ook de noodzaak om hulp
te bieden.
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‘Het redden van een wallaby van bosbranden heeft vooral

Hoe pakt World
Animal Protection dit
probleem aan?
World Animal Protection verschaft directe
noodhulp aan dieren die het slachtoffer van
natuurrampen zijn geworden. Daarnaast
zetten we ons ervoor in 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.

Doelen, activiteiten
en resultaten in
2020
Ons internationale werk
foto: Aussie Mobile Vets

Wat waren onze doelen?
In 2020 waren onze voornaamste doelen
dat Thailand een nationaal dierennoodhulpplan aannam en dat, voortbouwend op ons
succes van 2019, in Afrika de diergezondheidsstrategie van de Afrikaanse Unie werd

betekenis voor het individuele dier. Maar daar stopt het niet. Het
is ook het luiden van de noodklok dat natuurrampen steeds vaker
rampen zijn die veroorzaakt zijn door de mensheid. Om dieren
daartegen te beschermen zijn fundamentele veranderingen
nodig in de manier waarop we als maatschappij met de natuur
omgaan.’
Dirk-Jan Verdonk, Algemeen Directeur en Hoofd Programma’s

gepromoot. Verder wilden we op een aantal
plekken noodhulp geven of steunen, alsmede
trainingen verzorgen.

•	het vergroten van de expertise van lokale
gemeenschappen om dieren hulp te
bieden.

Welke acties hebben we ondernomen?
Het jaar begon met een ramp van ongekende omvang: de bosbranden in Australië.
Naar schatting drie miljard dieren kwamen
om, raakten gewond of verloren hun leefgebied. De ramp genereerde ook een enorme
mobilisatie van hulp en middelen. Wij richtten
ons op drie interventies:
•	het steunen met medicijnen, apparatuur en
expertise van zeven lokale organisaties
die zorg verleenden aan getroffen dieren;
•	beleidsverbetering op statelijk en federaal
niveau om de bescherming van dieren
beter onderdeel te maken van rampenplannen;

Naast de hulp die we boden in Australië,
verleenden we noodhulp en boden we
ondersteuning in Nicaragua, Guatemala,
India, de Filipijnen en in Beiroet, Libanon, na
de verwoestende ontploffing in de haven.
Beleidsmatig waren we met name actief in
Kenia, India en Thailand. Training gaven we
online met de cursus PrepVet en via verschillende webinars.
Wat hebben we bereikt?
In Australië redden de lokale organisaties met
onze steun bijna negenduizend dieren, waaronder kangoeroes, wallabies, wombats, koeskoezen en suikereekhoorns. Op de andere
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plekken waar we actief waren, hielpen we bij
elkaar ruim twintigduizend dieren. In Panama
stelde de overheid onze PrepVet-cursus zelfs
verplicht voor al het veterinaire personeel van
de diergezondheidsafdeling van het ministerie
van Landbouw.
De impact die we op lange termijn denken
te realiseren via nationaal beleid dat dieren
opneemt in rampenplannen, zal vele malen
groter zijn en in de vele miljoenen dieren
lopen.
Wat is (nog) niet bereikt?
Het dierennoodhulpplan in Thailand vorderde, maar is nog niet voltooid. De verwachting
is dat het in de loop van 2021 wordt bekrachtigd. Ook in India en Kenia liepen onze
beleidsmatige inspanningen vertraging op;
vanwege de coronacrisis hadden betrokken
ministeries andere prioriteiten.

Wat zijn de plannen
voor 2021?
In 2021 willen we ons noodhulpwerk herpositioneren: het komt in dienst te staan van de
transformatie van het voedselsysteem en het
behoud van wilde dieren in het wild. Om dat
te bereiken is het plan een noodhulpfonds op
te zetten, bedoeld om lokale organisaties in
staat te stellen hulp te verlenen.
foto: Vita Sun
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Wat willen we
bereikt hebben in
2030?
Onder de nieuwe meerjarenstrategie
richten we ons op de transformatie van het
voedselsysteem en het tegengaan van de
exploitatie van wilde dieren. Dat heeft een
duidelijk verband met noodhulp; het huidige
voedselsysteem heeft een grote impact op
klimaatverandering en de teloorgang van
de habitat van wilde dieren. Dat vergroot de
kans op rampen als bosbranden en orkanen.
In onze nieuwe strategie is noodhulp daarom
geen geïsoleerde pijler meer, maar een
geïntegreerd onderdeel van onze strategische
doelstellingen.

Overige
resultaten
Lobby/
beleidsbeïnvloeding
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den. Ook deden we mee met consultaties
van de Europese Commissie. Verder leverden
we input voor diverse evaluaties en onderzoeken, waaronder die van het Nederlandse
MVO-beleid.

Doelen

Resultaten

Net als in voorgaande jaren was een belangrijk doel voor 2020 dat World Animal
Protection in Nederland een bijdrage zou leveren aan de uitvoering van het jaarplan van
de Dierencoalitie. Speerpunten waren daarin
de evaluatie van de ‘Wet dieren’ en de
voorbereidingen op de verkiezingen voor de
Tweede Kamer van maart 2021. Daarnaast
beoogde de Dierencoalitie weer goede ondersteuning te geven aan de politieke lobby
van de individuele leden.

Vanwege onze grote rol bij de Dierencoalitie
zijn we met name verheugd dat dankzij de
ondersteuning van deze coalitie de lid-organisaties parlementariërs wisten te inspireren tot
het indienen van Kamervragen en moties en
het verwerven van steun daarvoor. Bovendien namen diverse verkiezingsprogramma’s
van politieke partijen standpunten op, mede
dankzij het werk van de Dierencoalitie. De resultaten van de evaluatie van de ‘Wet dieren’
laten nog op zich wachten.

Verder deden we mee met gezamenlijke ad
hoc initiatieven. Zo drongen we met andere
organisaties bij de Europese Commissie
aan op een betere ‘groene taxonomie’ voor
financiële instellingen (een instrument bedoeld
om te helpen investeringen duurzamer te
maken) en bij ontwikkelingsbanken voor de
opname van betere dierenwelzijnsstandaar-

Structurele samenwerkingsverbanden
World Animal Protection hecht aan samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we
meer kunnen bereiken als we onze krachten
met anderen bundelen. Dat doen we met
de Dierencoalitie, maar het blijkt ook uit ons
lidmaatschap van het MVO Platform. Dat
bestaat uit maatschappelijke organisaties en

vakbonden die zich inzetten voor beter beleid
ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit vlak gaf 2020
hoop: het wordt steeds meer beleidsmakers
en politici duidelijk dat er wetgeving moet
komen die bedrijven verplicht beter om te
gaan met de maatschappelijke risico’s die zij
met hun activiteiten veroorzaken.
Ook maakte World Animal Protection in
2020 weer onderdeel uit van de Eerlijke
Geldwijzer (Eerlijke Bank-, Verzekerings- en

Pensioenwijzer). Verder droegen we bij aan
de True Animal Protein Price-coalitie (TAPP-coalitie), die zich inzet voor een eerlijke prijs
voor dierlijke eiwitten en die een transitie nastreeft naar een duurzaam en diervriendelijk
voedselsysteem. In 2020 traden we ook toe
tot de OECD Watch, die zich beijvert voor
verbetering van de OESO-richtlijnen voor
multinationale ondernemingen.
Tot slot waren we een van de oprichters van
de nieuwe European Alliance for Plant-based
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‘We zoeken continu naar nieuwe en aansprekende manieren om
Food, een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich in Brussel
sterk maakt voor wetgeving en beleid om
plantaardige voeding te bevorderen en aan
de bevoordeling van dierlijke voeding een
einde maakt. Een mooie overwinning in dit
verband vormde de verwerping van het voorstel uit de koker van de vleeslobby om namen
als ‘plantaardige burger’ te verbieden.

Onze supporters
We zijn al onze supporters ontzettend
dankbaar, want alleen dankzij hun steun
kunnen we werken aan een toekomst zonder
dierenleed. In 2020 is het aantal financiële
supporters gestegen dat ons steunt met een
losse (eenmalige) gift. Dit komt vooral doordat onze supporters reageren op een van
onze oproepen.
Het aantal supporters dat ons niet langer
steunt (uitstroom) is licht gestegen ten opzichte
van 2019. Omdat 2020 een bijzonder
jaar was door de coronapandemie, zijn we
tevreden dat we de uitstroom hebben kunnen
beperken. Gelukkig zien we dat veel donateurs, ook in deze moeilijke tijd, trouw blijven
aan de dieren en hun steun blijven geven.
Uit onderzoek blijkt dat de loyaliteit van onze
donateurs hoog is: de Charity Support Score,
die de loyaliteit van donateurs meet, stond

in 2020 op 83. We staan daarmee op de
vijfde plek van de 21 goede doelen die in
2020 de CSS lieten meten.
In onze contacten met supporters staat voor
ons voorop dat we een warme band met hen
opbouwen en laten blijken dat we ze waarderen. Dit doen we met onze informatieve en
delight-programma’s. Deze bestaan onder andere uit het versturen van ons magazine (drie
keer per jaar via post of e-mail), een programma om donateurs te bedanken na een gift,
een jubileumprogramma om onze waardering
te uiten voor supporters die al vijf of tien jaar
donateur zijn en een verjaardagsprogramma
waarin we donateurs op hun verjaardag
e-mailen met een kleine verrassing in de vorm
van feestelijke, veganistische recepten.

onze supporters bij ons werk te betrekken en te enthousiasmeren
om in actie te komen. Denk aan het starten van een
inzamelingsactie via Facebook of ons online-collecteplatform,
of het kopen van producten zoals onze kerstkaarten,
dierenkalender, campagnetassen en mondkapjes in onze huisstijl’
Hilje Wolfson, Hoofd Fondsenwerving en Communicatie

Naast financiële giften kunnen supporters ook
op andere manieren bijdragen aan een betere wereld voor dieren. Het is bijvoorbeeld
heel waardevol als een supporter zijn of haar
handtekening onder een petitie zet, zodat we
de druk richting de petitie-ontvanger kunnen
opvoeren. Maar ook door het liken of delen
van een bericht op social media of het doen
van een belofte ten aanzien van diervriendelijk consumeren, zetten we samen stappen in
het verbeteren van dierenlevens wereldwijd.
Sinds 2018 meten we de betrokkenheid van
onze supporters met de engagementscore.
Alle financiële en niet-financiële factoren
waaruit engagement blijkt en die meetbaar
zijn, worden per individu in kaart gebracht.
foto: Vita Sun
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Elke factor heeft een weging waarmee vervolgens de score berekend wordt. Hiermee
ontstaat een matrix met twee assen: financiële
en niet-financiële betrokkenheid. Deze score
biedt inzicht in hoe we supporters kunnen
laten opschuiven in de matrix, met reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen initiatieven
om de financiële en niet-financiële betrokkenheid te verhogen.

Fondsenwerving
In 2020 hebben we ons inkomstentarget van
bijna 6 miljoen euro ver overtroffen. In totaal
haalden we vorig jaar ruim € 7,2 miljoen op
aan donaties, waarbij vooral de inkomsten uit
nalatenschappen veel hoger waren dan verwacht. Maar ook de inkomsten uit partnership
giving, acquisitie en behoud en ontwikkeling
van donateurs waren hoger dan begroot.
Ook als we kijken naar de inkomsten uit
voorgaande jaren, dan is 2020 een piekjaar.
Ter vergelijking: in 2019 haalden we in totaal
ruim € 5,8 miljoen op uit fondsenwerving.
Het werven van nieuwe donateurs wordt echter
wel steeds lastiger en duurder. Dit is niet alleen
merkbaar binnen onze organisatie, ook andere
goede doelen worstelen met dit probleem. Om
meer diversiteit in onze wervingskanalen aan
te brengen en risico te spreiden, hebben we in
2020 sterk ingezet op innovatie binnen onze
acquisitie.
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Wij hebben diverse fondsen bereid gevonden
ons financieel te ondersteunen om directe
noodhulp te kunnen verlenen aan olifanten
en beren die honger leden als gevolg van de
coronapandemie. Opvangkampen konden
immers geen toeristen meer ontvangen. Ook
waren er fondsen die ons steunden om dieren
op te vangen en te verzorgen die in nood kwamen tijdens de heftige bosbranden in Australië.
De inkomsten uit partnerschappen met het
bedrijfsleven en met name het MKB, waren lager dan verwacht als gevolg van de
coronacrisis. Desondanks zijn we een aantal
interessante samenwerkingen aangegaan,
zoals verderop in dit hoofdstuk, bij Partnerschappen, te lezen is.
Onze inkomsten uit nalatenschappen vertoonden een sterke groei. We zijn erg dankbaar
dat steeds meer mensen ook na hun overlijden iets voor de dieren willen betekenen en
ervoor kiezen hun geld aan World Animal
Protection na te laten.
Activiteiten 2020				
In 2020 waren onze belangrijkste kanalen
om nieuwe donateurs te werven onze website
en advertenties op Facebook. De werving
van donateurs via tv- commerials viel in de
zomermaanden door omstandigheden tegen:
door een lang aanhoudende hittegolf waren
de kijkcijfers erg laag. Ook liep tegelijkertijd
voor de slachtoffers van een bomaanslag in
Beirut een giro 555-actie, die veel aandacht
kreeg.

Vanuit de wens om meer diversiteit in onze
acquisitiekanalen aan te brengen, hebben
we veel getest met nieuwe methoden en proposities. Eind mei hielden we een succesvolle
Tikkie-actie voor olifanten in opvangkampen.
Rond dierendag was de Tikkie-actie voor
dieren in de vee-industrie. Beide donatiewervingscampagnes liepen zowel via advertenties op Tikkie zelf als via onze social media.
Ook hebben we een speciaal lidmaatschap
geïntroduceerd waarbij de focus ligt op
laagdrempelig geven: voor slechts tien euro
per jaar kunnen mensen al lid worden. We
hebben de doorlopende donatiepagina’s op
onze website uitgebreid en een dogtag-actie
voor hondenliefhebbers georganiseerd. Dit
hield in dat we via een e-mail aan onze
achterban en advertenties op Facebook men-

sen de mogelijkheid boden om een vaccinatie te doneren voor minimaal drie euro en als
dank een gratis hondenpenning te ontvangen.
Naast acquisitie zijn ook fondsenwervende
activiteiten uitgevoerd, die gericht waren op
onze bestaande donateurs. Een voorbeeld
daarvan is ons special appeal-programma,
waarin we zes keer per jaar een selectie
van donateurs per post benaderen met een
specifiek giftverzoek. Ook hebben we diverse
telemarketingprogramma’s ingezet, waarmee
we bestaande donateurs vragen hun bijdrage
te verhogen of structureel donateur te worden
als ze dat nog niet waren.
Een grote zorg waren de telemarketingresultaten, die vanaf de zomer van 2020 zwaar
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onder druk stonden. We konden steeds
minder mensen telefonisch bereiken. Achteraf
bleek dat bij bepaalde type Samsung-telefoons meldingen van mogelijk fraude in het
scherm verschenen. Gelukkig konden wij dit
probleem verhelpen, en mede dankzij andere
optimalisaties zagen we de telemarketingresultaten eind 2020 gelukkig weer omhoog
schieten.
Kostenpercentage		
Het streven is om maximaal 25 procent van
de middelen aan fondsenwervende activiteiten te besteden. In 2020 hebben we 25,7
procent uitgegeven aan fondsenwerving. Een
deel hiervan, twee procent, wordt internationaal besteed aan groeimarkten waar investeringen nog niet kostendekkend zijn.
Nalatenschappen
Het is een prachtig gebaar dat mensen ook
na hun overlijden van betekenis willen zijn
voor dieren. Een gebaar dat wij als organisatie enorm koesteren. Vorig jaar was een
bijzonder jaar voor onze nalatenschappenwerving. Door de coronapandemie hebben
we ervoor gekozen het aantal activiteiten in
onze werving juist terug te schroeven. We
hebben ervoor gekozen meer gesprekken te
voeren met mensen die hebben aangegeven
geïnteresseerd te zijn in het opnemen van
World Animal Protection in hun testament,
of die dat al gedaan hebben. Tegelijkertijd
merkten we dat mensen juist graag hun zaken
op orde wilden hebben vanwege de pandemie en ons daarom actief benaderden.
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Een grote tegenvaller was dat onze jaarlijkse ontmoetingsdag niet kon plaatsvinden.
We vonden de risico’s te groot om fysiek bij
elkaar te komen. Wel organiseerden we een
online alternatief.
Via (online) advertenties, onze nieuwsbrief
en de website hebben we de verschillende
manieren om geld na te laten onder de
aandacht gebracht. Ook hebben we een
erfenisdossier ontwikkeld om mensen te
helpen hun gedachten op een rijtje te zetten
als ze nadenken over hoe ze hun nalatenschap willen vormgeven. Dit vormt een goede
aanvulling op onze informatieve brochure.
Ondanks de uitdagingen die we hadden,
hebben we in 2020 heel mooie giften mogen
ontvangen uit nalatenschappen. In totaal ging
het om ruim 2,1 miljoen euro. De afwikkeling
van de dossiers gebeurt in samenwerking met
Bureau Nalatenschappen.
Partnerschappen
In 2020 hebben we samen met verschillende
stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven
extra noodhulp kunnen verlenen aan getroffen
dieren tijdens de bosbranden in Australië.
Ook hebben we financiële steun gekregen
voor extra voeding en medische zorg voor
olifanten en beren in opvangplekken die in
nood verkeerden door het wegvallen van
inkomsten uit toerisme.
Naast acute noodhulp zijn systeemveranderingen binnen de vee- en reisindustrie van fun-

damenteel belang voor een diervriendelijke
en duurzame wereld. Zo staat het welzijn van
dieren in nauw verband met onder andere
de volksgezondheid, klimaatverandering en
voedselzekerheid. Het verder uitbreiden en
bestendigen van relaties met partijen die dit
belang mede erkennen, is een belangrijke
speerpunt voor de komende jaren.

We zijn trots op de mooie samenwerking die
we hebben opgezet met winkelketen Dille
& Kamille en illustratrice Lieke van der Vorst.
Samen ontwikkelden we een set ansichtkaarten met daarop vee zoals we dat het liefst
zien: vrij en blij. Van de opbrengst gaat twintig
procent naar World Animal Protection.
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in media, zowel betaald via tv-commercials
(DRTV) als via free publicity. Uit ons jaarlijkse
onderzoek blijkt wel dat mensen ons steeds
beter kennen. Men koppelt World Animal
Protection weliswaar nog voornamelijk aan
ons werk voor wilde dieren, maar ook de
bekendheid met onze inspanningen voor vee
worden steeds meer opgemerkt.

foto: Kasper van Steveninck

Communicatie
Merkbekendheid
De afgelopen jaren zagen we een sterke
groei in merkbekendheid. Onze geholpen
naamsbekendheid, die we jaarlijks meten
onder dierlievende Nederlanders, klom van
29 procent in 2017 naar veertig procent in
2019. In 2020 hebben we te maken met een
stagnatie; de geholpen naamsbekendheid
bleef op veertig procent staan, ondanks het
grote aantal momenten van zichtbaarheid

Het is noodzakelijk het publiek te laten weten
wie we zijn en wat we doen in de vorm
van een campagne met een focus op het
vergroten van de merkbekendheid. Dat staat
op de planning voor 2021. We weten dat
er nog flink wat ruimte is om te groeien in bekendheid. Dan kunnen we meer mensen aan
ons binden om samen met hen onze doelen
na te streven. Zo krijgen we een positieve
impact op steeds meer dierenlevens. Het is
ook nodig onze verandering in internationale
strategie zichtbaar te maken, waarin we onze
spreekwoordelijke pijlen richten op het veranderen van systemen ten gunste van dieren in
de vee-industrie, en op het stoppen van de
handel in wilde dieren.
Hiermee hebben we eind 2020 een begin
gemaakt door een campagne te ontwikkelen die gericht is op het versterken van
de koppeling van World Animal Protection
met het onderwerp dieren in de vee-industrie. We hebben al mooie eerste resultaten
gezien, die ook de eind 2020, begin 2021
lopende campagne hebben versterkt. Zo
zijn er middels onze Facebook-advertenties
ruim 930.000 video views van minstens
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15 seconden gerealiseerd, waarmee de
doelstelling met bijna 34% is overtroffen. Van
de Dierenvriend doelgroep (bijna een miljoen
personen) zijn ruim 580.000 unieke personen
(60%) gemiddeld drie tot vier keer bereikt.
Via digitale schermen in winkelcentra en
langs (snel)wegen hadden we een geschat
bereik van bijna drie miljoen. Met behulp van
geo-targeting rondom deze schermen hadden
we extra impact en wisten we 200.000 unieke personen te bereiken. Door deze merkcampagne zagen we bovendien een versterkend
effect op de lopende campagne gericht op
het diervriendelijker maken van de Nederlandse financiële sector. 		

schaatser Jan Blokhuijsen

Ambassadeurs en high profile supporters
Talloze ambassadeurs steunen en helpen ons
in ons werk om dieren wereldwijd te beschermen. Ook in 2020 ondernamen we succesvolle acties met fijne mensen. Zo presenteerden we samen met actrice Abbey Hoes een
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schappen. De overige mediahits zijn toe te
schrijven aan werk dat we uitvoeren in coalitieverband, zoals met de Eerlijke Geldwijzer.
Als het gaat om nieuws over wilde dieren,
weten journalisten ons goed te vinden. Op
het onderwerp dieren in de veehouderij willen
we onze positie in de media de komende
jaren verder versterken.

Best presterende content binnen de Weldoenergroep
fototentoonstelling over dieren in de veehouderij, kregen we weer warme steun van
Loretta Schrijver die onze spotjes insprak en
mochten we Jan Blokhuijsen, Teske de Schepper, Maryam Hassouni en Marijke Helwegen
interviewen over vermaak met wilde dieren.
Ook kon onze open brief aan de financiële
sector op veel steun rekenen van artiesten,
schrijvers en presentatoren. De brief werd
ondertekend door 28 mensen, onder wie
Pieter Derks, Ruben van der Meer, Milouska
Meulens, Lauren Verster, Guido Weijers, Tommy Wieringa en Anita Witzier. We bedanken
hen allemaal hartelijk!
Social media
Op basis van ons onderzoek onder verschillende typen dierenliefhebbers ontwikkelden
we een contentstrategie gericht op een nieuwe doelgroep, de Weldoener op Facebook,
waar we de meeste volgers hebben, en voor

LinkedIn, het kanaal waar de meeste Weldoeners online zijn. Deze contentstrategie hielp
ons relevant te zijn voor de Weldoener en
aan te sluiten bij hun belevingswereld, maar
we konden ook onze warme Dierenvrienden
betrokken houden. We leerden met welke
content we de Weldoener het beste aanspreken en welke randvoorwaarden hierbij
belangrijk zijn. Binnen de Weldoenergroep
bereikten we op Facebook bijna 1.478.000
unieke personen.
Media
Door met ons werk in het nieuws te komen,
bereiken we een groot publiek. In 2020
kwam World Animal Protection 436 keer in
het nieuws; 144 keer meer dan vorig jaar. In
292 gevallen ging dat over ons werk voor
wilde dieren, tegenover 92 keer over dieren
in de veehouderij. Ook werd er negen keer
bericht over het werk voor dieren in gemeen-

Communicatie met belanghebbenden
World Animal Protection wil een invloedrijke
stem hebben aan de onderhandelingstafels van overheden en bedrijven, om zo
het welzijn van dieren in het wild en in de
vee-industrie te verbeteren. We willen namens
zoveel mogelijk mensen spreken, want hoe
meer mensen wij vertegenwoordigen, des te
serieuzer we worden genomen.

Onze achterban onder Nederlanders die van
dieren houden, groeit gestaag. We zijn blij
met elke vorm van steun, of het nu een handtekening is onder een petitie, of door tijd en/of
geld aan ons te doneren.
We willen onze supporters zo goed mogelijk
informeren over onze activiteiten, zodat zij
weten wat wij hebben gedaan met hun steun.
Via onze e-mailnieuwsbrieven, het magazine,
de website en onze sociale kanalen hebben
we het hele jaar inspirerende verhalen gedeeld,
mijlpalen belicht en successen in beeld gebracht.
Het afgelopen jaar hebben we extra veel
aandacht besteed aan onze webcare. Hier
staan we in direct contact met onze achterban
en we zien dat steeds meer mensen via onze
social media reageren. We hebben een nieuwe
webcaretool in gebruik genomen, medewerkers
extra getraind en meer uren beschikbaar gesteld
voor een goede webcare.

Aantal mediahits in 2020
9

Wilde dieren
43

Dieren in de veehouderij
Dieren in gemeenschappen

92
292
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Overig

Onze
organisatie
Missie & Visie
Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van onze stichting
luidt: ‘Het bevorderen van dierenwelzijn
wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaande
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 we vastgelegd in onze
statuten die te vinden zijn op onze website.

Missie
We move the world to protect animals

Visie
A world where animals live free from
cruelty and suffering
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We maken onderdeel uit van een internationale organisatie, dus onze
missie en visie zijn in het Engels.

Raad van Toezicht

Organisatiestructuur

Directie

Toezicht en bestuur
World Animal Protection kent een scheiding
tussen bestuur en toezicht. De directie is
bestuurlijk verantwoordelijk en staat onder
toezicht van de Raad van Toezicht.
Door vastlegging van de rollen, bevoegdheden en wederzijdse verantwoordelijkheden, streven we er als stichting naar om
belangenverstrengeling tussen de twee rollen
te voorkomen.
De samenwerking tussen het Nederlandse
kantoor en de internationale organisatie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Organogram
De directie vormt samen met de door haar
benoemde afdelingshoofden het manage-
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Bedrijfsvoering

Fondsenwerving &
Communicatie

mentteam van de organisatie. World Animal
Protection kende in 2020 een organisatiestructuur met drie afdelingen.

Directie
In 2020 bestond de directie uit twee personen: Dirk-Jan Verdonk en Thierry Reniers.
Zij namen per 1 januari 2020 het roer over
van Pascal de Smit en combineren sindsdien
het directeurschap met hun reeds bestaande
functies binnen World Animal Protection
Nederland. Thierry Reniers heeft geen
relevante nevenfuncties. Dirk-Jan Verdonk is

Programma’s

voorzitter van de Dierencoalitie en lid van de
steering committee van de EAPF. Beide functies
vervult hij vanuit zijn rol binnen World Animal
Protection.
Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning
en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt
periodiek geëvalueerd en geactualiseerd. De
laatste evaluatie was in 2018.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning volgt

World Animal Protection Bestuursverslag 2020

Raad van Toezicht
Wie zijn het?
De Raad bestond in 2020 uit zes leden

Bob van den Bos,
voorzitter
World Animal Protection de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij World
Animal Protection vond plaats door de Raad
van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde
BSD-score van 385 punten. World Animal
Protection heeft sinds 2020 een tweehoofdige collegiale directie. Hiervoor geldt een afslag op de BSD-score van 87%. Dit komt neer
op een maximaal jaarinkomen van € 88.928
op jaarbasis. Het jaarinkomen voor Dirk-Jan
Verdonk (1,0 FTE/12 mnd) bedroeg
€ 88.128 en dat voor Thierry Reniers
€ 60.050 (0,8 FTE/11 mnd). Het jaarinkomen van beiden bleef onder het geldende maximum.
Naast de maximering van het jaarinkomen
geldt ook een absoluut maximum voor de
navolgende beloningscomponenten samen:
jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellin-

gen, werkgeversbijdrage pensioen, overige
beloningen op termijn. Het hiervoor geldende
maximum is € 110.046. De beide directieleden bleven hier ruim onder met € 93.512
en € 63.665. De belaste vergoedingen/
bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen
en de overige beloningen op termijn stonden
bovendien in een redelijke verhouding tot het
jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van
de bezoldiging worden in de jaarrekening
toegelicht.
Beoordeling van de directie
Uiterlijk in de eerste raadsvergadering van
het nieuwe jaar wordt het functioneren van
de directie besproken, waarbij de directie
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 directie. Het verslag van dit gesprek
wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en
in aanwezigheid van de directie besproken in
de eerstvolgende vergadering.

Bob is sinds 2003 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.

‘Ten behoeve van mens en dier moet de
mensheid radicaal anders omgaan met
dieren.’

Michel Kuik,
penningmeester
Sinds maart 2012 vervult Michel de penningmeesterrol binnen de Raad van Toezicht.
Beroep: accountant, belastingadviseur
Nevenfuncties: treasurer Association International Tax Consultants (AITC)
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‘Opkomen voor dieren maakt de wereld
een stukje beter voor iedereen.’

Annet van Gerwen,
secretaris
Annet is sinds april 2016 lid van de Raad van
Toezicht en vervult sinds eind 2019 de rol van
secretaris.
Beroep: advocaat bij de Belastingdienst
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 is Lucie lid binnen onze Raad van
Toezicht.
Beroep: directeur van de Vereniging Nederlandse Brouwers
Nevenfuncties: geen

‘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.’
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Pieter Schaffels,
lid
Pieter is sinds 2018 lid van de Raad van
Toezicht.
Beroep: directeur Marketing en
Communicatie regio Noord-Europa bij DNV,
divisie Energy Systems
Nevenfuncties: lid van het bestuur van de
Stichting Questionmark
(www.thequestionmark.org)

benoemd. De Raad was van oordeel dat de
capaciteiten en ervaringen van deze twee
directeuren elkaar goed aanvulden.

Rooster van aftreden
Naam

BestuursDatum
HerbeJaar van Jaar van hertaak
in functie noeming aftreden benoeming
					
					
Dhr. B.R.A. van den Bos
voorzitter
nov -12
2016
2020
Dhr. M.C.K.W.Kuik
penningmeester mrt -12
2016
2020
Mw. L.D. Wigboldus
bestuurslid
apr -13
2017
2021
Mw. A. van Gerwen
bestuurslid
apr -16			
2020
Dhr. P. Schaffels
bestuurslid
sep -18			
2022
Mw. M. van Scharrenburg bestuurslid
sep -18			
2022

‘Dieren beschermen is mensen beschaven.’

Melina van Scharrenburg,
lid
Sinds 2018 is Melina lid van de Raad van
Toezicht.
Beroep: Senior Green Finance Advisor bij het
Wereld Natuur Fonds.
Nevenfuncties: geen

‘Dierenwelzijn vereist een wereldwijde
bewustzijnsverandering en multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven,
overheid en samenleving. Alleen door
gezamenlijke actie kan het respect voor
dieren gewaarborgd worden, voor nu en
in de toekomst.’

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 € 200
voor leden en € 300 voor de voorzitter per
vergadering.
Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als 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 dit bestuur handelt. De Raad van
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Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat
de uitvoering van het beleid strookt met de
vastgestelde beleidsplannen en begrotingen.
Inhoudelijke reflectie Raad van Toezicht
Onze Raad bestond het afgelopen jaar uit
zes leden, met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden.
De Raad heeft, na het vertrek van directeur
Pascal de Smit, het managementteam en de
vertegenwoordiging van het personeel geconsulteerd over de structuur en de personele
bezetting van de nieuwe directie. Mede op
grond van adviezen heeft de Raad gekozen
voor een tweehoofdige leiding. De vacatures
werden allereerst intern opengesteld, wat
resulteerde in twee sollicitaties. Uiteindelijk
zijn Dirk-Jan Verdonk als algemeen directeur
en Thierry Reniers als directeur Organisatie

‘De Raad is in 2020 acht keer bijeengeweest,
eerst nog fysiek, later via Teams vanwege
de coronavoorschriften. Online vergaderen
heeft zeker niet onze voorkeur, maar is ook
voor ons een goede vervangende methode
gebleken. Wij hebben geen concessies
gedaan aan de vergaderagenda’s en alle
onderwerpen zo veel mogelijk recht gedaan.
De wederzijdse gewenning van Raad en
directie verliep snel en voorspoedig, zodat
we terug kunnen kijken op een productief jaar
voor de dieren, ondanks de COVID-schaduw
die ook al het World Animal Protection-werk
bemoeilijkte.’
Bob van den Bos
Voorzitter Raad van Toezicht
Werving en selectie
De Raad van Toezicht bestaat uit personen
met verschillende profielen waarbij een
profielschets is gemaakt voor elke portefeuillehouder. De wervings- en selectieprocedure
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 wervingsen selectieprocedure voor de openstaande
vacature verdere invulling nodig heeft en stelt
deze zo nodig gewijzigd vast.
In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bezetting binnen de Raad van
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‘Na jaren gewerkt te hebben in het internationale bedrijfsleven
was het voor mij tijd om een betere balans te vinden tussen werk/
privé en intrinsieke motivatie/doel. World Animal Protection was
al eens eerder onder mijn aandacht gekomen, maar toen de
rol Hoofd Bedrijfsvoering voorbij kwam, heb ik deze met beide
handen aangegrepen.
NGO’s een stoffig imago? Helemaal niet! Ik zie een stel goed
gemotiveerde een zeer gedreven mensen. Allemaal bereid om
het beste voor de organisatie te doen. Hiernaast zie ik dat het
opleidingsniveau erg hoog is en er goede stappen gemaakt
worden in professionaliseren van de organisatie.’
Joke Hoekstra, Hoofd Bedrijfsvoering
Toezicht. In verband met het verstrijken van
de zittingstermijnen van de voorzitter en de
penningmeester is eind 2020 een wervingstraject gestart.
Auditcommissie
De Raad van Toezicht is bevoegd een of
meer commissies en/of raden in te stellen.
De auditcommissie is een 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 minimaal
tweemaal per jaar.

Verslag auditcommissie over 2020
De commissie bestaat uit twee leden:
Michel Kuik (Penningmeester RvT) en Lucie
Wigboldus (lid RvT). Naast de leden is bij de
vergaderingen het Hoofd Bedrijfsvoering Joke
Hoekstra aanwezig als ondersteuning. Bij de
vergaderingen kan de externe accountant
aanwezig zijn. In het jaar 2020 is de
commissie formeel tweemaal bijeengeweest.
Verder vindt desgewenst informeel overleg
plaats tussen de directie, het hoofd
bedrijfsvoering en de auditcommissie, als
daar aanleiding voor is vanuit de stichting of
de auditcommissie. De kwartaalrapportages
worden eerst aan de auditcommissie

voorgelegd. In de eerste vergadering is de
jaarrekening aan de orde geweest. Met
de accountant is van gedachte gewisseld
over de jaarrekening en diens bevindingen
aangaande de stichting. De jaarrekening is
akkoord bevonden en voorgelegd aan de
Raad van Toezicht om vast te stellen. Daar
is de jaarrekening ongewijzigd vastgesteld.
In de tweede vergadering is met name
stilgestaan bij de managementletter van de
accountant en het beloningsbeleid van de
directie in het kader van de aangepaste
richtlijnen van het CBF. Daarnaast is de
planning- en controlcyclus in 2020 aan de
orde geweest. 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 de
ondersteuning en de heldere uiteenzettingen.
Michel Kuik, Lucie Wigboldus
Internationale organisatie
World Animal Protection Nederland is
onderdeel van een wereldwijd opererende
organisatie met een hoofdkantoor in Londen.
In onze mondiale organisatiestructuur zijn drie
belangrijke organen:

Global Leadership Team (GLT)
Het GLT is het dagelijks bestuur van de
internationale organisatie. Het bestaat uit vijf
leden en wordt aangestuurd door de internationale CEO.

Global Leadership Group (GLG)
De GLG bestaat uit de leden van de GLT, de
landendirecteuren en de hoofden van de internationale afdelingen. De GLG richt zich op
organisatorische zaken in de brede zin van
het woord: het adviseert de GLT en draagt
verantwoordelijkheid voor de implementatie
van het werk.
Programme Steering Group (PSG)
De PSG is een orgaan waaraan alle wereldwijde campagnemandaten, campagnestrategieën en -plannen ter goedkeuring worden
voorgelegd. Zo helpt de PSG bij het bewaken van de juiste prioriteiten. Drie roulerende
landendirecteuren nemen deel aan de PSG.

Personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van
World Animal Protection Nederland bestaat
uit drie leden. Twee leden zijn in respectievelijk april en september 2020 afgetreden
vanwege het verstrijken van hun zittingstermijn.
Hiervoor zijn nieuwe verkiezingen georganiseerd, wat tot de succesvolle installatie van
twee nieuwe leden heeft geleid.
De PVT heeft ieder kwartaal overleg met de
directie. In 2020 heeft de PVT een verzoek
om instemming gekregen van de directie over
de herziening van het ‘Beleid belonen en
waarderen’. De PVT heeft de medewerkers
van World Animal Protection Nederland
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hierover geraadpleegd en schriftelijk naar
de directie gereageerd. Eind 2020 heeft
de directie, onder meer op basis van goed
overleg met de PVT, besloten om de instemmingsaanvraag aan te houden. De directie
zal een nieuw, uitgebreider proces voor de
herziening/herijking van het beloningsbeleid
opzetten dat in 2021 van start zal gaan.

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

Integriteitsbeleid		
Integriteit heeft bij World Animal Protection
altijd hoog in het vaandel gestaan. Wat nog
ontbrak, was een formeel integriteitsbeleid.
Dit is in 2020 opgesteld. In dit document
hebben wij expliciet gemaakt welk gedrag
wij van elkaar mogen verwachten, welke
afspraken we onderling maken en wat de
sancties zijn als deze afspraken niet worden
nagekomen. Binnen het integriteitsbeleid
heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke
rol. World Animal Protection heeft hier drie
verschillende loketten voor. Een binnen
de Nederlandse organisatie, een binnen

Kengetallen medewerkers		 2018

2019

2020

Betaalde krachten * 		
Fte ** 		

27
19,6

31
25,15

33
26,5

Vast/ tijdelijk contract 		
Man/ vrouw 		
Instroom/ uitstroom 		
Gemiddelde leeftijd *** 		

21/6
8/19
8/0
37

25/6
7/24
7/1
39

24 / 9
6 / 27
8/6
39

* is het aantal betaalde krachten per 31 december
** is de gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** gemeten over het bestand op 31 december
de internationale organisatie en een
vertrouwenspersoon buiten de organisatie.
Hiernaast is integriteit een vast onderdeel op
de agenda van het Management Team.

Eind 2020 werkten er 33 betaalde krachten
(2019: 31) bij World Animal Protection
Nederland. In 2020 hebben vijf stagiaires
(2019: vijf) een opdracht bij World Animal
Protection uitgevoerd. Daarnaast hadden we
op 31 december vrijwilligers die onze organisatie actief ondersteunden, naast de grotere
groep vrijwilligers in ons bestand die op meer
incidentele basis worden ingezet..

rol bij ons op het kantoor huisvesten. De
groei in FTE in de voorbije jaren is het directe
gevolg van het feit dat we vanuit Nederland
steeds meer programmatisch werk verzetten
voor dieren wereldwijd. Waar we in het
verleden vooral als fondsenwervend kantoor
actief waren voor onze internationale organisatie, hebben we nu ook meer medewerkers
in dienst die in Nederland (en de Europese
Unie) belangrijk lobbywerk doen en bedrijven
en instellingen (zoals banken, verzekeraars en
pensioenfondsen) beïnvloeden om hun beleid
diervriendelijker te maken. Om aandacht
te vragen voor dit werk en onze impact te
vergroten, hebben we ook ons campagne- en
communicatieteam versterkt. Bekijk de tabel
hierboven voor de verdeling van medewerkers door de jaren heen.

Het aantal betaalde krachten is gestegen ten
opzichte van het jaar ervoor, omdat we een
aantal medewerkers met een internationale

Door COVID-19 werkten de medewerkers
vanaf 13 maart standaard vanuit huis. In
individuele gevallen werd hier soms van

Medewerkers
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afgeweken, waarbij buiten de lockdowns
een maximumbezetting van zeven personen
gold. Het kantoor werd hiervoor zo ingericht
dat de coronaregels goed konden worden
nageleefd.
Personeelshandboek
Al ons beleid leggen we vast. Met ingang van
2018 gebruiken we hiervoor het personeelshandboek dat in de decembervergadering van
2019 door de Raad van Toezicht is vastgesteld. Dit handboek wordt periodiek aangepast
waar nodig. Ingrijpende aanpassingen worden
voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Functieprofielen & salarisgebouw
Alle medewerkers van World Animal
Protection hebben een functieprofiel, waarin
hun verantwoordelijkheden en taken zijn
vastgelegd die de basis vormen voor een
weging. Op grond hiervan wordt de functie
in een salarisschaal van ons salarisgebouw
geplaatst.
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 Beoordelings- en beloningsbeleid. Jaarlijks bepalen
de directeur en de Raad van Toezicht of
een inflatiecorrectie van ons salarisgebouw
gewenst is. Er heeft in 2020 geen inflatiecorrectie plaatsgevonden.
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Vrijwilliger Jos aan het
woord

World Animal Protection werkt in de regel niet
met eindejaarsuitkeringen of standaardbonussen. Wel beschikken we over de mogelijkheid
om personeelsleden een extra beloning te
geven. Er zijn zes medewerkers die over
2020 een extra beloning toegezegd hebben
gekregen voor uitzonderlijke prestaties. De
uitbetaling zal plaatsvinden in 2021.

Al mijn hele leven ben ik dol op dieren
en ben ik oprecht van mening dat de
dierenrechten beter beschermd moeten
worden. Dieren hebben immers evenveel
recht op een goed bestaan als wij mensen.
Het is onze plicht daar met elkaar voor te
zorgen. Om die reden ben ik al vele jaren
donateur van allerlei organisaties die de
verbetering van het dierenwelzijn nastreven, waaronder uiteraard World Animal
Protection.
Het is natuurlijk nog mooier om, naast
bescheiden donaties, ook daadwerkelijk
met raad en daad een bijdrage te kunnen
leveren. Dit was al heel lang het plan, maar
door een vol en druk bestaan kwam het daar
helaas nooit van. Tot enkele maanden geleden. Toen heb ik eindelijk de stoute schoenen
aangetrokken en heb ik contact opgenomen
met World Animal Protection. Zij stonden boven aan mijn lijstje vanwege de professionele
aanpak en de gedegen uitstraling.
Ik heb aangegeven dat ik graag mijn steentje
actief wil bijdragen. Met mijn ruime ervaring
in het bedrijfsleven (inmiddels meer dan dertig
jaar) hoop ik een waardevolle bijdrage te
kunnen leveren en van toegevoegde waarde
te kunnen zijn. Gezien mijn achtergrond ligt
het voor de hand om daarbij te focussen op
commercie, management en/of juridische
zaken. Op deze gebieden heb ik de meeste
kennis en ervaring en is mijn toegevoegde
waarde waarschijnlijk het grootst.

Vrijwilliger Jos

Toch wel tot mijn verrassing, werd ik bij World
Animal Protection met open armen ontvangen.
Vrij snel na de eerste kennismakingsgesprekken ben ik als vrijwilliger in dienst getreden.
Intussen heb ik verschillende collega’s leren
kennen en heb ik me al direct nuttig mogen
maken bij diverse vraagstukken. Ontzettend
leuk om mee te mogen denken en te mogen
praten. Het kost wat tijd, maar ik krijg er
ontzettend veel voor terug. Het team van
World Animal Protection is zeer gemotiveerd
en enthousiast. Heel veel positieve energie en
echt geweldig hoe ik ben ontvangen en word
gewaardeerd. Ik had veel en veel eerder
contact op moeten nemen….

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: een functioneringsgesprek. Aan het eind
van het jaar ontvangt elke medewerker een
beoordeling van de leidinggevende, waarbij
medewerkers ook elkaar om input vragen.
Ziekteverzuim
In 2020 hadden we, als gevolg van een paar
langdurig zieken, helaas een hoog ziekteverzuim van tien procent, waar dit in 2019 maar
2,8 procent was. Net als in 2019 was ons
korte verzuim in 2020 onder de een procent.
Werving en selectie
Al jaren lukt het ons ondanks 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 we zoveel mogelijk
met een vaste sollicitatiecommissie en in de
regel voeren we twee sollicitatiegesprek-
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ken, waarbij de sollicitant voor het tweede
gesprek een opdracht moet maken. Er is altijd
een directielid betrokken bij de wervingsprocedure.
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 praktijkervaring op die in het
verlengde ligt van zijn/haar studie of vakgebied. In 2020 hebben we evenveel stagiairs
gehad als 2019, namelijk vijf. Ieder heeft op
zijn/haar eigen manier bijgedragen aan de
resultaten van onze organisatie.
Vrijwilligers
Onze behoefte aan vrijwilligers is in Nederland bescheiden, omdat we hier geen eigen
opvangplekken, dierenklinieken of teams hebben om straathonden tegen hondsdolheid in
te enten. Toch zijn er situaties waarin ook wij
vrijwillige medewerkers hard nodig hebben.
Sinds 2020 kan men zich via onze website
aanmelden als vrijwilliger. Hier is goed
gebruik van gemaakt, want onze database
is gestegen van veertig vrijwilligers in 2019
naar 85 in 2020. Van iedere vrijwilliger weten wij op welk gebied wij ze kunnen inzetten.
Drie vrijwilligers hebben zich op structurele
basis ingezet in 2020 voor World Animal Protection Nederland. Naast het uitspreken van
onze dankbaarheid, vergoeden we uiteraard
reis- en onkosten.
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Strategie en
beleid
Mondiale Strategie
2021-2030
2020 was het laatste jaar van de 20152020-strategie. Sinds 2019 is internationaal
gewerkt aan een nieuwe meerjarenstrategie,
waaraan ook het Nederlandse kantoor actief
heeft bijgedragen.
Onze visie en missie blijven hetzelfde, maar
deze krijgen vanaf 2021 vorm in twee strategische speerpunten:
1. Het waarborgen dat dieren in de veehouderij een goed leven hebben door
het voedselsysteem te transformeren én
2. Het stoppen van de ‘commodificatie’
van wilde dieren, dat wil zeggen het
stoppen van de exploitatie van wilde
dieren alsof het economische producten
of leveranciers van diensten zijn.
Bij ons werk gelden bovendien vier dimensies:
Sentience: voorop staat dat dieren wezens
zijn met gevoel en bewustzijn en een eigen,
intrinsieke waarde.
Scale: we zijn het aan de dieren verplicht dat

we veranderingen bewerkstelligen waar grote
aantallen dieren wat aan hebben.
Systems: we streven naar systeemverandering; alleen via die weg kunnen we de wereld
echt diervriendelijk en duurzaam maken.
Sustainability: onze oplossingen moeten niet
alleen werken voor dieren, maar ook voor
mensen en de planeet.

Deze drie pijlers hebben invloed op elkaar.
Met het intensiever betrekken van mensen
bouwen we aan een beweging, 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.

Nederlandse
meerjarenstrategie

Jaarplannen

In het licht van de nieuwe internationale
meerjarenstrategie zal ook World Animal
Protection Nederland in 2021 een nieuwe
meerjarenstrategie ontwikkelen.
Binnen de huidige Nederlandse meerjarenstrategie, die te vinden is op onze website,
hebben we in 2020 in en vanuit Nederland
gewerkt aan een betere wereld voor dieren
door:
a. aansprekende campagnes te voeren en;
b. mensen meer te betrekken bij ons werk.
Onze focus ligt daarbij op de thema’s ‘Dieren
in de veehouderij’, ‘Dieren in het wild’ en
‘Zwerfhonden’, die rusten op drie pijlers:
1. Educatie en mobilisatie
2. Lobby en beleidsbeïnvloeding
3. Katalyseren van duurzame oplossingen

Sinds 2017 is onze werkwijze gestoeld
op het voeren van integrale campagnes.
We hebben de vakgebieden van programma’s, communicatie en fondsenwerving
geïntegreerd in één campagneproject. De
uitgangspositie is dat we 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 de internationale organisatie
en onze Raad van Toezicht bepaald. De
uitwerking van deze keuzes leggen we vast in
een jaarplan.

Risicomanagement
De huidige COVID-19-crisis laat maar weer
eens zien dat de wereld veranderlijk en
onvoorspelbaar is. World Animal Protection
probeert daarin zo goed mogelijk mee te
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bewegen door voortdurend op kansen in
te springen en mogelijke risico’s in kaart te
brengen en te verkleinen. Dat laatste doen
we door een actief risicobeleid te voeren,
waarmee we risico’s zo goed mogelijk beheersbaar houden.
Databeveiligingsbeleid
In 2018 heeft World Animal Protection in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal beleidsstukken
en procedures opgesteld die tezamen ons
Privacy Management Systeem vormen. Dit
systeem bestaat uit zes onderdelen:
1. Informatiebeveiligingsbeleid
2. Privacybeleid
3. Privacystatement
4. Verwerkingsregister
5. Gedragscode omgang persoonsgegevens
6. Processen en procedures
Om het Privacy Management Systeem te
borgen in de organisatie, hebben we twee
rollen gedefinieerd: data protection officer
en data security officer. Deze twee rollen zijn
verbonden aan twee verschillende functies en
worden door twee personen uitgevoerd.
Risicobeleid
World Animal Protection is een internationale
organisatie die wordt blootgesteld aan wereldwijde risico’s die we centraal beheersbaar willen maken. Om die reden is, als onderdeel van
het Global Policy Framework, internationaal
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Risicobereidheid
De mate waarin we bereid zijn om risico te
lopen bij het bereiken van onze doelstellingen, noemen we de risicobereidheid. World
Animal Protection (Nederland) heeft een
risicomijdend profiel, waarmee we aangeven
niet bereid te zijn hoge risico’s te nemen. We
zijn van mening dat we een grote verantwoordelijkheid hebben door ons karakter als
serieuze gesprekspartner met overheden en
bedrijven. Daarnaast zijn we niet bereid grote
financiële risico’s te nemen, omdat we werken
met gelden van individuele donateurs en
partners/fondsen die erop vertrouwen dat we
verstandig met hun geld omgaan.
Ons risicobeheer
In Nederland maken we minimaal een keer
per jaar een risico-inventarisatie, waarin we
de voornaamste risico’s in acht categorieën in
kaart brengen en deze wegen op basis van
waarschijnlijkheid en impact. Onze internationale organisatie heeft vijf categorieën
geïdentificeerd die beïnvloed worden indien
een risico zich zou manifesteren:

foto: Michelle de Villiers

risicobeleid opgesteld waar alle landenkantoren, en dus ook Nederland, zich aan houden.
In de kern stelt dit beleid dat alle kantoren en
hun leiderschap, maar ook de medewerkers,
verantwoordelijk zijn voor het risicobeheer en
dit periodiek moeten monitoren.

Strategisch: het risico beïnvloedt de strategie/strategische doelen van de organisatie.
Operationeel: het risico beïnvloedt de operationele doelstellingen.
Financieel: het risico brengt financiële impact
met zich mee.
Reputatie: het risico beïnvloedt de reputatie
van World Animal Protection.
Compliance: het risico brengt met zich mee
dat er niet aan wet- en regelgeving voldaan
kan worden.
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Alle risico’s kwalificeren we aan de hand van
een beoordelingssystematiek, waarbij we
een score tussen de een en vijf geven voor
zowel de impact als de waarschijnlijkheid
dat dit risico zich voordoet. Op basis hiervan
kwalificeren we de risico’s en vertalen we dit
naar een mogelijke impact op het behalen
van de doelen.
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 worden beoordeeld.
Risico’s in 2019
Op de volgende pagina staat een beschrijving van de risico’s en onzekerheden die een
belangrijke impact op onze organisatie hebben (gehad). Per risico hebben we in kaart
gebracht welke maatregelen zijn of worden
genomen om de risico’s te verkleinen.

Maatschappelijk
verantwoord handelen
In de bedrijfsvoering van ons werk houden
we nadrukkelijk rekening met onze impact
op mens, milieu en – uiteraard – dier. Bij de
inrichting van ons kantoor hebben we zoveel
mogelijk duurzame materialen gebruikt om
onze CO2-voetafdruk te verkleinen.
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Groep

Risico

Gevolg

Impact (1-5)

Likelyhood (1-5)

Current controls

F2

Een economische recessie ten gevolg van de coronapandemie heeft grote gevolgen voor het geefgedrag van onze
donateurs.

Een laag consumentenvertrouwen kan de bereidheid om
World Animal Protection regulier te (blijven) steunen doen
afnemen, waardoor de inkomsten afnemen en het lastiger
wordt programma-doelstellingen te behalen.

4

5

We vergroten onze inspanningen om eenmalige, kleine donaties te
werven op onderwerpen waarbij mensen sterk betrokken zijn. Daarnaast hebben we medewerkers aangetrokken die zich specifiek richten
op nalatenschappen en fondsen om onze inkomstenmix te verbreden.

E1

Een nieuwe telemarketingwetgeving in Nederland die uitsluitend telefonische opvolging van mensen met een actieve opt-in
toestaat, zou grote impact hebben op ons fondsenwervend
rendement.

Ons fondsenwervend rendement zou zwaar onder druk
komen te staan.

5

5

De Nederlandse branchevereniging voor goede doelen is in gesprek
met de Nederlandse overheid om de voorgenomen wetgeving aan te
passen voor goede doelen.

O9

Social media kanalen beoordelen content van onze (video)
posts en kunnen campagnes blokkeren.

Blokkeren van content kan leiden tot lagere lead generatie
waardoor zowel campagne/programma en fondsenwervende doelstellingen niet gehaald kunnen worden.

2

5

Netwerken opbouwen met de social media-uitgevers en zeker stellen
dat we als betrouwbare partij gezien worden.

F3

Lage merkbekendheid en hoge concurrentie van andere
fondsenwervende organisaties.

Lagere inkomsten waardoor het fondsenwervend rendement
zou zwaar onder druk komt te staan.

4

5

Investeringen in merkbekendheid onder dierlievende Nederlanders.
Merkbekendheid een integraal onderdeel van geïntegreerde campagnes maken.

G1

Reorganisatie van het internationale hoofdkantoor en internationale koerswijziging.

Onvrede over deze veranderingen en de manier waarop
deze tot stand zijn gekomen, kunnen leiden tot een negatieve
beleving van ons merk en een verminderde geefbereidheid bij
onze supporters.

4

3

De raden van toezicht en directies hebben gesprekken gevoerd en
afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en inspraak van het
Nederlandse kantoor in de besluitvorming over dit soort processen.

G2

Bedrijfsprocessen die niet in lijn zijn met onze waarden.

De geloofwaardigheid van onze campagnes, ons overige
programmawerk en onze fondsenwervende proposities komt
in het gedrang.

4

3

Bedrijfsprocessen worden periodiek kritisch bekeken of zij adequaat
zijn of aanscherping en uitbreiding behoeven. Voor zover het internationale bedrijfsprocessen zijn, voeren wij daarover dialoog met de
internationale organisatie.

G3

Gedrag van medewerkers dat niet in lijn is met onze waarden.

De geloofwaardigheid van onze campagnes, ons overige
programmawerk en onze fondsenwervende proposities komt
in het gedrang.

3

5

Leidinggevenden geven in woord en daad het goede voorbeeld. Binnen onze internationale organisatie zijn de tevredenheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers tot prioriteit benoemd. In dit
kader is een internationaal hoofd personeelszaken aangetrokken dat
lid is van het Global Leadership Team en is een traject gestart om de
organisatiecultuur verder te ontwikkelen.
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In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben we:
• compensatie van CO2-uitstoot van vliegreizen;
• een reiskostenregeling die openbaar vervoer en fietsgebruik stimuleert;
• spaargelden die op een zo duurzaam
mogelijke bank worden geplaatst.
En:
• organiseren we vlees- en visvrije evenementen, met altijd veganistische opties;
• doen we onze inkoop (van koffie, (plantaardige) melk en overige relevante producten)
biologisch;
• en gebruiken we chloorvrij papier.
In de bredere zin van ons werk, de campagnes die we voeren en de hulp die we bieden
op verre plekken in de wereld, nemen we
gedragscodes en lokale culturen en gebruiken in acht en proberen we ook daar zoveel
mogelijk gebruik te maken van inkoop die de
belasting van onze aarde beperkt.
Vanuit de internationale organisatie zijn we in
2020 begonnen met het registreren van onze
CO2-afdruk. De volgende stap zal zijn om
maatregelen te nemen en de CO2-uitstoot te
verlagen.

Financieel Beleid
Het financiële beleid dat World Animal
Protection voert, is in lijn met de Richtlijn Finan-
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cieel 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
& balances op onze financiële processen,
zijn vastgelegd in ons ‘Protocol administratieve organisatie’. Dit is in 2020 herzien en
aangepast naar de meer geautomatiseerde
organisatie.
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 zoveel 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 hoofdzakelijk bij Triodos Bank en
ASN Bank. We zijn in 2018 verder verduurzaamd door onze pensioenregeling onder
te brengen bij a.s.r. Deze verzekeringsmaatschappij behaalde in 2018 de hoogste score
op dierenwelzijn in de Eerlijke Verzekeringswijzer: eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer.
Planning & Control
World Animal Protection heeft een degelijke
planning- en controlcyclus, waarmee we grip
houden op onze activiteiten en de te behalen
resultaten. Het managementteam analyseert
maandelijks het resultaat in Nederland aan
de hand van een maandrapportage.

Driemaal per jaar geeft de organisatie een
prognose af van de inkomsten en kosten voor
de rest van het jaar. Afwijkingen ten opzichte
van het budget worden aangegrepen om sturingsmaatregelen te nemen door bijvoorbeeld
bezuinigingen door te voeren of extra investeringen te doen. Viermaal per jaar rapporteert
de directie aan de Raad van Toezicht over de
financiële gang van zaken door middel van
een kwartaal-/jaarrapportage waarin ook de
nieuwe prognose wordt opgenomen.
Met rapportages legt het internationale kan-

toor van World Animal Protection verantwoording af over de besteding van het geld dat
ze uit Nederland en andere landen krijgt. Dat
gebeurt in Groot-Brittannië – waar ons internationale kantoor is gevestigd – 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.
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2019
Realisatie

2020
Begroting

2020
Realisatie

2021
Begroting

5.479.268

5.380.231

6.987.511

5.727.165

57.920

200.000

91.444

100.000

Baten van andere organisaties

148.623

-

73.550

75.000

Baten van subsidies van overheden

130.813

-

69.712

70.000

356

51.000

272

1.000

Som der Baten

5.816.979

5.631.231

7.222.488

5.973.165

Besteed aan doelstelling

4.074.872

3.915.260

4.108.806

4.234.429

Wervingskosten

1.461.773

1.493.699

1.495.028

1.484.958

232.967

222.272

214.171

253.778

5.769.612

5.631.231

5.818.005

5.973.165

212

-

-

-

47.579

0

1.404.483

0

Omschrijving
Baten van particulieren

Reservebeleid
Het reservebeleid van World Animal
Protection Nederland is erop gericht de aan
haar ter beschikking gestelde middelen in te
zetten voor de verbetering van het leven van
dieren en daarmee het oppotten van gelden
zoveel mogelijk te voorkomen.
Continuïteitsreserve
Om zeker te stellen dat de stichting ook in
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen, acht het bestuur het wenselijk een deel
van het vrij besteedbare vermogen te bestemmen als continuïteitsreserve. Voor de bepaling
van de maximale hoogte van de continuïteitsreserve kijkt de stichting naar de richtlijn van
Goede Doelen Nederland. De reserve wordt
bepaald op basis van een risicoanalyse. De
risicoanalyse van World Animal Protection
eind 2020, die is goedgekeurd door de
Raad van Toezicht, vormt de basis voor de
hoogte van onze continuïteitsreserve.
Overige reserves
In principe streeft World Animal Protection
ernaar om naast de continuïteitsreserve en
eventuele bestemmings- en herwaarderingsreserve geen andere reserves aan te houden.
De gelden die aan het eind van het jaar binnenkomen en niet meer overgemaakt kunnen
worden naar onze internationale organisatie,
worden tijdelijk opgenomen onder overige
reserves.

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 we er de voorkeur
aan dit alleen te doen als de gift niet in het
betreffende boekjaar kan worden uitgegeven
en het giftbedrag een dergelijke omvang
heeft dat het deze administratieve verwerking
efficiënt maakt.

Baten van bedrijven

Overige baten

Beheer en administratie
Som der Lasten
Saldo financiële baten en lasten

Financiën
Wat waren de financiële resultaten van World
Animal Protection Nederland? In deze paragraaf geven we inzicht in onze belangrijkste
inkomsten en kosten en van onze financiële
positie eind 2020.
Verdere analyses en financiële overzichten
zijn te vinden in onze jaarrekening 2020, die
tegelijkertijd met dit bestuursverslag is gepubliceerd op onze website.

Samenvattend beeld
In 2020 was ons resultaat uitzonderlijk hoog:
€ 1,4 miljoen. Dit resultaat is in hoofdzaak te
danken aan incidentele hoge nalatenschappen. Het mooie positieve resultaat dat we in

41

Saldo van Baten en Lasten
2020 behaalden, is toegevoegd aan onze
reserves.
Omdat we er niet automatisch vanuit kunnen
gaan dat ons ook in 2021 hoge nalatenschappen ten deel zullen vallen, is de
begroting van 2021 lager dan de realisatie
in 2020, maar wel hoger dan die van 2019.

Analyse van de staat van
baten en lasten
Baten
De baten van particulieren zijn dit jaar significant hoger dan begroot en ook hoger dan
in 2019 gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak
hiervan: de hogere inkomsten uit nalaten-

schappen. Dit jaar waren de inkomsten uit organisaties en subsidies van overheden lager
dan vorig jaar. Dit is deels te verklaren door
stopzetting van een subsidie en bijhorende
activiteiten conform planning.
Lasten
In totaal besteedden we in 2020 5,8 miljoen
euro. Naast bestedingen ten behoeve van
onze nationale programma’s droegen we in
2020 1,9 miljoen euro bij aan het internationale werk van World Animal Protection
. Deze bestedingen verantwoorden we als
kosten in drie categorieën: ‘Besteed aan
doelstelling’; ‘Wervingskosten’ en ‘Beheer
en administratie’. In onze jaarrekening geven
we meer toelichting op de afspraken met het
internationale kantoor en de gehanteerde
systematiek.
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In 2020 hebben we onze nationale bestedingen aan de doelstelling op peil kunnen
houden. Bijna de helft van ons nationale
programmabudget ging naar ‘Dieren in de
veehouderij’ en een vergelijkbaar deel naar
‘Dieren in het wild.’ De overige programmakosten kwamen voor rekening van algemene
beleidsbeïnvloeding voor dieren.
ACTIVA

Door de toevoeging van het resultaat aan de
reserves gaf de eindbalans op 31 december
het onderstaande beeld.
Verdere toelichting op de balans, conform de
richtlijn, is opgenomen in onze jaarrekening.

Activa benodigd voor de bedrijfsvoering

31 december
2019

31 december
2020

51.136

34.318

131.840

368.233

Vlottende activa
B

Vorderingen en overlopende activa

C

Liquide middelen

1.662.118

2.883.475

Totaal activa

1.845.095

3.286.027

PASSIVA
D

31 december
2019

31 december
2020

1.130.000

D2 Bestemmingsreserve
D3 Overige reserves
Voorzieningen

Streef % Realisatie Begroting

Realisatie

Begroting

70,6%

69,5%

70,6%

70,9%

B. % wervingskosten

25,0%

25,4%

26,5%

25,7%

24,9%

4,0%

4,0%

3,9%

3,7%

4,2%

100%

100%

100%

100%

100%

C. % beheer en administratie

Verhouding bestedingen
De bestedingen aan zowel doelstellingen,
werving als beheer en administratie zijn mooi
in lijn met de streefpercentages. De grafiek
hierboven geeft inzicht in hoe we iedere euro
die we in 2020 ontvingen besteedden.
In totaal ging er in 2020 vanuit het Nederlandse kantoor 42,4% (2,5 miljoen) rechtstreeks naar het verbeteren van dierenwelzijn

middels programma’s in binnen-en buitenland
(zie hiervoor de eerdere hoofdstukken).
Daarnaast zetten we vol in op voorlichting en
bewustwording: de basis om te komen tot een
diervriendelijker wereld. Daarvoor gebruiken
we vooral (social)mediakanalen als Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter,
maar ook betaalde en onbetaalde publiciteit
en natuurlijk onze website, ons magazine en
onze e-mailnieuwsbrief. Het werven van nieu-

1.320.000
3,7%

Internationale programma’s

455.594

Nationale programma’s
-

23,9%

-

30,0%

Nationale voorlichting & Bewustwording
Internationale wervingskosten

Kortlopende schulden
F

Crediteuren

257.428

173.828

G

Overlopende passiva en overige schulden

216.554

336.605

1.845.095

3.286.027

Totaal passiva

2021

71,0%

Voorzieningen
E

2020

A. % besteed aan doelstellingen

1.000.000
241.113

2020

Bestedingen in waarde / procentueel

Reserves en fondsen

D1 Continuïteitsreserve

Omschrijving

TOTAAL

Vaste activa
A

2019
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1,8%
28,2%

12,4%

Nationale wervingskosten
Nationale Beheer en administratiekosten
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we donateurs was in 2020 een uitdaging.
Om te voorkomen dat de wervingskosten
hoger uitvallen dan de baten, wordt er per
wervingstraject bekeken of dit voldoende
rendement oplevert. Het behouden van
bestaande donateurs is in 2020 wederom
goed gelukt. Wij zijn trots dat we zo’n trouwe
achterban hebben, waardoor onze uitstroompercentages laag zijn.
De bestedingen aan beheer en administratie
zijn al jaren op 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 zijn belegd. De kosten voor beheer
en administratie zijn in lijn met vorig jaar en
begroting.

Internationaal
Jaarlijks produceert onze internationale
organisatie een jaarverslag (Global Review)
dat wordt gepubliceerd op onze internationale website. In deze paragraaf een korte
samenvatting van de financiële kerncijfers uit
dit verslag. De financiële gegevens worden in
US dollar weergegeven.

Financiën van onze
wereldwijde organisatie
Baten
De internationale organisatie heeft in 2020
$ 58,2 miljoen inkomsten gerealiseerd.
Net als vorig jaar bestaat de top vijf van
inkomsten genererende landenkantoren binnen World Animal Protection uit het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken, Australië, Nederland
en de Verenigde Staten. Samen zijn zij goed
voor 76 procent van de wereldwijde inkomsten. Vergelijkbaar met Nederland komt het
leeuwendeel van de wereldwijde inkomsten
uit particuliere donaties, alleen verschilt het
percentage nogal: Nederland 94 procent
terwijl dit internationaal 71 procent is.
Door de uitzonderlijk hoge nalatenschappen
in 2020 realiseerde Nederland een inkomstenpercentage op nalatenschappen van
30% versus internationaal 18%. Bekijk de verdeling van de totale internationale inkomsten
hiernaast.
Lasten
In 2020 besteedde World Animal Protection
$ 55,7 miljoen aan het wereldwijde werk.
Van dit geld werd 75% besteed aan dierenwelzijnsprogramma’s. Bekijk de verdeling van
de kosten in 2020 hiernaast.

Het jaar 2020 was een jaar dat
gedomineerd werd door een wereldwijde
pandemie. Hierdoor zijn sommige plannen
niet tot uitvoer gebracht en heeft de

internationale organisatie minder uitgegeven
dan aan inkomsten binnengekomen is. Deze
plannen zijn uitgesteld en worden opgepakt
zodra de situatie het weer toestaat.

Baten internationale organisatie US$ 58,2
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Nalatenschappen
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Lasten internationale organisatie US$ 55,7
Dieren in het wild
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Wereldwijde lobby
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