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woord vooraf

Geachte lezer,

Welkom in het jaarverslag over 2013, waarin wij open en evenwichtig 

verantwoording willen afleggen over onze werkzaamheden.

We hebben gekozen voor een compacte opzet met een indeling die 

voor elk type lezer wat wils biedt. In het overzicht op de pagina hier-

naast kunt u kiezen wat het best bij u past.

Leest u liever online, kijk dan op www.wakkerdier.nl in het menu ‘over 

Wakker Dier’. Naast het jaarverslag vindt u hier diverse andere thema’s 

die bij ons werk van belang zijn.

Misschien roept dit verslag vragen op of wilt u in discussie gaan. 

Natuurlijk kan dat; wij zijn een groot voorstander van het publieke de-

bat over de vee-industrie. Op de laatste pagina staan alle mogelijkheden 

hiervoor op een rij.

Wij wensen u veel leesplezier.

 Cees Klumper Arthur Wiltink

 voorzitter directeur
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ONZE DROOM
visie en missie

De droom van Wakker Dier
wat is er mis?

De vee-industrie in Nederland

Alle dieren in de vee–industrie hebben 
recht op een dierwaardig leven 

met volop ruimte voor natuurlijk gedrag.

Wij streven naar een samenleving 
waarin ook deze dieren 

met respect behandeld worden.

samen met wie maken we deze droom waar

Partners
 `diervriendelijke consumenten
 `bevlogen managers uit het bedrijfsleven
 `geïnteresseerde journalisten
 ` andere dierenbeschermingsorganisaties
 `Beter Leven boeren
 `donateurs en supporters
 `onze leveranciers

een leven vol leed en 
verveling in een krappe 

wereld van beton en staal

onze definitie

Dierwaardig leven
 `Moederzorg voor jonge dieren.
 `Een natuurlijk groeitempo.
 `Geen pijnlijke ingrepen.
 `Voldoende ruimte – binnen en buiten.

 `Een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
 `Goede verzorging.
 `Geen internationale veetransporten.
 `Een goede verdoving bij de slacht.

bijna nooit naar buiten om te wroeten of te scharrelen

ingrepen die bij huisdieren als grove dierenmishandeling worden bestempeld

Nederland  
VEE-INDUSTRIELAND

In ons land gaan er dagelijks 
anderhalf miljoen dieren naar 

de slacht.



IN VOGELVLUCHT
wat betekent deze droom voor…
Boeren

aandacht voor dierenleed in de stallen

betere prijs voor hun dieren

wat betekent deze droom voor…

Consumenten

einde aan veel dierenleed

vlees, zuivel en eieren worden wat duurder

lage over-
head (6% van 

de baten)

bedrijfs- 
voering MVO 

ingericht

toezicht door 
accountant 

en CBF

8 medewerkers

1 directeur
(salaris € 2.475 

netto)
5 bestuursleden
(onbezoldigd)

2013

wat betekent deze droom voor…

Supermarkten

publiekelijk aangesproken op dierenleed
complimenten bij diervriendelijke stappen

wat betekent deze droom voor…
BV Nederland

minder export door einde kiloknallers

duurzaam platteland zonder megastallen

niet links of 
rechts, maar 

pro dier

focus op 
landelijke 
publiciteit

onafhankelijk 
en subsidievrij



HET JAAR 2013
wat deden wij?

Wakker Dier

7
radio-

& tv-spots

50 
persberichten 
& onderzoeken

74 e-mail-
nieuwsbrieven

wie hielpen er mee?

Supporters

wat deden zij?

Activiteiten

€

30.500 donateurs

online 
actievoeren

dier-
vriendelijk

eten

doneren
(€ 2,1 

miljoen)

anderen 

wakker 

schudden

85.000 
e–mail- 
abonnees

50.000 
Facebook- 

fans



IN VOGELVLUCHT
doelstelling Wakker Dier

Voortgang

VOORTGANG 2013: 10% 

VOORTGANG 2013: 82 kg
STAND 2010:
86 kg

DOEL 2030: 100%

DOEL 2030: 65 kg

DOELSTELLING:
In 2030 is de consumptie van vlees 

in Nederland met 1/4 gedaald 
en heeft dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster

én maandelijks 
reclame 

op radio en tv

internetvermeldingen 7.000

websitebezoekers 500.000

print perswaarde (€) 7.500.000

tv-kijkers 25.000.000 +
============

dierenleed 

in de media

Mediabereik 

2013

resultaten

Samenleving wakker schudden

62% eet regelmatig een dagje zonder vlees

28% let op keurmerken dierenwelzijn

resultaten

Bedrijven aanspreken

supermarkten stoppen nog niet met plofkip

7 bedrijven stoppen met plofkip
(vleesconsumptie per jaar 

per hoofd van de bevolking)
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effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?

bijvoorbeeld: dieronvriendelijke vleesconsumptie daalt

bestuursverslag-scorekaart
B1 bestuursverslag

Evaluatie
Op het jaar 2013 kijken wij met gemengde gevoelens te-
rug. Enerzijds is er steeds meer aandacht voor de mi-
serabele leefomstandigheden van de dieren in de vee-in-
dustrie. Het maatschappelijke verzet groeit en dat is ook 
aantoonbaar in de cijfers: de vleesconsumptie daalt, ter-
wijl de verkoop van meer diervriendelijke alternatieven 
overduidelijk in de lift zit. Anderzijds is het nog niet gelukt 
om het meest gehouden dier van Nederland – de plofkip – 
de supermarkt uit te krijgen. In 2014 houden wij dan ook 
onverminderd vast aan deze doelstelling.

Organisatorisch en fondsenwervend verliep het jaar voor-
spoedig en in hoofdlijnen conform plan. Wel bleef de 
groei in donateurs wat achter bij de ambitieuze verwach-
tingen, maar daar stond tegenover dat het gemiddeld 
giftbedrag veel hoger uitkwam. De financiën ontwikkel-
den zich zeer bevredigend met een batengroei van 13%. 
Ook ons eigen MVO-beleid krijgt steeds beter gestalte.

Verantwoordingsverklaring
Middels deze verklaring in §B5 onderschrijven wij als be-
stuur de principes van de code Goed Bestuur van goede 
doelen en lichten wij toe op welke wijze daaraan invulling 
wordt gegeven.

B
Scorekaart
Als bestuur hechten we zeer veel waarde aan het be-
halen van concrete, meetbare resultaten. Daarom 
richten we het bestuursverslag in volgens de 
opbouw van onze scorekaart. Zo kunt u in 
één oogopslag zien wat we dit jaar heb-
ben bereikt (§B2) en wat we in 2014 
van plan zijn (§B4).

In §C1.6 lichten we de CHAMP-
methodologie toe.

effect op verkopers & consument
Wat verandert er bij verkopers & consument?

bijvoorbeeld: product met misstand verdwijnt uit schap

output
Wat leveren de activiteiten op?

bijvoorbeeld: aantal kijkers tv-programma over misstand

activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

bijvoorbeeld: onderzoek naar een misstand

input
Wat is er nodig om het werk goed te doen?

bijvoorbeeld: giften van donateurs

niveau

1

niveau

2

niveau

3

niveau

4

niveau

5
CHAMP
Charity Assessment 

Method of Performance



B2 resultaten 2013
20 
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Als de organisatie haar werk goed wil doen, moet 
aan de juiste voorwaarden worden voldaan. Denk 
hierbij niet alleen aan voldoende bekendheid van 
de stichting, steun van donateurs en natuurlijk de 
financiële stand van zaken, maar ook aan de kwali-
teit van het personeel en het bestuur.

In 2013 kende 88% van alle Nederlanders Wakker Dier; 
een stijging van 8% in vergelijking met 2012 en een di-
rect gevolg van onze succesvolle plofkip-campagne. 
Naast een hoge naamsbekendheid is ons imago belang-
rijk, want de geloofwaardigheid van de afzender bepaalt 
de kracht van de boodschap. Inmiddels vindt 52% van de 
Nederlandse bevolking ons vasthoudend, waakzaam en 
vooroplopend.

Ondanks de economische crisis groeide het aantal dona-
teurs met 900 en kwamen we einde jaar uit op 30.500. 
Ook steeg de gemiddelde jaarbijdrage met ruim 4% tot 
53 euro. Het percentage doorlopende machtigingen nam 
toe – een belangrijk teken van structurele betrokkenheid – 
maar ondanks forse inspanningen wel wat minder dan ge-
pland: we kwamen uit op 67%.

niveau

5
input
Wat is er nodig om het werk goed te doen?

 
 
 
 
De baten stegen met 13% en kwamen uit op ruim 2,1 
miljoen euro. Een zeer goed resultaat en ruim 0,25 mil-
joen euro boven onze begroting. Behoudens een zeer be-
perkte continuïteitsreserve (0,8 miljoen euro), potten we 
geen gelden op.

In het bestuur vertrok de penningmeester. Deze functie 
is opgevuld door een collega bestuurslid met een sterke 
financiële achtergrond. Op kantoor was er geen sprake 
van verloop. Mede hierdoor staat er een sterk team met 
een goede opleiding en veel ervaring. Het ziekteverzuim 
kwam uit op 0,6%.

Hier vindt u welke activiteiten we met de beschik-
bare middelen hebben ondernomen. Denk hierbij 
onder andere aan onderzoek, persberichten, re-
clamespotjes, e-mailnieuwsbrieven maar ook aan 
fondsenwerving en infrastructuur op kantoor.

We gaven dit jaar 2,3 miljoen euro uit. 75% werd recht-
streeks besteed aan een beter leven voor de dieren in de 
vee-industrie. Daarnaast kozen we ervoor om 19% te in-
vesteren in fondsenwerving, omdat we het belangrijk vin-
den om te groeien. We gaven 6% uit aan beheer en admi-
nistratie, een beperkt en keurig percentage: bij ons geen 
hoge salarissen of een duur kantoor.

niveau

4
activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

INPUT

 ` 88% naamsbekendheid

 ` 52% NL: positief imago Wakker Dier

 ` 30.500 donateurs

 ` baten +13% (€ 2,1 miljoen)

niveau

5



B2 resultaten 2013
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We brachten dit jaar 50 persberichten uit, 14 minder dan 
het jaar ervoor. We kozen voor minder, maar vaak groot-
schaliger onderzoek met meer persimpact. Het ging veel 
over de plofkip, maar ook over bijvoorbeeld dieren die 
in hun eigen mest staan en een mogelijk importverbod 
voor foie gras. Verder maakten we een drietal tv-spots, 
vier radiocommercials, uitingen voor buitenreclame en 
dagbladadvertenties. Bijna allemaal over het leed van de 
plofkip. We verstuurden 74 e-mailnieuwsbrieven en waren 
zeer actief op Facebook en Twitter.

Hoeveel mensen hebben we via de pers bereikt? 
Hoe vaak zag men onze reclameboodschappen 
voorbij komen? Zo krijgen we een beeld van het 
aantal ‘wakkerschudmomenten’.

Met onze onderzoeken en persberichten bereikten we 
dit jaar 25 miljoen kijkers. Ook verschenen er allerhan-
de artikelen in de geschreven pers met een waarde van 
7,5 miljoen euro. Het aantal internetvermeldingen kwam 
uit op 6.800. Overall zijn de resultaten vergelijkbaar met 
2012, terwijl wij dat als een topjaar beschouwden vanwe-
ge alle commotie rond plofkip. We hebben het momen-
tum dus goed vast weten te houden.

Met reclame hadden we eveneens een fors bereik. Op 
tv realiseerden we 1.260 GRP’s, wat betekent dat iede-
re Nederlander gemiddeld bijna 13x een boodschap over 
de vee-industrie voorbij zag komen. Op de radio lag dit 
cijfer zelfs 2x zo hoog.

niveau

3
output
Wat leveren de activiteiten op?

 
 
 
 
Het aantal fans op Facebook verdubbelde bijna tot 
50.000 en het aantal volgers op Twitter steeg met 35% 
tot 13.500. Einde jaar bedroeg het aantal online abon-
nees op onze e-mailnieuwsbrieven 85.000 en ook de 
website deed het goed met  511.000 unieke bezoekers 
(+28%).

ACTIVITEITEN

 ` bestedingen: € 2,3 miljoen

 ` 50 persberichten/onderzoeken

 ` 4 radiospots, 3 tv-spots

 ` 74 e-mailnieuwsbrieven

OUTPUT

 ` 25 miljoen tv-kijkers

 ` perswaarde € 7,5 miljoen

 ` frequente tv-/radioreclame

 ` 511.000 websitebezoekers

niveau

4

niveau

3
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Alleen als verkopers diervriendelijkere producten 
aanbieden en mensen hun voedingsgedrag aan-
passen, krijgen de dieren in de vee-industrie een 
beter leven. Daarom meten we welke supermark-
ten, A-merk fabrikanten en consumenten diervrien-
delijke stappen zetten.

Een zevental bedrijven – waaronder een aantal grote 
A-merken – en diverse (academische) ziekenhuizen ga-
ven aan over te schakelen op kip met minimaal 1 Beter 
Leven ster van de Dierenbescherming. Maar het lukte 
ons helaas (nog) niet om de Nederlandse supermarkten 
over te halen. Men heeft wel aangegeven op termijn met 
plofkip te stoppen, maar de nieuwe kip heeft nauwelijks 
een beter leven.

Het percentage vegetariërs en flexitariërs bleef tezamen 
ongeveer gelijk op 62% in 2013 versus 63% in 2011, na 
forse stijgingen in de jaren daarvoor. De aandacht voor 
diervriendelijke keurmerken zit wel volop in de lift. 28% 
van de bevolking geeft aan hierop te letten versus 17% 
twee jaar geleden.

niveau

2
effect op verkopers & consument
Wat verandert er bij verkopers & consument?

 
 
 
 
Inmiddels is 35% van de Nederlandse bevolking het niet 
alleen eens met onze doelstelling (een einde aan de 
vee-industrie) maar vindt dit ook een belangrijk maat-
schappelijk thema: een reflectie van een fors draag-
vlak voor onze missie. Ook geven steeds meer consu-
menten (34%) aan dat informatie van Wakker Dier een 
(belangrijke) rol speelt bij hun meningsvorming over de 
vee-industrie.

Hier gaat het om: een beter leven voor de dieren in 
de vee-industrie. We bepalen de voortgang op onze 
missie aan de hand van de Nederlandse vleescon-
sumptie en welk deel hiervan een meer diervrien-
delijk karakter krijgt. Ook meten we als nevenef-
fect het totaal aantal dieren in de Nederlandse 
vee-industrie.

De vleesconsumptie daalde dit jaar met 2%. Hiermee ko-
men we uit op 82 kg per hoofd van de bevolking (2010; 
86 kg). Het aandeel met minimaal 1 Beter Leven ster 
van de Dierenbescherming steeg tot 10%. Nog steeds 
een bescheiden aandeel, maar wel een ontwikkeling in 
de goede richting en een beter leven voor ongeveer 15 
miljoen dieren.

Bij deze ontwikkelingen speelt niet alleen de aandacht 
voor dierenwelzijn een rol, maar ook zorgen over bijvoor-
beeld antibioticagebruik en milieu. Bovendien zetten ook 
andere goede doelen, zoals de Dierenbescherming, zich 
in voor de dieren in de vee-industrie.  Met andere woor-
den: we dragen ons steentje bij, maar we zijn natuurlijk 
onderdeel van een bredere beweging.

niveau

1
effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?

B2 resultaten 2013 (vervolg)
20 
13

EFFECT OP VERKOPERS & CONSUMENT

 ` 7 omgeschakelde bedrijven

 ` 62% NL flexi- of vegetariër

 ` 28% NL let op keurmerken

 ` 35% NL wil af van vee-indus- 

  trie

niveau

2
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Helaas neemt het aantal dieren dat in ons land wordt ge-
slacht de laatste jaren alleen maar toe, omdat er steeds 
meer vlees wordt geëxporteerd. In 2013 ging het hier 
naar schatting om 566 miljoen dieren. Een onvoorstel-
baar aantal waar we voor een groot deel (lees: export) 
nog geen invloed op hebben. Wakker Dier is (voorals-
nog) een kleine partij en focust zich op de Nederlandse 
consumptie. Dat zijn al zo’n 150 miljoen dieren per jaar. 
Export komt later.

B2 resultaten 2013 (vervolg)

Deze ‘Wordle’ geeft weer welke woorden het vaakst werden gebruikt in onze persberichten in 2013. BR
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EFFECT OP DIEREN & MAATSCHAPPIJ

 ` 2% daling vleesconsumptie

 ` aandeel Beter Leven: 10%

 ` 15 miljoen dieren een beter leven

 ` 566 miljoen dieren naar 

slacht

niveau

1

In 2013 stonden plofkip en 
company campaigning centraal
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HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2013 (VERVOLG) HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2013 (VERVOLG) 

B3 scorekaart Wakker Dier

plan 
2014

gerealiseerd 
2013

plan 
2013

gerealiseerd 
2012

Activiteiten

Lasten

doelstelling 69% 75% 75% 70% Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

fondsenwerving 24% 19% 19% 23% Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

beheer & administratie 7% 6% 6% 7% Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

Wakker Dier als merk

naamsbekendheid 88% 88% 80% 80% Totaal inclusief geholpen. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

Waardering Wakker Dier

vasthoudend/waakzaam/vooroplopend 52% 52% 52% 41% Topboxen. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

Donateurs en fondsenwerving

aantal donateurs 34.000 30.523 32.300 29.604 Gift in het afgelopen jaar. Bron: Wakker Dier

gemiddelde jaarbijdrage € 54,25 € 53,12 € 49,85 € 51,18 Excl. nalatenschappen. Bron: Wakker Dier

percentage donateurs op machtiging 75% 67% 70% 63% Per einde jaar. Bron: Wakker Dier

Financiën

baten € 2.036.000 € 2.056.000 € 1.813.000 € 1.827.000 Bron: boekhouding Wakker Dier

niveau

5
input
Wat is er nodig om het werk goed te doen?

niveau

4
activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

In 2030 is de consumptie van vlees in Nederland met 1/4 
gedaald en heeft dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster

DOEL- 

STELLING
Wakker Dier
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HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2013 (VERVOLG) 

B3 scorekaart Wakker Dier (vervolg)
plan 

2014
gerealiseerd 

2013
plan 

2013
gerealiseerd 

2012

Effect op dieren & maatschappij

Nederlandse consumptie

vleesconsumptie per hoofd vd bevolking 81,0 kg 81,9 kg 84,5 kg 83,7 kg Op jaarbasis. Bron: CBS/PVE (publicatie Vee, vlees en eieren in NL)

deel vleesconsumptie met welzijnskeurmerk 11% 10% 9% 8% Bron: Monitor duurzaam voedsel; schatting Wakker Dier

Neveneffect

aantal dieren per jaar naar slacht in NL 580 miljoen 566 miljoen 518 miljoen 552 miljoen Bron: CBS aantal slachtingen; schatting Wakker Dier

Effect op verkopers & consument

Consument

eens met doelstelling Wakker Dier (WD) 37% 35% 0% 28% Eens met doelstelling Wakker Dier en in enige mate belangrijk

flexitariërs + vegetariërs als % NL bevolking 62% 62% 65% 63% 0-5x per week vlees. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

WD belangrijk voor oordeelsvorming over vee-industrie 36% 34% 18% 18% Onder de NL bevolking. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

Handel en industrie

aantal omschakelingen t.g.v. company campaigning 15 7 5 8 Bron: Wakker Dier

Output

Persbereik

tv 20 miljoen 25,3 miljoen 16,5 miljoen 29 miljoen Cumulatief bereik (aantal kijkers landelijk) Bron: Kijk- en luistercijfers

gedrukte perswaarde door free publicity € 5,0 miljoen € 7,5 miljoen € 5,0 miljoen € 7,6 miljoen Bron: knipseldienst

internetvermeldingen 7.000 6.785 7.500 7.365 Cumulatief aantal meldingen op internet zonder social media. Bron: Clip-It

Reclamebereik

GRP’s tv 600 1.260 600 166 GRP: gem. contactfreq. * % bereik binnen doelgroep (NL 13+). Bron: Zigt

GRP’s radio 2.000 2.559 3.000 2.541 GRP: gem. contactfreq. * % bereik binnen doelgroep (NL 13+). Bron: Zigt

niveau

3
output
Wat leveren de activiteiten op?

niveau

2
effect op verkopers & consument
Wat verandert er bij verkopers & consument?

niveau

1
effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?
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B4 plannen 2014

Als de organisatie haar werk goed wil doen, moet 
ze aan de juiste voorwaarden voldoen. Denk hier-
bij onder andere aan voldoende bekendheid van de 
stichting, steun van donateurs en natuurlijk de fi-
nanciële stand van zaken, maar ook aan de kwali-
teit van het personeel en het bestuur.

We rekenen erop dat we de hoge naamsbekendheid 
(88%) vast kunnen houden met een sterk publiciteits-
programma. We verwachten het percentage van de 
Nederlandse bevolking dat ons beoordeelt als waak-
zaam, vasthoudend en vooroplopend, op 52% te kunnen 
handhaven.

We zetten in op een ambitieuze stijging van het aantal do-
nateurs (+11%) waarmee we einde jaar op 34.000 zou-
den uitkomen. Tegelijkertijd willen we het gemiddeld jaar-
bedrag verhogen tot 54 euro (+2%). Voor het behalen 
van deze doelen, hangt veel af van het succesvol werven 
van nieuwe donateurs met name onder onze e-mailach-
terban en het versterken van het welkomsttraject na een 
eerste gift. Daarnaast zullen we investeren om het per-
centage donateurs op machtiging verder te verhogen tot 
75% (2013: 67%).

niveau

5
input
Wat is er nodig om het werk goed te doen?

 
 
 
 
We verwachten dat de baten uitkomen op 2,0 miljoen 
euro; 1% lager dan 2013. Enerzijds verwachten we een 
stijging van de baten uit donaties en schenkingen met 
14%, maar deze wordt meer dan teniet gedaan door de 
naar verwachting fors lagere baten uit nalatenschappen 
(-58%), omdat deze post in 2013 buitenproportioneel 
hoog was.

Het bestuur wil haar gelederen met één of twee leden 
versterken. Er zijn geen personele veranderingen op kan-
toor gepland.

Hier vindt u welke activiteiten we met de beschik-
bare middelen gaan ondernemen. Denk hierbij 
onder andere aan onderzoek, persberichten, re-
clamespotjes, email nieuwsbrieven maar ook aan 
fondsenwerving en infrastructuur op kantoor.

Het budget voor 2014 komt uit op 2,0 miljoen euro. 69% 
wordt rechtstreeks besteed aan een beter leven voor de 
dieren in de vee-industrie. We investeren 24% in fondsen-
werving, omdat we het belangrijk vinden om de geplande 
groei in donaties en schenkingen daadwerkelijk te reali-
seren. We verwachten 7% uit te geven aan beheer en ad-
ministratie, 1% meer dan vorig jaar. Niet zozeer omdat 
deze kostenpost stijgt, maar omdat het budget in 2014 
wat lager uitkomt waardoor het percentage oploopt.

niveau

4
activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

20 
14

INPUT

 ` 88% naamsbekendheid

 ` 52% NL: positief imago Wakker Dier

 ` 34.000 donateurs

 ` baten -1% (€ 2,0 miljoen)

niveau

5
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B4 plannen 2014
 
 
 
 
(Niet in de scorekaart) We gaan op volle kracht door met 
de plofkip-campagne en vragen supermarkten om over 
te schakelen op 1 ster Beter Leven kip. Verder gaan we 
aan de slag om biggen een beter leven te geven. Ook 
verzoeken we fabrikanten om dieronvriendelijke ingredi-
enten uit hun producten te verwijderen. Om dit te berei-
ken brengen we naar verwachting 55 persberichten en 
20 verschillende reclameboodschappen uit, waarbij we 
gebruik maken van spraakmakende rapporten, onder-
zoek en waar nodig rechtszaken. We verwachten 78 
e-mailnieuwsbrieven te versturen en volop actief te blijven 
op Facebook en Twitter.

Hoeveel mensen verwachten we via de pers te 
bereiken? Hoe vaak ziet men onze reclamebood-
schappen voorbij komen? Zo krijgen we een beeld 
van het aantal ‘wakkerschudmomenten’.

We streven er in 2014 naar om 20 miljoen tv-kijkers te 
bereiken met onze onderzoeken en persberichten. In de 
geschreven pers willen we uitkomen op een perswaarde 
van 5 miljoen euro. Deze cijfers liggen aanmerkelijk lager 
dan in de twee voorgaande jaren, omdat we toen nog 
volop profiteerden van de commotie rond de plofkip. We 
verwachten wel te stijgen in het aantal internetmeldingen 
(+8%), omdat we – met name via Facebook – zeer actief 
zijn op dit medium.

In reclame ligt de nadruk op de inzet van radio met een 
bereik van 2.000 GRP’s, hetgeen betekent dat een ge-
middelde  Nederlander z’n 20 keer per jaar een recla-
meboodschap over de vee-industrie voorbij hoort komen. 
Op tv mikken we op een meer bescheiden bereik van 
600 GRP’s.

niveau

3
output
Wat leveren de activiteiten op?

 
 
 
 
We verwachten het aantal fans op Facebook tot 60.000 
(+20%) te kunnen uitbreiden. Daarnaast zetten we ons in 
om het aantal abonnees op onze e-mailnieuwsbrieven te 
verhogen naar 95.000. We verwachten dat het website-
bezoek wat terugloopt als gevolg van de lagere doelen in 
tv- en persbereik.

ACTIVITEITEN

 ` bestedingen € 2,0 miljoen

 ` 55 persberichten/onderzoeken

 ` 20 reclameboodschappen

 ` 78 e-mailnieuwsbrieven

OUTPUT

 ` 20 miljoen tv-kijkers

 ` perswaarde € 5,0 miljoen

 ` frequente radio-/tv-reclame

 ` 380.000 websitebezoekers

niveau

4

niveau

3
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B4 plannen 2014 (vervolg)
20 
14

Alleen als verkopers diervriendelijkere producten 
aanbieden en mensen hun voedingsgedrag aan-
passen, krijgen de dieren in de vee-industrie een 
beter leven. Daarom meten we welke supermark-
ten, A-merken en consumenten diervriendelijke 
stappen zetten.

We zetten ons in om minimaal 15 bedrijven te overtui-
gen tot het gebruik of de verkoop van diervriendelijkere 
producten. Bijvoorbeeld door te stoppen met  plofkip of 
door over te stappen op varkensvlees met minimaal 1 
Beter Leven ster.

We gaan in 2014 niet uit van een verdere stijging in het 
percentage flexi- en vegetariërs, maar voorzien wel dat 
bij deze groep het gemiddeld aantal dagen in de week 
zonder vlees en vis verder zal toenemen. Met alle me-
dia-aandacht rekenen we op een verdere stijging van het 
percentage consumenten dat bij de boodschappen op 
diervriendelijke keurmerken let tot 30% (2013: 28%).

niveau

2
effect op verkopers & consument
Wat verandert er bij verkopers & consument?

 
 
 
 
We verwachten dat het percentage Nederlanders dat het 
eens is met onze doelstelling (een einde aan de vee-in-
dustrie) en dit een belangrijk thema vindt ook dit jaar 
weer toeneemt en uitkomt op 37%. En dat steeds meer 
consumenten (35%) aangeven dat informatie van Wakker 
Dier een (belangrijke) rol speelt bij hun meningsvorming 
over de vee-industrie.

Hier gaat het om: een beter leven voor de dieren in 
de vee-industrie. We bepalen de voortgang op onze 
missie aan de hand van de Nederlandse vleescon-
sumptie en welk deel hiervan een meer diervrien-
delijk karakter krijgt. Ook meten we als nevenef-
fect het totaal aantal dieren in de Nederlandse 
vee-industrie.

Steeds meer mensen passen hun voedingspatroon aan 
en we verwachten dat dit in 2014 leidt tot een verdere 
daling van de vleesconsumptie. We schatten dit op basis 
van de historische cijfers in op ruim 1%, waarmee het ge-
middelde uitkomt op 81 kg per hoofd van de bevolking.

Omdat het aanbod van diervriendelijkere producten blijft 
toenemen, verwachten wij dat het aandeel van vlees met 
minimaal 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming 
tot 11% zal stijgen. Dit is 1% hoger dan in 2013 en be-
tekent een beter leven voor ongeveer 16 miljoen dieren.

niveau

1
effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?

EFFECT OP VERKOPERS & CONSUMENT

 ` 15 omschakelende bedrijven

 ` 62% NL flexi- of vegetariër

 ` 30% NL let op keurmerken

 ` 37% NL wil af van vee-industrie

niveau

2
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B4 plannen 2014 (vervolg)
 
 
 
 
Helaas neemt het aantal in ons land geslachte dieren de 
laatste jaren alleen maar toe, met name omdat er steeds 
meer plofkippenvlees wordt geëxporteerd. Naar ver-
wachting gaat het dit jaar in Nederland om zo’n 580 mil-
joen dieren. Een onvoorstelbaar aantal waar we voor een 
groot deel (lees: export) nog geen invloed op hebben. 
Wakker Dier is (vooralsnog) een kleine partij en focust 
zich op de Nederlandse consumptie. Dat zijn al meer dan 
150 miljoen dieren per jaar. Export komt later.

Ons doel voor 2014: alle winkels plofkip-vrij.

FO
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EFFECT OP DIEREN & MAATSCHAPPIJ

 ` 1% daling vleesconsumptie

 ` aandeel Beter Leven: 11%

 ` 16 miljoen dieren een beter leven

 ` 580 miljoen dieren naar 

slacht

niveau

1



20

HOOFDSTUK B: VERANTWOORDINGSVERKLARING HOOFDSTUK B: VERANTWOORDINGSVERKLARING 

Uitgangspunten
Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze 
code zijn:

 ` Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ 
(vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch 
volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk 
gescheiden te zijn van het ‘besturen’ dan wel van de 
‘uitvoering’.
 `De instelling dient continu te werken aan een optimale 
besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig 
gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
 `De instelling streeft naar optimale relaties met belang-
hebbenden, met gerichte aandacht voor de informatie-
verschaffing en de inname en verwerking van wensen, 
vragen en klachten.

 
In deze verklaring zetten we uiteen hoe de code binnen 
Wakker Dier is geïmplementeerd.

verantwoordingsverklaring

Functiescheiding
Binnen Wakker Dier wordt – conform de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen – de volgende functieschei-
ding aangehouden:

 ` Bestuur: toezicht houden
 `Directeur: besturen
 `Medewerkers: uitvoeren

 
Zoals uitgewerkt in §C5.2 leidt deze functiescheiding tot 
een voor het bestuur en de directeur bevredigende rol-
verdeling, die formeel is vastgelegd in het bestuursregle-
ment en directiestatuut. Hierdoor kan het bestuur zich 
daadwerkelijk beperken tot het vaststellen van de hoofd-
lijnen van het beleid, het ‘op afstand’ toezicht houden op 
de realisatie van het geaccordeerde beleid en het afleg-
gen van verantwoording.

In §C5.3 zetten we uiteen hoe het bestuur zorg draagt 
voor een optimale samenstelling en welke maatregelen 
er zijn getroffen om belangverstrengeling, belangencon-
flicten en onverenigbaarheid van functies te voorkomen. 
Hier staat eveneens omschreven hoe het bestuur haar 
functioneren – ook op het punt van functiescheiding – for-
meel evalueert. Het functioneren van de directeur wordt 
jaarlijks schriftelijk geëvalueerd door de voorzitter en de 
secretaris, met input van de overige bestuursleden en 
diverse kantoormedewerkers. Het functioneringsverslag 
wordt met de directeur besproken en daarna gezamenlijk 
ter informatie in de bestuurvergadering besproken.

Ook de opbouw van de bestuursagenda is opgebouwd 
rond de hoofdtaken van het bestuur: beleid bepalen, toe-
zicht houden en verantwoording afleggen (zie ook §C5.3).

B5 verantwoordingsverklaring van het bestuur

BESTUUR
toezicht houden

DIRECTEUR
besturen

MEDEWERKERS
uitvoeren

B
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HOOFDSTUK B: VERANTWOORDINGSVERKLARING 

Optimalisatie van de bestedingen
Optimale effectieve inzet van de middelen is de centra-
le leidraad bij ons handelen. Op basis van de CHAMP-
scorekaart zijn er meetbare doelen – prestatie-indicato-
ren – benoemd op alle relevante gebieden en niveaus. 
Jaarlijks evalueert het bestuur welke doelstellingen op de 
scorekaart thuishoren en stelt deze waar nodig bij.

Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activi-
teiten en interne processen is verankerd in de planning- 
en controlcyclus zoals omschreven in §C5.2. Dit geeft 
het bestuur de mogelijkheid om de plannen te toetsen 
aan de geaccordeerde strategie en om de voortgang 
te beoordelen in het licht van de gewenste effectiviteit 
en efficiëntie. Hierbij wordt zij ondersteund door actue-
le en gedetailleerde operationele en financiële informatie 
die in de bestuursvergaderingen wordt besproken. De di-
recteur stuurt de activiteiten voortdurend bij, om een zo 
groot mogelijk rendement uit de bestedingen te halen. 
Aan de hand van formele evaluaties leggen we leer- en 
verbeterpunten vast. Op de jaarlijkse beleidsdag wordt 
het lopende jaar geëvalueerd. De uitkomsten dienen als 
input bij het opstellen van het daaropvolgende jaarplan.

Omgang met belanghebbenden
Wakker Dier streeft naar een beter leven voor de dieren 
in de vee-industrie. Alleen als mensen wakker worden en 
hun (consumptie)gedrag aanpassen, zullen deze dieren 
het beter krijgen. Dit betekent dat omgang en communi-
catie met belanghebbenden de essentie van ons werk is.

Hierbij laten we ons leiden door de uitgangspunten van 
onze gedragscode: respect, openheid, betrouwbaarheid 
en kwaliteit. Bij het voeren van campagnes zijn een aan-
tal regels opgesteld die zijn vastgelegd in onze code 
Verantwoord Campagnevoeren. Verder kan elke belang-
hebbende zich beroepen op onze klachtenprocedure. 
Meer hierover in §C2.2.

Dit betekent overigens niet dat wij met alle stakeholders 
een goede relatie nastreven. Bij sommige campagnes is 

er sprake van confrontatie met partijen die grote econo-
mische belangen in de vee-industrie hebben. Dit roept 
soms forse spanningen op, die wij uitdrukkelijk niet uit de 
weg gaan. Wel zijn wij bereid tot dialoog, maar niet onder 
voorwaarde dat we onze campagnes opschorten.

Omdat wij zoveel belang hechten aan omgang met be-
langhebbenden, hebben wij heel hoofdstuk C2 hieraan 
gewijd. Hierin beschrijven we wie onze belanghebbenden 
zijn, hoe wij omgaan met informatieverstrekking en welke 
prestatie-indicatoren we gebruiken. Tot slot lichten we in 
hoofdstuk C2 toe hoe wij de dialoog aangaan en feed-
back zoeken, waarbij we gebruikmaken van diverse in-
strumenten zoals marktonderzoek, publicaties en infor-
mele gesprekken.

HANDEL & 
INDUSTRIE

DIEREN PERS

BOEREN BREDE PUBLIEK

OVERHEID DONATEURS & 
SYMPATHISANTEN

DOCENTEN & 
JONGEREN OPINIEMAKERS

MEDIA-EXPLOITANTEN

Wakker Dier

belanghebbenden
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missie
1.1 inleiding

Wat ging er mis?
Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog moes-
ten vlees en andere dierlijke producten goedkoop en in 
grote hoeveelheden worden geproduceerd. Om dit te be-
reiken werd de veehouderij steeds verder geïntensiveerd 
en worden dieren als levenloze producten behandeld.

Supermarkten hebben vlees gedegradeerd tot een stunt-
artikel om klanten mee naar de winkel te lokken. Zo is de 
prijs van een kilo kipfilet in de aanbieding soms lager dan 
die van een kilo groente of luxe kattenvoer. Hierdoor heb-
ben diervriendelijke alternatieven geen schijn van kans. 
Ze zijn al gauw ‘te duur’.

1

De lage prijzen in de winkel worden afgewenteld op de 
boer, die steeds goedkoper moet produceren. Alleen met 
schaalvergroting (de megastal) kan hij het hoofd nog bo-
ven water houden. Uiteindelijk betalen de dieren – maar 
ook vaak milieu en mensen – hiervoor de prijs.

Inmiddels gaan in de Nederlandse vee-industrie elke dag 
circa anderhalf miljoen dieren (!) naar de slacht. Bijna 
nooit konden ze naar buiten om te wroeten of te schar-
relen; zij leidden een leven vol leed en verveling in een 
krappe wereld van beton en staal. Alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld is, worden er massaal ingrepen 
gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling 
zouden worden bestempeld.

Interne en externe analyse
Alleen met een goed plan kunnen we een eind maken aan 
deze wantoestanden. Dat vraagt om een uitgebreide inter-
ne en externe analyse, die door bestuurders en medewer-
kers gezamenlijk wordt opgesteld (zie volgende pagina).Van “Nooit meer honger!” na de Tweede Wereldoorlog… …naar industriële productie in een wereld van beton en staal…FO
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…tot stuntartikel om klanten de winkels in te lokken. FO
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bedreigingen

I [NIEUW]  De plofkip-campagne loopt 
anderhalf jaar, men is ondertussen bekend 
met onze boodschap. Het risico bestaat 
dat betrokkenen niet meer in actie komen 
indien wij dit op dezelfde manier onder de 
aandacht blijven brengen.

II [NIEUW]  Het consumentenvertrouwen in 
goede doelen daalt door berichtgeving in 
de media over twijfelachtige vormen van 
fondsenwerving en -bestedingen bij andere 
organisaties.

III [NIEUW]  Hoewel we veel aandacht generen 
voor onze doelstelling, leven er nog steeds 
zeer veel dieren in Nederland onder erbar-
melijke omstandigheden. De vee-industrie 
verbetert minimaal en te langzaam.

IV [ONGEWIJZIGD]  Verkeerd uitgewerkte 
‘successen’ kunnen contraproductief 
werken. Denk aan varkens die hun staartje 
mogen houden terwijl de stalsystemen niet 
zijn aangepast, hetgeen tot staartbijten en 
verwondingen kan leiden. Of vee-industrie 
die naar het buitenland wordt verplaatst.

V [AANGESCHERPT]  Veel bedrijven ontwikke-
len een MVO-beleid met mooie vergezich-
ten. Met slappe initiatieven zoals de Kip 
van Morgen proberen ze ons de wind uit 
de zeilen te nemen, zonder dat men nu in 
actie hoeft te komen.

sterktes

I [ONGEWIJZIGD]  Onze strategie werkt. Met 
relatief bescheiden middelen wordt er veel 
bereikt en krijgen grote groepen dieren 
stap voor stap een wat beter leven. Focus 
speelt hierbij een doorslaggevende rol. 
We concentreren ons op vasthoudende 
company campaigning en het genereren 
van publiciteit.

II [AANGEPAST]  Veel van onze stakeholders 
zien ons als een professionele en betrouw-
bare partij waarmee men rekening dient 
te houden. Men is niet altijd blij met onze 
campagnes, maar de feiten kloppen.

III [ONGEWIJZIGD]  We hebben veel succes in 
onze rol als reclamewaakhond. Bedrijven 
die betrapt worden op jokken over die-
renwelzijn, passen desgevraagd snel hun 
verpakking of reclame aan.

IV [ONGEWIJZIGD]  Ons fondsenwervingsbe-
leid levert aanzienlijk meer baten op dan 
verwacht. We behoren in Nederland tot 
de snelstgroeiende goede doelen op het 
gebied van natuur en milieu.

V [ONGEWIJZIGD]  Er staat een stevig en 
hecht team dat creatief en slagvaardig 
opereert en goed werk aflevert.

zwaktes

I [VERPLAATST]  Het merendeel van de pro-
ducten uit de Nederlandse vee-industrie is 
bestemd voor de export (bron: PVE). Onze 
strategie richt zich op de 25% die in Neder-
land wordt verkocht. Aan de overige 75% 
kunnen we nu nog weinig doen, omdat we 
geen directe invloed hebben in de landen 
waar deze producten worden verkocht.

II [ONGEWIJZIGD]  We willen naast shamen 
ook graag famen, maar het aantal momen-
ten waarbij dat laatste ook kan, is helaas 
nog zeer beperkt.

III [AANGESCHERPT]  We zijn relatief zwak in 
het meten van het causale verband tussen 
onze publicitaire successen en het realise-
ren van daadwerkelijke verbeteringen voor 
de dieren.

IV [AANGESCHERPT]  Als team zijn we zeer 
betrokken bij het leed van de dieren in de 
vee-industrie. Hierdoor hebben we soms te 
weinig oog voor andere grote maatschap-
pelijke thema’s waarmee we ‘concurreren’.

V [ONGEWIJZIGD]  Wakker Dier kiest voor 
werken met een compact team. Dit maakt 
ons afhankelijk van een beperkt aantal sleu-
telfunctionarissen. Bij onverwacht vertrek 
van werknemers kan de effectiviteit op 
(korte) termijn in het gedrang komen.

kansen

I [AANGESCHERPT]  Er is groeiende aan-
dacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO), waaronder dierenwel-
zijn. Hierdoor staan meer bedrijven open 
voor een diervriendelijker beleid.

II [ONGEWIJZIGD]  Nu de publieke discussie 
over de consequenties van goedkoop 
vlees goed op gang komt, verschijnen er 
bondgenoten ten tonele, zoals boeren die 
Wakker Dier goed gezind zijn. Dit biedt 
kansen om een bredere beweging op gang 
te brengen.

III [ONGEWIJZIGD]  Internet en social media 
bieden volop nieuwe campagne- en wer-
vingsmogelijkheden.

IV [NIEUW]  Meer focus in de campagnes, zo-
wel binnen de organisatie (één onderwerp) 
als in de campagnes (één bedrijf).

V [NIEUW]  Voedselschandalen vormen een 
thema dat veel consumenten aanspreekt. 
Dit biedt kansen voor onze campagnes.

In het blauw is 

aangegeven of en hoe de 

teksten zijn gewijzigd ten 

opzichte van 2012.
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1.2 doelstelling, strategie en beleid

Visie en missie
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: “het be-
vorderen van het welzijn en de rechtspositie van land-
bouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het 
stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke vee-
teelt.” In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie 
recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor na-
tuurlijk gedrag. 

We zien het als onze missie om een samenleving te be-
werkstelligen waarin ook deze dieren met respect behan-
deld worden. Te beginnen met de dieren die in Nederland 
op ons bord eindigen. Wat dat praktisch voor de dieren 
betekent is uitgewerkt in onderstaand kader.

Doelstelling
Deze droom kunnen we realiseren door “minder maar be-
ter vlees” te eten. Wij hebben dit vertaald in de volgende 
doelstelling:

In 2030 is de consumptie van vlees in 
Nederland met 1/4 gedaald en heeft 
dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster.

Dit betekent dat de jaarconsumptie per persoon in 2030 
uitkomt op 65 kg (peiljaar 2010: 86 kg) en dat dit vlees af-
komstig is van dieren uit een houderijsysteem dat minimaal 
1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming draagt.

Strategie
Om deze doelstelling te realiseren kiezen wij voor de vol-
gende speerpunten:

 ` Professionele omgang met belanghebbenden.
 `Campagnefocus op beter aanbod en vergroting maat-
schappelijk draagvlak.
 ` Krachtige fondsenwerving voor maximale groei in 
middelen.
 ` Bouwen van een zakelijke, resultaatgerichte organisatie.
 ` Financieel beleid gericht op een zo hoog mogelijk vrij 
besteedbaar budget en zo beperkt mogelijke reserve.
 ` Activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde 
(MVO) wijze uitvoeren.

 
Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht:

 ` Een zakelijke en op resultaat gerichte werkwijze.
 ` Scherp en pittig, eerlijk en betrouwbaar.
 `Onafhankelijk en subsidievrij.
 ` Politiek neutrale opstelling.
 `Werken volgens onze gedragscodes en spelregels CBF.
 ` Fair play met open vizier; uitsluitend met legale 
middelen.
 ` Verplichtende vormen van samenwerking mijden.

definitie volgens Wakker Dier

Dierwaardig leven
 ` Moederzorg voor jonge dieren.
 ` Een natuurlijk groeitempo.
 ` Geen pijnlijke ingrepen.
 ` Voldoende ruimte – binnen en buiten.
 ` Een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
 ` Goede verzorging.
 ` Geen internationale veetransporten.
 ` Een goede verdoving bij de slacht.

De droom van Wakker Dier: een dierwaardig leven voor alle dieren.
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1.3 hoe gaan we te werk?

De politiek staat vaak machteloos
In Haagse kringen wordt er vaak om verandering geroe-
pen, maar helaas weinig bereikt. De politieke arena is 
complex, er zijn veel partijen bij betrokken en het wetge-
vingsproces is langzaam en onzeker. Ook ontbreekt vaak 
de politieke wil vanwege de grote economische belan-
gen. Tot slot is men gebonden aan EU-recht.

Zo moet een vleeskuiken volgens de regels worden ge-
huisvest op 500 cm2. Dat is nog geen A4’tje. De wet-
ten die er zijn, worden vaak slecht gecontroleerd en door 
sommige boeren – om de kosten laag te houden – niet 
altijd goed nageleefd. Voor veel diersoorten zijn er in het 
geheel geen specifieke welzijnsvoorschriften.

Wie heeft de macht in de keten?
In tegenstelling tot de politiek kan het bedrijfsleven – mits 
op de juiste wijze aangespoord – vaak wél snel schakelen 
en goede resultaten behalen. Maar men dient dan eerst 
goed te analyseren welke schakel in de keten deze enor-
me bedrijfstak in beweging kan brengen. Het overzicht 
hieronder geeft een duidelijk beeld van de macht en on-
macht in de landbouw- en veeteeltsector.

Boeren en 
tuinders

Levensmiddelen-
fabrikanten Leveranciers

Inkoop-
kantoren

Supermarkt-
formules

Supermarkten

Huishoudens

Consumenten besteden 
10 tot 15% van hun 
inkomen aan voedsel

De sterke concentratie in de 
voedselketen geeft inkoopkantoren 
van supermarkten veel macht

65.000
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Speerpunt campagnes
Vijf inkoopkantoren beslissen over het vlees in het Nederlandse winkelschap.
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De Nederlandse keten voor landbouw- en veeteeltproducten
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Er zijn in Nederland tienduizenden boerenbedrijven, maar 
slechts vijf retail-inkoopkantoren beslissen welke producten 
in het schap van de supermarkt verschijnen. In werkelijk-
heid beslist dus een handvol managers over ons vlees. Zij 
bepalen wat boeren moeten produceren tegen zo laag mo-
gelijke kosten. De consument mag wel kiezen, maar alleen 
uit wat er wordt voorgezet. En wie kiest er voor diervrien-
delijker geproduceerd vlees, als daarnaast plofkip voor af-
braakprijzen hoog opgestapeld in het schap ligt?

Voedingsbedrijven zijn verantwoordelijk
Producten die op een onverantwoorde wijze zijn gemaakt, 
horen simpelweg niet in het winkelschap. Via de inkoop-
condities kunnen bedrijven hun leveranciers verplichten 
om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Zij die-
nen de boer dan wel een betere prijs voor zijn producten 
te bieden. Het is een kwestie van fairtrade in eigen land.

Daarom richt Wakker Dier zich op supermarkten en 
A-merken. Dat dit werkt, bleek al eerder. Bijvoorbeeld 
toen men stopte met de verkoop van het zeer dieron-
vriendelijke legbatterij-ei. Alle klanten stapten geruisloos 
over op de wat duurdere scharrelvariant. Er heeft geen 
consument of haan naar gekraaid en miljoenen dieren 
kregen een wat beter leven.

Met deze aanpak worden vlees en zuivel weer kwaliteits-
producten die wat meer mogen kosten. Dat kan ook, 
want deze productcategorie maakt nog maar een scha-
mele 4% uit van de huishoudknip. De impact van een 
prijsverhoging op de koopkracht is dus zeer beperkt. En 
door er wat minder van te eten, houden we het extra be-
taalbaar. Dat laatste is ook beter voor onze gezondheid 
en het milieu.

dieren in de vee-industrie:

Varkens
Bij een biggetje worden het staartje verwijderd, en soms ook 
zijn tandpuntjes en balletjes. Na vier weken wordt hij bij zijn 
moeder weggehaald en op gewicht gescheiden van zijn broertjes 
en zusjes. Varkens leven zes maanden lang op maximaal één 
vierkante meter per dier in een kaal hok. Dan, met 117 kilo, gaan 
ze naar het slachthuis. Soms moeten ze daarvoor ruim 20 uur in 
een volgepropte veewagen.
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Met hun aanbiedingenbeleid houden supermarkten actief 
de trend naar diervriendelijker en duurzaam tegen.

VLEESAANBIEDINGEN 
8 GROOTSTE SUPERMARKTEN 2013

345

3.149 Dankzij de campagnes van 
Wakker Dier is er in de 

Nederlandse supermarkten geen 
legbatterij-ei meer te krijgen.
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Werkterrein en werkwijze zijn uniek
Wakker Dier is de enige landelijk bekende organisatie die 
zich speciaal richt op deze vergeten groep. Want een 
groot deel van de zoogdieren en vogels in ons land leeft 
niet als huisdier of in het wild, maar zit verborgen in de 
fabrieken van de vee-industrie.

Onze inspanningen richten zich op het verbeteren van het 
aanbod, want daar wordt over het lot van deze dieren be-
slist. We doen maar heel beperkt aan voorlichting: consu-
menten proberen over te halen, terwijl het schap vol ligt 
met kiloknallers, werkt veel te langzaam en is budgettair 
niet erg effectief.

Samenwerkingsverbanden
Bij deze werkwijze zijn onafhankelijkheid, beweeglijkheid 
en snelheid belangrijke randvoorwaarden. Deze zijn het 
best gewaarborgd als we snel kunnen schakelen en niet 
van derden afhankelijk zijn. We beperken samenwerking 
dus bewust tot incidenteel en vrijblijvend overleg. Ook 
alle bestedingen worden zelf uitgevoerd en vereisen dus 
geen ingewikkelde samenwerkingsverbanden.

Periodiek hebben we gezamenlijk overleg met 
de Dierenbescherming, Varkens in Nood en CIWF 
(Compassion in World Farming). Deze organisaties 
spannen zich ook in tegen de vee-industrie. We erva-
ren dit als zeer nuttig, omdat met een beperkte in-
spanning snel helder wordt wat er op ons vakgebied 
speelt. Op ad hoc basis vindt overleg plaats met diver-
se andere organisaties, zoals andere goede doelen, de 
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), supermarkten en 
A-merkfabrikanten.

Uit deze vormen van overleg vloeien geen verplichtin-
gen voort. Ook van andere risico’s is nauwelijks sprake, 
omdat Wakker Dier op geen enkele manier gebonden is. 
Medio 2013 hebben we in goed overleg het lidmaatschap 
van de Dierencoalitie – een platform van samenwerkende 
dierenwelzijnsorganisaties – beëindigd omdat deze orga-
nisatie steeds vaker standpunten inneemt over kwesties 
die buiten onze statutaire doelomschrijving vallen.

De werkwijze van Wakker Dier

Wat doen we niet?
 ` Wij hebben geen verstand van alle dieren, maar wel van dieren 
in de vee-industrie.

 ` Wij redden geen individuele dieren. Dierennoodhulp doen 
anderen.

 ` Wij richten ons (nog) niet op het buitenland. Eerst ons land op 
orde.

 ` Wij vinden dat duurzame oplossingen niet ten koste mogen 
gaan van dierenwelzijn.

 ` Wij bedrijven geen demagogie. De feiten zijn erg genoeg.
 ` Wij willen niet terug naar vroeger, maar naar een eerlijker 
toekomst.

 ` Wij doen niet mee aan eindeloos overleg dat geen resultaten 
oplevert.

 ` Wij streven niet naar 100% vegetarisch, maar naar minder en 
diervriendelijker geproduceerd vlees.

 ` Wij werken niet mee aan lokale initiatieven, maar doen alleen 
landelijke campagnes.

Wij zijn niet bang voor een publiek conflict. Men hoeft niet 
ons niet altijd aardig te vinden; als men maar in beweging 
komt. Een beter leven voor de dieren staat voorop.

Innovatief en soms confronterend gebruik van free publi-
city en reclame staan centraal in ons werk. Dat is voor 
veel bedrijven even wennen. Reclame was toch hun 
speelterrein!

Andere zaken doen we niet, want focus is de sleutel tot 
succes (zie kader).

Met goedkoop vlees lokken supermarkten consumenten de 
winkels in. Maar voor goedkoop vlees betalen dieren de prijs.
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1.4 resultaten en neveneffecten

Resultaten
De vleesconsumptie daalde dit jaar met 2%. Hiermee ko-
men we uit op 82 kg per hoofd van de bevolking (2010; 
86 kg). Het aandeel hiervan met minimaal 1 Beter Leven 
ster van de Dierenbescherming steeg tot 10%. Nog 
steeds een bescheiden aandeel, maar wel een ontwikke-
ling in de goede richting en een beter leven voor onge-
veer 16 miljoen dieren.

Bij deze ontwikkelingen speelt niet alleen de aandacht 
voor dierenwelzijn een rol, maar ook zorgen over bijvoor-
beeld antibioticagebruik en milieu. Bovendien zetten ook 
andere goede doelen, zoals de Dierenbescherming, zich 
in voor de dieren in de vee-industrie. Met andere woor-
den: we dragen ons steentje bij, maar we zijn natuurlijk 
onderdeel van een bredere beweging.

thema’s in de vee-industrie:

Industriële productie
In de vee-industrie worden dieren als producten behandeld. Ze 
worden in ‘fabrieken’ geproduceerd, vermeerderd en verhandeld. 
Zo veel mogelijk en zo snel mogelijk, tegen minimale kosten. Op 
arbeidskracht, grond en energie wordt tot het uiterste bespaard. 
Daarom worden dieren in minimale ruimtes gehouden en staan 
veel dieren altijd binnen met alleen kunstlicht. De meeste 
handelingen in het proces gebeuren machinaal.
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Neveneffecten
De samenleving vraagt steeds vaker aan goede doe-
len om neveneffecten van hun werkzaamheden in kaart 
te brengen. Gezien onze beperkte omvang brengen we 
één neveneffect – het aantal in Nederland gehouden land-
bouwhuisdieren – kwantitatief in kaart, de andere nevenef-
fecten zijn alleen kwalitatief uitgewerkt op onze website. 
http://www.wakkerdier.nl/over-wakker-dier/missie/neveneffecten

[NEGATIEF] Het aantal dieren dat in ons land wordt ge-
slacht neemt de laatste jaren toe, omdat er steeds meer 
vlees wordt geëxporteerd. In 2013 ging het hier om ca. 
566 miljoen dieren. Een onvoorstelbaar aantal, waar we 
voor een groot deel (driekwart is voor export) nog geen 
invloed op hebben. Wakker Dier is (vooralsnog) een kleine 
partij en focust zich op de Nederlandse consumptie. Dat 
zijn al zo’n 150 miljoen dieren per jaar. Export komt later.

1.5 risicomanagement

Achtergrond en aanpak
Wakker Dier werkt met een multidisciplinair risicoteam 
dat periodiek onze risico’s in kaart brengt, identificeert 
welke maatregelen er al getroffen zijn en welke aanvul-
lende acties noodzakelijk zijn. Het team, bestaande uit 
twee bestuursleden, onze advocaat, twee kantoormede-
werkers en de directeur, komt om de twee jaar bij elkaar. 
In het tussenliggende jaar wordt deze exercitie schriftelijk 
uitgevoerd. In 2013 kwam het team tweemaal bijeen om 
deze inventarisatie uit te voeren. Dit leidde tot een aantal 
nieuwe risico’s en bijpassende maatregelen.

Daarnaast werkt het kantoor met een risicochecklist, 
waarmee jaarlijks wordt gecontroleerd of de afgespro-
ken maatregelen worden nageleefd en of alle procedu-
res en protocollen nog up-to-date zijn. Deze controle is 
vastgelegd in de activiteitenkalender en wordt afgerond 
in het tweede kwartaal van 2014. Na het doorlopen van 
alle punten wordt de checklist door alle betrokkenen on-
dertekend en opgeslagen. De penningmeester ontvangt 
een elektronische kopie ter informatie. Er waren bij het 
definitief maken van dit jaarverslag (half maart) geen bij-
zonderheden te melden.
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Externe risico’s en onze antwoorden
Onze definitie: risico’s die om ons heen optreden, en het 
lastiger maken om onze doelstellingen te bereiken.

[NIEUW] Veel aandacht, weinig verandering
Wakker Dier genereert veel aandacht voor het 
leed van de dieren in de vee-industrie. Maar 
betaalt de media-aandacht zich ook uit in be-

tere omstandigheden voor de dieren? Zo ligt er een slap 
plan van de supermarkten om ‘De Kip van Morgen’ te in-
troduceren. Wij noemen dit ‘plofkip in flauwekulsaus’: het 
vleeskuiken krijgt het slechts een heel klein beetje beter 
en dat pas in 2020.

Kans: gemiddeld. Wakker Dier groeit, en wordt serieuzer 
genomen. De hele vleeskuikenketen – boer, slachter en su-
permarkt – zat voor het eerst in de geschiedenis gezamen-
lijk aan tafel. Impact: hoog. Als marktpartijen niet bewegen, 
verandert er niks voor de dieren.

Wij werken met parameters om verande-
ringen in de vleesproductie en -consumptie 

tijdig te signaleren. Mochten de gewenste resul-
taten achterwege blijven, dan zullen wij onze strategie 
herijken.

Te lage vleesprijzen 
De structureel te lage prijs van vlees – ver-
sterkt door de prijzenoorlog en de aanhou-
dende recessie – is de belangrijkste hindernis 

voor de verwezenlijking van onze doelstelling. Als hier 
geen einde aan komt en de weg naar boven met bete-
re prijzen niet wordt gevonden, is er onvoldoende marge 
beschikbaar voor verbeteringen voor de dieren. Hierdoor 
kan onze doelstelling niet gerealiseerd worden.

Kans: gemiddeld. Enigszins dalend mede door het succes 
van onze kiloknaller- en plofkip-campagne. Impact: hoog. 
Er is onvoldoende marge voor duurdere, diervriendelijkere 
initiatieven.

 
We willen bewustwording creëren over deze 
vernietigende cyclus bij consument, handel, 

industrie en overheid. Daarom blijft onze cam-
pagnefocus gericht op de onderkant van de vleesmarkt. 
Maar we steunen ook actief de ontwikkeling van tussen-
segmenten tussen vee-industrieproducten en biologische 
alternatieven, zodat men stapsgewijs kan verbeteren. Tot 
slot stimuleren we ‘minder maar beter’, waardoor de con-
sument in de portemonnee niet meer kwijt is.

[AANGESCHERPT] Goedkope, dieronvriendelijke export
75% van de producten uit de Nederlandse 
vee-industrie is bestemd voor export (bron: 
PVE). Bijna al deze producten worden van-

wege hun lage prijs verkocht. Om te kunnen blijven con-
curreren op de internationale markt staat kostprijsverla-
ging centraal. Hierdoor kunnen de welzijnscondities in 
deze sector verslechteren (deels onomkeerbaar door 
schaalvergroting).

Kans: gemiddeld. Er ontstaat steeds meer maatschappe-
lijk verzet tegen kostprijsverlaging door schaalvergroting. 
Impact: hoog. De bouw van megastallen doet letterlijk de-
finitief de deur dicht voor kleinschaligere meerwaarde-
concepten waar de dieren naar buiten kunnen.

Om exportmarkten te beïnvloeden, zijn grote 
campagnes nodig  in de belangrijkste buiten-

landse afzetmarkten. Hiervoor is Wakker Dier mo-
menteel nog te klein. Daarom kiezen wij ervoor om eerst 
de Nederlandse consumptie op een diervriendelijk niveau 
te brengen. Export komt later. Naast onderzoek over de 
werkelijke meerwaarde van deze bulkexport, willen we 
parameters ontwikkelen om verslechteringen in de ex-
portmarkt tijdig te signaleren, om indien nodig de strate-
gie te herijken.
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Interne risico’s en onze antwoorden 
Onze definitie: risico’s die intern plaatsvinden, waardoor 
de organisatie niet goed meer kan functioneren.

Afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen 
Wakker Dier kiest voor werken met een com-
pact team. Hierdoor houden we de kosten 
laag en kunnen we slagvaardig en snel opere-

ren. Maar dit maakt ons ook afhankelijk van een beperkt 
aantal sleutelfunctionarissen. Bij onverwacht vertrek van 
werknemers kan de continuïteit in het gedrang komen.

Kans: gemiddeld. Enerzijds is er al jarenlang laag verloop 
wat de kans op een vertrek verhoogt, aan de andere kant 
verkleinen extra ARBO-maatregelen het risico op uitval. 
Impact: gemiddeld. Dit hangt sterk af van het aantal werk-
nemers dat tegelijk zou vertrekken.

We werken met een volwaardige functione-
ringcyclus, zodat we issues snel kunnen sig-

naleren. We proberen werknemers te ‘binden’ met 
goede opleidingsmogelijkheden, passend salaris, (exter-
ne) coaching, aantrekkelijke werkplek en een zakelijke, in-
formele werksfeer. Veel taken in het team kunnen door 
meerdere leden worden uitgevoerd en we werken regel-
matig met freelancers die tijdelijk posities kunnen over-
nemen. Aanvullend is een ARBO/RI&E-plan opgesteld en 
een vertrouwenspersoon aangesteld. Ook zijn er opvolgs-
cenario’s uitgewerkt en houden we als team regelmatig 
overleg over ons doorlopende project ‘Samen Werken’.

Onze campagnes 
en uitingen worden 
juridisch getoetst.

Claim uit onrechtmatige daad 
Bij veel issues die we aankaarten, hebben we 
te maken met uitgesproken tegenstanders. 
Dit kan leiden tot een rechtszaak met een 

claim tot schadevergoeding gebaseerd op onrechtmati-
ge daad. Toewijzing zou de financiering van onze activi-
teiten in gevaar kunnen brengen.

Kans: gemiddeld. Onze uitgesproken koers levert een ver-
hoogd risico op, maar dit wordt deels gecompenseerd door 
een stevig preventief programma. Impact: hoog. De bood-
schap van Wakker Dier heeft een steeds groter bereik, hier-
mee neemt de kans op een hoge claim toe.

Wij toetsen onze campagnes aan onze ge-
dragscode Verantwoord Campagnevoeren. 

Daarnaast beoordeelt onze advocaat al onze ui-
tingen op hun rechtmatig karakter. Verder controleren wij 
periodiek de juistheid van door ons verstrekte, openbare 
informatie. Tot slot is de directeur opgeleid als jurist.

Imagoschade
De geloofwaardigheid van een boodschap 
wordt niet alleen bepaald door de inhoud, 
maar voor een belangrijk deel ook door de 

geloofwaardigheid van de afzender. Daarom bouwen we 
aan een goed imago. Indien dit – door welke oorzaak dan 
ook – schade oploopt, heeft dit onmiddellijk een negatie-
ve impact op het beoogde effect van ons verhaal.

Kans: gemiddeld. Als campagneorganisatie kiezen we voor 
een uitgesproken koers, maar dankzij onze succesvolle cam-
pagnes zijn wij voor velen een geloofwaardige partij. Impact: 
hoog tot zeer hoog. Ernstige imagoschade kan er zelfs toe 
leiden dat onze activiteiten contraproductief werken.

Wij toetsen onze campagnes aan onze ge-
dragscode Verantwoord Campagnevoeren. 

Ook tekenen partijen die met ons samenwerken 
een gedragsverklaring. Daarnaast voeren we een actief 
beleid om ons imago te verbeteren (o.a. deelname aan 
Transparant Prijs, CBF-Keur, beneficiënt van de Postcode 
Loterij). Verder controleren wij periodiek de juistheid van 
door ons verstrekte openbare informatie en monitoren 
we de berichtgeving over Wakker Dier in de media. Tot 
slot werken we met een heldere en toegankelijke klach-
tenprocedure die voldoet aan de CBF-richtlijnen.
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1.6 impactmeting

Het belang van meten
Steeds vaker klinkt vanuit de samenleving en betrokken 
stakeholders de vraag of de ter beschikking gestelde 
middelen optimaal worden ingezet. En hoe dit op een ob-
jectieve, transparante en meetbare manier kan worden 
vastgesteld.

Ook voor Wakker Dier zelf is dit belangrijk. We zijn een 
kleine organisatie met een grote missie. En wie nog niet 
groot en sterk is, moet extra slim zijn. Dat betekent wer-
ken met een uitgekiende strategie, de beperkte midde-
len effectief en efficiënt inzetten en meten wat je doet 
om te weten wat je bereikt. En vaststellen wat er min-
der goed ging, en waarom. Alleen zo kunnen we continu 
verbeteren.

Wij hechten hier een bovenproportioneel belang aan, om-
dat wij werken met geld dat niet van ‘ons’ is. Wij staan 
voor 100% op de schouders van onze donateurs en zien 
het als onze plicht om zo goed mogelijk inzichtelijk te 
maken wat wij met hun giften hebben gedaan en bereikt. 
Hiertoe maken we gebruik van een scorekaart.

Het CHAMP-model
De scorekaart van Wakker Dier is gebaseerd op het 
‘CHAMP’-model en ontwikkeld door stichting Nationale 
Goede Doelen Test, in samenwerking met het accoun-
tantskantoor PwC en een aantal grote goede doelen. Er 
wordt gewerkt met PI’s (Prestatie Indicatoren) op vijf ni-
veaus, waarbij niveau 5 staat voor de basis (dat wat je 
nodig hebt om goed te kunnen functioneren) en niveau 1 
voor de effecten die je in de samenleving en voor de die-
ren realiseert. Dit geeft ons een goed handvat om onze 
cijfers op een logische manier te ordenen.

Hoe rapporteren we?
De belangrijkste PI’s worden twee keer per jaar in de be-
stuursvergadering besproken. De scorekaart wordt ook 
uitgebreid behandeld in het jaarverslag (§B3). Daarnaast 
werkt het kantoor met een fors aantal extra PI’s, vaak op 
een meer operationeel niveau. Deze worden gebruikt in 
de voortgangsrapportages, die tijdens de bestuursverga-
deringen aan de orde komen.

1
effect op maatschappij

3
output

2
effect op doelgroep

4
activiteiten

5
input CHAMP: prestaties 

meten op 5 niveaus.

Driekwart van de productie van de Nederlandse vee-industrie gaat 
naar het buitenland. Wij blijven letterlijk met de ‘shit’ zitten. FO
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1.7 evaluatie

Dips
 `Het percentage dieren dat met een diervriendelijk keur-
merk wordt gehouden, stijgt langzamer dan verwacht 
omdat veel supermarkten nog niet overschakelen naar 
kip met 1 ster Beter Leven.
 `Helaas neemt het aantal in ons land gehouden die-
ren de laatste jaren alleen maar toe, omdat er steeds 
meer plofkippenvlees wordt geëxporteerd.

 
Hit
 `De vleesconsumptie in Nederland daalt sneller dan 
verwacht.

 
Dilemma’s & knelpunten

2011
ongewijzigd

Bij meten van impact in de pers kunnen we 
positieve en negatieve publicitaire aandacht 

nog niet goed scheiden. Er is software in ontwikkeling die 
berichtgeving waardeert op sentiment. Mits betaalbaar 
en goed werkend, willen wij deze op termijn toepassen.

2011
ongewijzigd

Wij kunnen goed vaststellen wat onze im-
pact is op de diverse niveaus van de score-

kaart, maar het vaststellen van een causaal verband tus-
sen sommige niveaus is nog relatief zwak.

2012
opgelost

Zorgvuldige verslaglegging vereist dat we 
zowel een interne/externe analyse als een 

risicoanalyse uitvoeren. De uitkomsten van deze 2 exerci-
ties werden niet altijd goed op elkaar afgestemd. Vanaf 
2014 worden geïdentificeerde risico’s altijd als zwakte of 
bedreiging in de interne/externe analyse opgenomen.

2013
nieuw

Onze meetbare doelen hebben betrekking 
op vlees, terwijl wij ook opkomen voor 

melkvee, kweekvis en legkippen. In het volgende driejaar-
plan werken we dit verder uit.

Evaluatie
 `De interne/externe analyse en de risicoanalyse zijn 
grondig uitgevoerd en de geformuleerde actiepunten 
zijn verwerkt in de activiteitenprogramma’s voor de ko-
mende jaren.
 `De uitkomsten van bovengenoemde analyses geven 
geen aanleiding om onze visie, missie, doelstelling, be-
leid en strategie bij te stellen.
 `We boeken goede vooruitgang op gebied van impact-
meting en hebben in 2013 een SMART geformuleerde 
langetermijndoelstelling voor 2035 opgesteld.
 `De rapportage over de resultaten van 2013 en de 
inventarisatie van de neveneffecten zijn conform plan 
uitgevoerd.

Wakker Dier wil dat alle 
vleesconsumptie in 2030 

afkomstig is uit een houderij 
met minimaal één ster 

Beter Leven kenmerk van 
de Dierenbescherming.

Voor kweekvissen (zoals paling op deze foto) heeft Wakker 
Dier nog geen meetbare doelen opgesteld. FO
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belanghebbenden
2.1 visie, strategie en beleid

Visie
De omgang met belanghebbenden dient het bereiken van 
de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te ondersteu-
nen. Dit betekent dat we streven naar een compleet over-
zicht van betrokken partijen waarbij het belang van iedere 
stakeholder volledig duidelijk is en optimaal wordt benut.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten: 

 ` Prestatie-indicatoren en doelen ontwikkelen voor de be-
langrijkste belanghebbenden.
 ` Per stakeholder een plan van aanpak formuleren om 
deze doelen te halen.
 ` Stakeholder feedback systematisch borgen in onze 
beleidscyclus.

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 `Omgang met belanghebbenden dient in lijn te zijn met 
onze gedragscodes.
 `We werken met communicatie op maat.

2
 `Het belang van een stakeholder kan na verloop van tijd 
variëren.
 ` Bereid tot dialoog, maar niet tot permanent overleg on-
der opschortende voorwaarden.
 `Waar zinnig, gaan we spanningen in de omgang niet uit 
de weg.

We gebruiken de 

termen ‘stakeholder’ 

en ‘belanghebbende’ 

door elkaar, ze 

betekenen hetzelfde.

…CONSUMENT

 ` koopt minder en duurzamer vlees
 ` voor een wat hogere prijs
 ` krijgt een gebalanceerder dieet

…BOER

 ` eerlijke prijs
 ` geen veefabriek
 `minder maar beter

…SUPERMARKT

 ` geen kiloknallers
 ` diervriendelijk meerwaardevlees
 ` ruim aanbod van plantaardig ‘vlees’

…OVERHEID

 ` faciliteert omschakeling
 ` stimuleert ‘nieuwe eten’
 ` handhaaft wetgeving

…BV NEDERLAND

 `mooier platteland
 ` schoner milieu
 ` duurzame export

Wat betekent een ‘diervriendelijke’ 
wereld eigenlijk voor de…
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2.2 gedragscodes & klachten

Gedragscodes
Wakker Dier is zich ervan bewust dat zij bij de uitvoe-
ring van haar werkzaamheden te maken heeft met een 
breed scala aan personen, groepen en instanties en er-
kent dat zij verantwoordelijkheden heeft jegens deze be-
langhebbenden. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in 
onze Algemene Gedragscode en onze gedragscode 
Verantwoord Campagnevoeren (zie kaders).

Het CBF heeft de Code voor Goed Bestuur voor Goede 
Doelen in haar richtlijnen verweven. Wakker Dier is 
gebonden aan de eisen die hierin gesteld worden. 
Belanghebbenden kunnen hierover met het CBF in con-
tact treden en/of aldaar een klacht indienen.

Klachten
De stichting werkt met een openbare klachtenprocedure, 
die op de website te vinden is. Men kan schriftelijk of per 
mail een klacht indienen en deze wordt in beginsel binnen 
14 dagen afgehandeld. Indien de klager niet tevreden is, 
kan men in beroep bij de directeur. Ook wijzen we op de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het CBF of bij 
de Reclame Code Commissie (RCC).

Ons klachtenbeleid omvat de volgende uitgangspunten:

 `We nemen klachten serieus en zien deze als 
verbeterkansen.
 `Openheid en transparantie staan voorop, zowel inhou-
delijk als procedureel.
 `Het klachtenoverzicht wordt jaarlijks met het bestuur 
geëvalueerd.

 
In 2013 ontvingen we 61 klachten, ruim hoger dan in 
2012 (41) en ook wat hoger dan ons doel van maximaal 
50 en minimaal 35 klachten. We vinden dit aantal niet 
zorgelijk in het licht van de forse media-aandacht voor 
o.a. de plofkip. We definiëren ook een ondergrens, om-
dat een gebrek aan klachten aangeeft dat we niet scherp 
genoeg aan de wind zeilen. Onze campagnes behoren 
immers discussie op te roepen.

48 klachten gingen over onze werkwijze en campagnes. 
Veel klagers wilden ons niet op een concrete onjuistheid 
wijzen, maar alleen hun hart luchten. 13 klachten gingen 
over verschillende aspecten van onze fondsenwerving.

Acht klachten zijn gegrond verklaard. Vier gingen over 
het tijdstip waarop of de frequentie waarmee men werd 
gebeld met een fondsenwervende vraag. Twee klachten 
betroffen onduidelijkheden op onze website. Twee ande-
re klachten gingen over het tonen van beelden met zieli-
ge dieren in de directe nabijheid van een kinderprogram-
ma. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en de instructies 
aan de betreffende bureaus zijn aangescherpt.

Niemand ging in beroep bij de directeur. De klacht over 
de uiting bij het kinderprogramma was gelijktijdig bij de 
RCC ingediend. De klager heeft deze zaak – naar aanlei-
ding van onze maatregelen – ingetrokken.

Basiswaarden

Verantwoord campagnevoeren
 ` Aantoonbaar respect voor de wet en publiekelijk afwijzen van 
geweld.

 ` Personen die betrokken zijn bij onze organisatie dienen onze 
werkwijze te ondersteunen.

 ` Voorkomen dat onze kennis en expertise worden misbruikt 
door derden.

 ` Transparantie over het gevoerde beleid en de financiën.
 ` Controle en toezicht door onafhankelijke derden.

Basiswaarden

Algemene gedragscode
 ` Respect: Eerbiedigen van menselijke waardigheid, privacy en 
keuzevrijheid.

 ` Openheid: Alle belanghebbenden worden geïnformeerd over 
voor hen relevante gegevens.

 ` Betrouwbaarheid: Inzake verstrekte informatie, professionele 
werkwijze en volledige verantwoording.

 ` Kwaliteit: Streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbe-
wust handelen.
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Wakker Dier benoemt misstanden die de 
bedrijfsvoering van grote bedrijven aangaan.

De prijzenoorlog tussen de grote supermarktketens wordt gevoerd over de rug van de dieren: met goedkoop vlees lokken zij klanten de winkel in.

AH-KLANTEN OPGELET
Deze verpakking bevat plofkip.

Stop de plofkip bij AH.
Kijk op www.wakkerdier.nl.

Met goedkope kip lokt Albert Heijn u de winkel in.

Maar zo’n kilo plofkip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier.

JUMBO-KLANTEN OPGELET
Deze verpakking bevat plofkip.

Stop de plofkip bij Jumbo.
Kijk op www.wakkerdier.nl.

Met goedkope kip lokt Jumbo u de winkel in.
Maar zo’n kilo plofkip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier.

2.3 handel en industrie

Belangrijkste veroorzaker
Met name supermarkten en A-merken zijn in onze ogen 
verantwoordelijk voor veel dierenleed. Zij zijn de baas in 
de keten en beslissen welke producten tegen welke prijs 
in het schap liggen. Door hun druk op de prijzen blijft er 
geen geld over voor boer en dier. Daarom zijn handel en 
industrie vaak onderwerp van onze campagnes.

Bij deze groep hebben wij een professioneel, maar soms 
ook negatief imago. Wij benoemen immers misstanden 
die hun bedrijfsvoering aangaan. In dit kader behoeft het 
geen verdere toelichting dat wij volledig onafhankelijk van 
het bedrijfsleven opereren.

Hoewel de belangen op korte termijn vaak verschillen, 
streven we – in het algemeen – op langere termijn het-
zelfde na: een betere prijs voor dierlijke producten, waar-
door alle partijen een betere marge krijgen en er meer 
kan worden geïnvesteerd in dierenwelzijn.

Communicatie & feedback
Met de handel en industrie verloopt de communicatie 
primair via brieven en persberichten over onze compa-
ny campagnes. Feedback ontvangen we uit een tweetal 
bronnen. Ten eerste de vakliteratuur en diverse knipsel-
diensten waar we op zijn geabonneerd. Daarnaast zijn er 
op incidentele basis ook gesprekken, met name indien 
een partij betrokken is bij een campagne.

2.4 pers

De belangrijkste klant
De pers neemt in onze strategie een sleutelpositie in: via 
hen kunnen we onze boodschap naar buiten brengen. We 
werken voornamelijk met persberichten of items op maat 
voor een bepaalde journalist of een progamma. Maar we 
verspreiden ook nieuws via social media. We onderhou-
den met vele specialisten in dit veld intensief contact. 
Onze uitingen dienen voor de media relevant en interes-
sant te zijn, anders wordt onze boodschap niet gehoord 
of roept deze irritatie op.

Vara’s Kassa besteedde uitgebreid aandacht aan onze Liegebeest-verkiezing.
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Communicatie & feedback
Met deze stakeholder verloopt de communicatie via 
persberichten en veelvuldige persoonlijke contacten met 
onze campaigners. Ook maken we gebruik van Twitter en 
bieden we informatie aan via onze website, die periodiek 
vernieuwd en gecontroleerd wordt.

In 2013 is er veel werk verzet om de feedbackloop met 
deze stakeholder op een hoger plan te brengen. Er zijn 
veel gesprekken gevoerd met journalisten van divers plui-
mage. Hieruit komt een positief beeld naar voren maar 
ook een aantal verbetertips voor het campagneteam. 
Daarnaast zijn we overgestapt op nieuwe software bij het 
verzenden van onze persberichten. Dit geeft ons de mo-
gelijkheid om ook kwantitatief te meten hoe en door wie 
het nieuws wordt opgepakt.

2.5 brede publiek 

Een belangrijke beïnvloeder
In de visie van Wakker Dier ligt het lot van de dieren in de 
vee-industrie met name in handen van handel & industrie. 
Zij hebben de macht in de keten, beslissen wat er in het 
schap komt en dicteren de boeren tegen welke kosten er 
geproduceerd dient te worden.

De consument heeft een aanvullende en ondersteunende 
rol. Zij kunnen als burger in de publieke opinie hun onge-
noegen kenbaar maken of als consument dieronvriende-
lijke producten links laten liggen. Want er is vaak maar 
een geringe omzetdaling of zorg over het imago nodig 
om handel & industrie in beweging te krijgen.

We richten ons hierbij met name op dat deel van de bevol-
king dat het eens is met onze doelstelling en dit ook een 
belangrijk onderwerp vindt (35%). In deze groep zijn hoog-
opgeleide, relatief welstandige vrouwen vanaf 25 jaar 
woonachtig in de Randstad sterk oververtegenwoordigd.

Communicatie & feedback
Via ons campagneprogramma (zie hoofdstuk 3) commu-
niceren wij met deze stakeholder en proberen zo deze 
groep uit te breiden en te beïnvloeden. Gezien de om-
vang – zo’n 5 miljoen mensen – is kwantitatief markton-
derzoek verreweg de belangrijkste bron voor het verkrij-
gen van betrouwbare feedback.

Inmiddels kent 88% van de Nederlanders Wakker Dier. 
Dit is een hoge score, vergelijkbaar met een landelijk 
goed bekend A-merk. Ook onze imagoscores verbeteren 
stap voor stap. Zo ziet 52% van de Nederlanders ons 
als (zeer) vasthoudend, waakzaam en vooroplopend. Tot 
slot meten we hoe belangrijk Wakker Dier is bij de oor-
deelsvorming over de vee-industrie. Inmiddels geeft 34% 
aan dat onze informatie hierbij een (zeer) belangrijke rol 
speelt.

Daarnaast zijn wij geabonneerd op diverse (internet-)knip-
seldiensten, die ons een goed beeld geven over hoe er 
in de samenleving wordt gedacht en geschreven. Tot slot 
hebben we dagelijks contact met mensen uit alle lagen 
van de samenleving, aangezien de teamleden ombeurten 
post, telefoon en algemene e-mailbox afhandelen.

Wakker Dier verstuurde dit 
jaar 50 persberichten.

De supermarkt bepaalt uit welke producten de consument mag kiezen.
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2.6 donateurs en sympathisanten

Het belangrijkste fundament
Wakker Dier is ontstaan uit zorgen van verontruste bur-
gers die – tot hun afgrijzen – zagen hoe er met de die-
ren in de vee-industrie wordt omgesprongen. En hoe het 
economisch gewin deze dieren steeds verder in de knel 
brengt. Tezamen vormen zij de basis: hele gewone men-
sen met een groot hart, uit brede lagen van onze samen-
leving. De stichting staat op hun schouders, zij dragen 
de organisatie. Zonder hun steun en giften kunnen wij niet 
werken. Het verloop is laag; velen zijn al jarenlang zeer 
trouw bij ons doel betrokken.

Communicatie & feedback
Met deze stakeholder communiceren we natuurlijk re-
gelmatig (zie ook §C4.6). Naast ons magazine Wakker 
Nieuws dat drie keer per jaar verschijnt, kan men zich 
abonneren op diverse elektronische nieuwsbrieven. 
Gezien het grote aantal donateurs – meer dan 30.000 – 
is marktonderzoek het belangrijkste instrument ter ver-
krijging van feedback. Inzet vond voor het eerst plaats in 
2012 en wordt voortaan elke twee jaar herhaald.

Maar liefst 97% van onze donateurs is (zeer) tevreden 
over de kwaliteit van onze activiteiten en 94% over de be-
haalde resultaten. 91% is (zeer) tevreden over onze ach-
terbancommunicatie en 86% van degenen die contact 
hadden met onze ‘klantenservice’, vinden dat de afhande-
ling correct verliep. Wel verstrekken we nu regelmatiger 
informatie over onze financiële verantwoording, omdat 
slechts 43% van de donateurs vond dat wij voldoende 
hierover communiceren.

Er is natuurlijk ook regelmatig informeel contact. Op een 
meer cijfermatig niveau leren we uit de responspercenta-
ges op geefverzoeken wat er leeft onder onze achterban.

2.7 overige belanghebbenden

Opiniemakers
Wij geven veel aandacht aan opiniemakers. Zij zetten 
vaak de (nieuwe) toon en kunnen helpen om de mening 
over een onderwerp in de samenleving te laten kantelen. 
Denk hierbij niet alleen aan toonaangevende wetenschap-
pers, bekende Nederlanders en gezaghebbende mana-
gers uit de voedingsindustrie, maar ook aan politici, co-
lumnisten en koks.

Media-exploitanten
In de afgelopen jaren is het belang van reclame sterk 
toegenomen en voor een goede inzet zijn we afhankelijk 
van de opstelling van media-exploitanten. Daarom is deze 
groep sinds dit jaar aan dit stakeholderoverzicht toege-
voegd.  Inmiddels hebben wij – in samenwerking met ons 
mediabureau Zigt – periodiek contact met de voor ons 
belangrijkste aanbieders.

Donateurs uit alle lagen van de samenleving, met een groot hart voor dieren. FO
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Onze lesvideo werd in 2 maanden tijd al 4.000 keer bekeken.
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Docenten en jongeren
Jongeren krijgen van ons extra aandacht. Zij staan open 
voor onze boodschap en zijn de consument van morgen. 
Wij bedienen deze groep zowel rechtstreeks (met speci-
ale webpagina’s) als via docenten met een online lespro-
gramma. Bij de periodieke revisie van het online materi-
aal vragen we beide groepen actief naar feedback om 
verbeteringen door te voeren.

Overheid
Wij zien binnen onze strategie maar een beperkte rol 
voor de politiek. Een beter leven voor de dieren is in deze 
fase vooral een bedrijfseconomische issue. De overheid 
kan deze omschakeling wel enigszins faciliteren en bij-
voorbeeld het nieuwe eten stimuleren. Daarnaast kan be-
staande dierenwelzijnwetgeving veel beter gehandhaafd 
worden.

Boeren
Voor boeren is het werken met dieren – naast liefde voor 
het vak – in de eerste plaats een bedrijfseconomische 
kwestie. Onderaan de streep moet er genoeg overblijven 
om een nette boterham te verdienen. Binnen deze rand-
voorwaarde zullen verreweg de meesten zo goed moge-
lijk voor hun dieren zorgen, ook omdat ziekte en uitval 
slecht zijn voor het resultaat.

Maar zij werken binnen een economisch systeem dat hen 
dwingt om tegen zo laag mogelijke kosten te produce-
ren. Het zijn de dieren die daarvoor de prijs betalen, bij-
voorbeeld in leefomstandigheden of te snelle groei of te 
hoge productie. Voor welzijn is domweg geen geld meer 
over.

In onze visie hebben boeren dus weinig invloed op het be-
reiken van onze doelstelling. Wel zijn zij een bondgenoot 
tegen de te lage prijzen in de supermarkt. Wij spreken 
hen regelmatig bij bedrijfsbezoeken en op vakbeurzen. 
En we blijven natuurlijk op de hoogte via vakliteratuur zo-
als het blad ‘Boerderij’.

Dieren
Last but not least: onze belangrijkste stakeholder. We 
zetten ons in om het leven van de dieren in de veehou-
derij te verbeteren. Maar hun lot ligt vooral in handen van 
anderen, hun eigen mening telt letterlijk niet.

Helaas kunnen wij de dieren niet rechtstreeks vragen wat 
ze nodig hebben. We zijn aangewezen op indirecte vor-
men van omgang om dat te achterhalen. Wij blijven op 
de hoogte door regelmatige bezoeken aan boerenbedrij-
ven, het uitpluizen van wetenschappelijk werk, het bijwo-
nen van seminars en het lezen van vakliteratuur. Hiervoor 
hebben wij biologen, deels gespecialiseerd in dierge-
drag, in dienst.

Tot slot
Wij zien onze vrijwilligers, een beperkt aantal die allemaal 
kantoorwerk doen, niet als externe stakeholders. Onze 
omgang met hen komt aan bod in §C5.4.

thema’s in de vee-industrie:

Dierziekten
Bij de uitbraak van een dierziekte worden dieren op grote schaal 
geruimd. Zo zijn er de afgelopen 14 jaar meer dan 40 miljoen 
zieke én gezonde dieren gedood in Nederland. Denk aan de 
varkenspest, vogelgriep, MKZ, BSE en Q-koorts. Nederland 
heeft de grootste veedichtheid ter wereld. Bovendien importeren 
en exporteren we grote hoeveelheden vee over internationale 
grenzen. Het is dan ook niet de vraag óf, maar wannéér een 
nieuwe grootschalige uitbraak van ziekte plaatsvindt.
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2.8 evaluatie

Dips
Graag hadden wij met supermarktketens zoals AH en 
Jumbo van gedachten gewisseld over de issues rond de 
plofkip, maar geen van de betrokken partijen had interes-
se in een gesprek.

Hits
 `De kennismakingsmiddag voor gulle gevers die wij op 
het kantoor organiseerden was een groot succes. Niet 
alleen om de betrokkenheid van deze donateurs te ver-
hogen maar ook als motivator voor het team.
 `Het stakeholderprogramma met de pers geeft goed in-
zicht in hoe wij onze service verder kunnen verbeteren.

 
Dilemma’s & knelpunten

2012
opgelost

In de afgelopen jaren is het belang van de 
inzet van reclame sterk toegenomen en 

daarmee ook het belang van media-exploitanten. Inmiddels 
hebben wij – in samenwerking met ons mediabureau Zigt – 
periodiek overleg met de belangrijkste aanbieders.

2013
nieuw

Het blijkt ingewikkeld om passende presta-
tie-indicatoren te ontwikkelen voor belang-

hebbenden – zoals de supermarkten – waar wij niet altijd 
een goede relatie mee nastreven. Wordt vervolgd.

dieren in de vee-industrie:

Vleeskalveren
Kalfjes zijn het restproduct van de ‘bloeiende’ melkindustrie in 
Nederland. Ze worden na de geboorte bij de moeder weggehaald 
en de eerste weken alleen in een hok gezet, gevoed met 
kunstmelk uit een emmer. Daarna delen ze een kaal hok met wat 
andere kalfjes. Kalfjes die bestemd zijn voor de export krijgen 
vaak ijzerarm voer zodat ze bloedarmoede krijgen en het vlees 
blank kleurt. Een kalfje wordt na zes à negen maanden geslacht.
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Evaluatie
 ` Visie, beleid en strategie inzake omgang met belang-
hebbenden zijn actueel en blijven ongewijzigd van 
kracht.
 `De gedragscodes zijn up-to-date, maar de toetsing van 
onze activiteiten aan deze codes is nog niet formeel 
geborgd.
 `Het klachtenbeleid functioneert goed. Noch de aard 
noch het aantal geven aanleiding tot bezorgdheid. 
De verbeterpunten zijn op de juiste wijze ter hand 
genomen.
 `De omschrijving van onze stakeholders is up-to-da-
te en we begrijpen hun rol bij het bereiken van de 
doelstelling.
 ` Er is communicatie op maat ontwikkeld die goed past 
bij het relatieve belang van elke belanghebbende.
 `Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren verloopt in 
lijn met ons meerjarenplan.
 `Ontvangen feedback wordt goed ingezet als input voor 
nieuw of aangepast beleid. 

De kennismakingsdag: voor zowel de gulle gevers als het team een aangename wederzijdse inspiratie en motivatie. FO
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campagnes
3.1 visie, strategie en beleid

Visie
De wijze waarop we campagne voeren dient het bereiken 
van de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te onder-
steunen. Dit betekent dat we streven naar het verminde-
ren van dieronvriendelijk aanbod en het stimuleren van 
diervriendelijkere consumptie, waarbij we dit proces met 
zoveel mogelijk publiciteit ondersteunen.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten: 

 `Company campaigning gericht op concrete resultaten 
heeft de hoogste prioriteit.
 `Daarna gevolgd door het genereren van publicitaire 
aandacht.
 ` Voorlichting alleen met strikte focus, vaak gecombi-
neerd met werving.
 `Wetgevingbeïnvloeding heeft geen prioriteit bij gebrek 
aan perspectief.
 ` Focus ligt op Nederland en dieren op je bord.
 ` Inzet van reclame en social media dient de eerste twee 
prioriteiten te ondersteunen.

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 `Campagnevoering in lijn met onze gedragscodes.
 `Werken als een mediabureau dat deze dieren een stem 
geeft.
 ` Luis in de pels met een actieve, pittige en luide stijl.
 `Geen demagogie: de feiten zijn erg genoeg.
 ` Alert, actief en gericht op resultaat.
 `Duurzame oplossingen mogen niet ten koste gaan van 
dierenwelzijn.

3

RECLAME
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“De PLOFKIP 
heeft vaak 
ziektes die met
ANTIBIOTICA
worden 
bestreden.”

Meer weten? Ga naar
www.wakkerdier.nl.

Marno Wolters, dierenarts: 
“Als er één dier ongezond snel groeit, dan is het wel de plof-
kip. Deze plofkip is nog steeds te koop bij supermarkten zo-
als Albert Heijn en Jumbo. De veel te snelle groei en slechte 
leefomstandigheden geven vaak ernstige problemen die dan 
weer met antibiotica moeten worden bestreden.

Deze antibiotica zijn veel minder nodig als de kip langzamer 
groeit onder betere leefomstandigheden.

Als dierenarts vind ik het onbegrijpelijk dat supermarkten zo-
als Albert Heijn en Jumbo deze plofkip nog steeds verkopen.”

PLOFKIP
Albert Heijn

PLOFKIP
Jumbo

WakkerDier-Zomerplofkip-230x298.indd   1 4-7-2013   09:38:10

Dierenarts Wolters vertelt over antibiotica bij pluimvee.

3.2 company 
campaigning

Doelgroep
We richten ons met name op bekende A-merken uit de 
levensmiddelenindustrie, grote supermarktketens en an-
dere verkopers van dierlijke producten.

Activiteiten Stop de Plofkip
2013 stond, net als 2012, in het teken van de ‘Stop de 
Plofkip’-campagne, waarbij we kipverkopers vragen om 
over te schakelen op kip met 1 Beter Leven ster van de 
Dierenbescherming. Nadat in 2012 een aantal toonaan-
gevende A-merken (o.a. Unox, Struik en Johma), meerde-
re bedrijfskantines en één regionale supermarkt hadden 
besloten om over te stappen, hoopten we in 2013 ook 
de landelijke supermarkten te overtuigen.

We pakten aan het begin van het jaar flink uit met een 
groots reclame-offensief. We waren uitgebreid op televi-
sie en radio, ondersteund met grote advertenties in de 
NRC en massale inzet van buitenposters op bijna alle NS-
stations. We richtten ons hierbij met name op Jumbo en 
AH, de twee grootste plofkip-verkopers van Nederland.

Na door ons te zijn aangeschreven, besloten begin maart 
ook de Academische ziekenhuizen met plofkip te stop-
pen. Zo willen zij de steeds vaker opduikende resistente 
bacteriën helpen terugdringen. Twee weken later volgde 
New York Pizza. Eind maart kwamen we naar buiten met 
onderzoek over gebroken plofkippenvleugels die gewoon 
bij de supermarkten in het schap liggen.

Half april brachten we naar buiten dat negen regionale 
ziekenhuizen – in navolging van de academische centra – 
de plofkip eveneens in de ban deden. Later in het jaar 
volgden er nog een zevental. In mei en juni besloten alle 
overige producenten van babyvoeding om te schakelen, 
nadat marktleider Olvarit hier al eerder toe had besloten.

In de zomer hebben we een tweetal reclamecampagnes 
ingezet. De eerste draaide om het hoge antibioticaver-
bruik in de plofkip-sector. In een tv-spot kwam een die-
renarts aan het woord die de mening vertolkte van een 
groot aantal dierenartsen. De boodschap verscheen ook 
in buitenreclame en een groot aantal tijdschrifttitels.

3.2 
company 
campaigning

We spreken bedrijven aan op 

dierenleed en vragen hen om 

actie te ondernemen. Zo kunnen 

we het aanbod van producten uit 

de vee-industrie terugdringen. Bij 

deze campagnes staat het berei-

ken van concrete verbeteringen 

voor de dieren voorop.

PRIORITEIT #1
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In augustus kwamen we met weer met een tv-spot. Hierin 
maakten we bekend dat één op de twee plofkippen kreu-
pel is, en we ondersteunden dit met een vergelijkbare ra-
dioboodschap. Aan het einde van de maand publiceerden 
we een onderzoek waaruit bleek dat veel supermarktke-
tens geen of onvoldoende kipvriendelijke alternatieven in 
het schap hebben liggen.

Eind november organiseerden we een wedstrijd voor het 
grote publiek om een passende naam te verzinnen voor 
de nieuwe plofkip die AH volgend jaar in het schap lijkt 
te willen gaan leggen. De grote winnaar was ‘Zaanse 
Flopkip’. Met meer dan 1.000 inzendingen maakte het 
Nederlandse publiek duidelijk aan de grootgrutter dat 

Overige activiteiten
In het najaar stond onze jaarlijks terugkerende Liegebeest-
verkiezing op de rol, voor producenten die jokken over 
dierenwelzijn. Overtuigende winnaar was McDonald’s, 
die haar klanten voorliegt over het gebruik van plofkip. 
Zij kregen de Trofee uitgereikt in het programma Kassa. 
Ook vroegen wij aandacht voor het gebruik van mislei-
dende plaatjes op verpakkingen van dieronvriendelijke 
producten. Voor een compleet overzicht van alle persbe-
richten – ook over de plofkip – verwijzen we naar onze 
website: www.wakkerdier.nl/persberichten.

Resultaten
Ondanks veel media-aandacht, werd het doel –  
Nederlandse supermarkten ervan overtuigen om een ein-
de te maken aan de verkoop van plofkip – maar zeer ten 
dele gehaald. De supermarktbranche heeft wel aange-
geven met een alternatief te komen, maar dit dier heeft 
maar nauwelijks een beter leven. Wakker Dier doopte dit 
initiatief om tot ‘plofkip in flauwekulsaus’.

Gelukkig gaven een zevental bedrijven – waaronder een 
aantal grote A-merken – en meerdere (academische) zie-
kenhuizen aan over te schakelen op kip met minimaal 1 
Beter Leven ster van de Dierenbescherming. Ook boek-
ten we goede resultaten bij het laten verbieden van mis-
leidende plaatjes op verpakkingen, bijvoorbeeld voor gei-
tenkaas. Want de geiten komen helemaal niet buiten en 
staan hun leven lang op stal.

men zich geen zand in de ogen laat strooien. Eindejaar 
bleek uit onze foldertellingen dat veel supermarkten nog 
steeds vaak met plofkip stunten. Zo had  AH het aantal 
aanbiedingen met plofkip in 2013 maar liefst verdubbeld.

Tv-spot: “één op de twee plofkippen is kreupel... ook bij Albert Heijn en Jumbo.”

€ 992.000

Company Campaigning 2013
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 STOP DE PLOFKIP (100%)

Met goedkope kip lokken 
supermarkten zoals Albert Heijn

en Jumbo ons de winkel in.

Maar een kilo kip is geen stuntartikel. 
Voor die lage prijzen heeft

zo’n plofkip een rotleven gehad.

kijk op wakkerdier.nlPlofkip Albert Heijn Plofkip Jumbo

Stop de plofkip bij Albert Heijn & Jumbo

Wakker Dier was in januari veelvuldig op tv en radio met deze campagne.
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3.3 publicitai-
re aandacht In maart brachten we een onderzoek naar buiten waaruit 

blijkt dat pasgeboren kuikens dagenlang zonder water en 
voer zitten. Het programma Radar besteedde hier uitge-
breid aandacht aan. We hebben inmiddels een handha-
vingverzoek ingediend bij de minister om af te dwingen 
dat de bestaande regelgeving beter wordt nageleefd. 
Eind maart stond de traditionele koeiendans weer op het 
programma, goed voor een mooi plaatje van koeien die 
letterlijk dansend van plezier de wei in gaan. En voor ons 
de kans om het belang van weidegang te onderstrepen.

Begin april boekten we een succes in de procedure te-
gen de bouw van Nederlands eerste Gigastal, meer dan 
tien keer zo groot als de inmiddels bekende megastal. 
De Raad van State vernietigde de vergunning en wees 
de zaak terug naar de provincie. In juli ontving de familie 
Boeijink uit de gemeente Ruurlo de jaarlijkse trofee voor 
de Mooiste Modderpoel voor varkens.

Doelgroep
Bij deze campagnevorm richten wij ons primair op de 
pers. Bij het ontwikkelen van deze campagnes staat cen-
traal dat deze journalistiek interessant zijn, het liefst voor 
brede publicatie.

Activiteiten
We brachten 50 persberichten uit: 14 minder dan in voor-
gaande jaar, maar wel vaak met grotere items of diepgra-
vende studies. Zo’n 75% hiervan werd – naar oordeel van 
het campagneteam – redelijk tot goed opgepakt. Zo’n 
15% liep niet zo goed als verwacht en de andere 10% 
haalde niet de beoogde persaandacht. Hier bespreken 
we de meest bekende en markante voorbeelden. Voor 
een compleet overzicht verwijzen we naar de website: 
www.wakkerdier.nl/campagnenieuws.

3.3 
Publicitaire 
aandacht

In de pers en met reclame 

laten we zien hoe er met de 

dieren in de vee-industrie wordt 

omgesprongen. Zo schudden 

we de samenleving wakker. Me-

dia-aandacht staat voorop om 

het onderwerp hoog op de pu-

blieke agenda te zetten.

PRIORITEIT #2

De Mooiste Modderpoel Verkiezing staat jaarlijks op ons programma. FO
TO

: J
O

O
ST

 V
AN

 M
AN

EN

BR
O

N
: J

AN
 V

AN
 IJ

KE
N

Pasgeboren kuikens zitten vaak dagenlang zonder water of voer.
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Op Dierendag organiseerden we voor de derde maal met 
groot succes de EetGeenDierendag. Niet alleen particu-
lieren namen deel, maar ook veel bekende bedrijfskanti-
nes. We brachten een leuk marktonderzoek onder kinde-
ren naar buiten over hun eetgewoontes op Dierendag. De 
campagne werd ondersteund met een passende radio-
spot met Sanne Vogel.

Begin november publiceerden we een rapport waaruit 
blijkt dat miljoenen dieren in de vee-industrie ziek worden, 
omdat ze hun leven lang in hun eigen poep staan. Later 
die maand kwam Wakker Dier naar buiten met een on-
derzoek naar het gebruik van de (bij wet verboden, maar 
massaal gedoogde) geboortekrik. Dit zorgde voor veel 
opschudding in de melkveesector.

Vlak voor Kerst bleek uit een – in onze opdracht verrich-
te – juridische studie, dat een importverbod op het zeer 
dieronvriendelijke foie gras waarschijnlijk mogelijk is, mits 
de politieke moed daarvoor bij de overheid aanwezig is.

Op Dierendag vertroetelen we onze huisdieren. Helaas worden de dieren in de vee-
industrie vaak vergeten! We kunnen deze dieren helpen door ze niet op te eten. Als 
heel Nederland één dag geen dieren eet, scheelt dat ruim 400.000 dieren een rit 
naar het slachthuis. Doe je ook mee? Eet geen dieren op Dierendag en meld je aan.

Meld je nú aan op

www.wakkerdier.nl

Resultaten
Met deze activiteiten scoorden we prima bereikcijfers in 
de media. Over het algemeen zijn de resultaten vergelijk-
baar met 2012, terwijl wij dat als een topjaar beschouwen 
vanwege alle aandacht voor plofkip. We hebben het mo-
mentum dus goed vast weten te houden. Daarnaast heb-
ben we de wind mee, omdat onderwerpen als duurzaam-
heid en vee-industrie volop in de aandacht blijven staan.

Alleen op tv kwamen we wat lager uit, met 25 miljoen kij-
kers versus 29 miljoen in 2012. In de schrijvende pers 
bedroeg de advertentiewaarde 7,5 miljoen euro, nage-
noeg gelijk aan vorig jaar. Dit gold ook voor het aantal in-
ternetvermeldingen; zo’n 50.000 inclusief social media. 
Mooie resultaten waar we trots op zijn, waarbij ook dit 
jaar weer opviel dat de insteek bij veel programma’s en 
artikelen in lijn was met ons gedachtengoed.Onder andere op Facebook zamelden we handtekeningen 

in voor een importverbod op foie gras.

Ons onderzoeksrapport beves-
tigt: levenslang met je neus in 
de ammoniaklucht en je pootjes 
in de poep is zeer ongezond.

 

Pagina	1	 

	

Kiloknaller mestmarinade 
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Via @wakkerdier versturen 
we dagelijks zo’n 6 tweets.

3.4 consumen-
tenvoorlichting

Doelgroep
Voorlichting op brede schaal aan het Nederlandse pu-
bliek is een kostbare aangelegenheid. Wakker Dier heeft 
hier nog niet voldoende middelen voor. We concentreren 
ons daarom op twee groepen, waarvan we weten dat ze 
openstaan voor onze boodschap.

Onze belangrijkste doelgroep bestaat uit hoogopgelei-
de, relatief welstandige vrouwen vanaf 25 jaar in een- 
of tweepersoonshuishoudens: in Nederland zijn dit zo’n 
3 miljoen personen. We weten uit marktonderzoek dat 
zij openstaan voor onze boodschap en bereid zijn om te 
sleutelen aan hun eigen consumptiegedrag. Daarnaast 
richten we ons op jongeren en hun docenten.

Activiteiten
Onze website is, naast donateurwerving, met name in-
gericht op voorlichting: zowel aan bovengenoemde doel-
groepen, als aan specialisten zoals pers en opinielei-
ders. De site bevat veel informatie over dieren en diverse 
vee-industriethema’s. Ook bieden we consumenten prakti-
sche tips over diervriendelijk eten en zelf in actie komen.

In social media ligt de nadruk op Facebook. We plaatsten 
1 á 2 posts per dag over een breed scala aan onder-
werpen, van diervriendelijke recepten en ludieke foto’s 
tot actie-oproepen. Twitter wordt ondersteunend ingezet 
– zo’n 6 tweets per dag – waarbij de nadruk ligt op het 
snel verspreiden van nieuws en wetenswaardigheden.

Jongeren kunnen terecht bij een op maat 
gemaakt deel van onze website, waar 
ze informatie kunnen vinden over 
het houden van een spreek-
beurt. Docenten worden be-
diend met het nieuwe online 
lespakket, dat eveneens 
via de website wordt 
aangeboden.

3.4 
Consumenten-
voorlichting

We geven voorlichting: een be-

ter leven voor de dieren begint 

op je eigen bord. We vertellen 

consumenten over dierenleed en 

laten zien dat iedereen zelf heel 

makkelijk diervriendelijke keuzes 

kan maken.

PRIORITEIT #3

Op wakkerdier.nl/docent is ons vernieuwde lespakket te vinden.
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Resultaten
Dankzij ons online-bannerprogramma realiseerden we 
322.000 unieke bezoeken aan speciale informatiepagi-
na’s over diverse onderwerpen in de vee-industrie, zoals 
bijvoorbeeld het leed van de plofkip. Hieraan wordt altijd 
vrijblijvend een giftverzoek gekoppeld.

Mede dankzij een uitgekiend SEO (Search Engine 
Optimization) programma kwamen we einde jaar uit op 
511.000 unieke websitebezoekers, een stijging van bijna 
28%. De gemiddelde tijd die men op de site doorbracht 
was ook fors hoger dan vorig jaar en kwam uit op 112 
seconden (+14%).

Met name Facebook ontwikkelt zich razendsnel. Het aan-
tal fans kwam einde jaar uit op 50.000, bijna een verdub-
beling van het cijfer van eind vorig jaar (28.000 fans). 
Ook het gemiddeld bereik per bericht steeg dramatisch: 
van 17.000 (2012) naar 36.000 (2013). Ook op Twitter 
steeg het aantal volgers van 10.200 naar 13.500.

De webpagina’s over het houden van een spreekbeurt tel-
den dit jaar bijna 3.000 unieke bezoekers. De teller voor 
de docentenpagina’s kwam uit op 170, maar deze kwa-

men pas einde jaar online. In beide gevallen gaat het om 
nieuwe proposities en hebben we dus geen vergelijkings-
cijfers met voorgaande jaren.

Het percentage vegetariërs en flexitariers bleef tezamen 
ongeveer gelijk op 62% in 2013 versus 63% in 2011, na 
forse stijgingen in de jaren daarvoor. De aandacht voor 
diervriendelijke keurmerken zit wel volop in de lift. 28% 
van de bevolking geeft aan hierop te letten versus 17% 
twee jaar terug.

€ 406.000

Consumentenvoorlichting 2013
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 ALGEMENE 
VOORLICHTING (71%)

 WAKKER NIEUWS (14%)

 JONGEREN EN 
DOCENTEN (7%)

 WEBSITE EN SOCIAL 
MEDIA (8%)

Op Facebook promoten we diervriendelijke consumptie, bijvoorbeeld met een vega-receptenwedstrijd.
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dieren in de vee-industrie:

Vleeskuikens
Het meest gehouden productiedier in de Nederlandse vee-industrie 
is het vleeskuiken. Van alle dieren die voor hun vlees worden 
gehouden, scoort het vleeskuiken het slechtst op dierenwelzijn. 
Deze zogenaamde ‘plofkip’ is ontstaan door jarenlang doorfokken 
op steeds goedkoper vlees. In 6 weken tijd wordt een kuikentje 
van 50 gram afgemest tot vleeshomp van ruim 2,2 kilo. Ze staat 
haar hele leven in de eigen poep.

3.5 reclame

Inleiding
Hoewel reclame vanuit haar aard minder overtuigings-
kracht heeft dan een boodschap van de onafhankelijke 
pers, is voor ons de meerwaarde dat we deze uiting zelf 
kunnen vormgeven. De aard van de inzet is in de voor-
gaande hoofdstukken al aan de orde geweest. Hieronder 
vatten we samen wat de reclame ons kost en welke re-
sultaten deze heeft opgeleverd.

Activiteiten
Ter ondersteuning van onze activiteiten hebben we tv-
spots, radiocommercials, dagbladadvertenties en bui-
tenreclame ingezet. Meestal kopen we advertentieruimte 
in, maar de grote advertenties in het NRC Handelsblad 
werden gratis geplaatst, omdat we in 2013 voor de der-
de maal werden uitgeroepen tot publiekswinnaar van de 
NRC Charity Award. Ook werden er veel buitenposters te-
gen een zeer laag tarief uitgehangen door media-exploi-
tant CBS Outdoor.

Online bood Google ons de mogelijkheid om gratis onli-
ne te adverteren met Google Ads. Tot slot konden wij via 
stichting Socutera – tegen een bescheiden vergoeding – 
adverteren in door haar beschikbaar gestelde tv-zendtijd. 
Wij danken alle partijen hierbij nogmaals voor deze vorm 
van steun.

Resultaten 
In 2013 hebben we 28% van onze financiële middelen ge-
investeerd in de aankoop van reclame. In absolute cijfers 
(€ 631.000) is dit – in reclameland – nog steeds een rela-
tief bescheiden budget, maar door de verrassende vorm 
en inhoud realiseren we hiermee een forse impact met af 
en toe een mooie spin-off in free publicity. De inzet was 
fors hoger dan in 2012 (€ 325.000): een bewuste keuze, 
omdat we hiermee een doorbraak in de plofkip-campag-
ne bij de supermarkten wilden bereiken.

Bij verschillende media-exploitanten konden we voor een aantrekkelijk tarief adverteren.

Met onze drie tv-spots realiseerden we meer dan 1.260 
GRP’s (= % bereik binnen de doelgroep * de gemiddel-
de contactfrequentie), hetgeen betekent dat iedere 
Nederlander gemiddeld bijna 13x een boodschap over 
de vee-industrie voorbij zag komen. Op de radio kwamen 
we twee keer zo hoog uit als op tv met 2.560 GRP’s. Een 
vergelijkbaar cijfer als in 2012.
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In het najaar publiceerde Wakker Dier een rapport over 
welzijnsproblemen gerelateerd aan het leefklimaat in de 
potdichte stallen. De dieren staan op met mest besmeur-
de kale vloeren en de lucht is vaak sterk met ammoniak 
verontreinigd. Hoewel de WUR (Wageningen Universiteit) 
aangeeft dat deze problemen ernstig van aard zijn, wis-
ten we geen goed mediahaakje te vinden en hadden we 
navenant weinig media-aandacht.

Impact: We spendeerden ongeveer 60 uur aan het 
begeleiden van het rapport en gaven daar € 5.000 
aan uit. Dit komt uit op ruim 3% van het budget voor 
publicitaire aandacht.

Lelijke pootzweren zijn het gevolg van een leven lang in de eigen poep. FO
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3.6 onder en boven de maat

Wakker Dier neemt jaarlijks de campagneresultaten 
nauwgezet onder de loep.

Onder de maat
Het marktonderzoek dat wij eind juni onder dierenartsen 
lieten uitvoeren over het hoge antibioticagebruik bij plof-
kippen, deed zo goed als niets in de media, terwijl het on-
derliggende potentiële conflict tussen theorie en praktijk 
ons mediatechnisch zeer interessant leek. Maar de pers 
gaf aan dat men dierenartsen als hoeders van dierenwel-
zijn ziet en dat men hun ‘pro dieren’-standpunt derhalve 
niet als verrassend zag.

Impact: Het marktonderzoek kostte € 3.000 – onge-
veer 0,5% van het budget voor company campaig-
ning – en vereiste zo’n 30 uur aan begeleiding.

Tussen 2003 en 2005 ging in de vee-industrie per jaar tussen de 400.000 en 550.000 kilogram 
antibiotica voor therapeutisch gebruik. (Van Geijlswijk et al, 2009)

Slechts 8% van deze hoeveelheid werd in diezelfde periode in de humane gezondheidszorg inge-
zet. (Van Geijlswijk et al, 2009)

Ter vergelijking: in Duitsland werd in 2005 tussen de 250-300 ton antibiotica aan mensen ge-
geven tegenover 784 ton aan dieren (Kerksiek 2010). Wereldwijd is de verhouding ongeveer 50:50. 
(Teuber 2001)
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Opzienbarende cijfers over antibioticagebruik bleken geen garantie voor uitgebreide media-aandacht.
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thema’s in de vee-industrie:

Slacht
In het slachthuis wordt bij de dieren de keel met een mes 
doorgesneden. Verdoving, zoals bij kippen bijvoorbeeld met een 
elektrocutiebad, is hierbij wettelijk verplicht. De belangrijkste 
eis is dat het dier direct bewusteloos raakt. In de praktijk is de 
dood helaas lang niet altijd snel en pijnloos, door verouderde 
en niet humane slachtmethoden, het niet naleven van de regels, 
onjuist gebruik van slachtmethoden en het (uit geloofsovertuiging) 
slachten zonder verdoving.
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Boven de maat
De jaarlijkse Liegebeest-verkiezing 
heeft zich inmiddels ontwikkeld tot 
een vaste waarde. Genomineerde 
fabrikanten passen vaak al voor 
de uitslag hun verpakking of recla-
me aan. Daarnaast scoren we altijd 
volop media-aandacht, niet alleen in 
de schrijvende pers, maar ook één 
of meerdere malen in goedbekeken 
tv-programma’s.

Impact: Onze rol van recla-
mewaakhond wordt hier fors 
door versterkt en biedt de 
mogelijkheid om ook in de rest van 
het jaar fabrikanten op dit soort 
praktijken aan te spreken.

Persberichten waarin we cijfers op 
een rij zetten, doen het vaak goed. 

Bijvoorbeeld over de daling van de 
plofkip-verkoop of de stijging in het 
aantal plofkip-aanbiedingen. Hierbij 

is het wel van belang om met een 
goede onderbouwing te komen, bij-
voorbeeld in samenwerking met een 

onafhankelijk bureau.

Impact: Omdat onze cijfers en 
feiten kloppen, wordt onze 
geloofwaardigheid verder ver-
sterkt. Daar hebben we ook 

bij het uitbrengen van andere 
berichten profijt van. We winnen aan 

autoriteit.

De luxe kant-en-klaar-productenlijn van Albert Heijn bevatte plofkip. 
Totdat we deze producten nomineerden als Liegebeest. FO
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3.7 evaluatie

Dips 
 ` Supermarkten stappen nog niet massaal over naar 
kip met minimaal één Beter Leven ster van de 
Dierenbescherming.
 `Het publicitair optimaal benutten van marktonderzoek 
blijkt lastiger dan verwacht, omdat de pers vaak twijfel 
heeft over de kwaliteit van dit soort onderzoek.

 
Hits 
 `Het regelmatig boeken van successen blijft een zeer 
goede manier om publiciteit te genereren.
 `Het slim kiezen van omschakeldoelen voor plofkip – zo-
als ziekenhuizen of babyvoeding – blijkt publicitair zeer 
aantrekkelijk.

 
Knelpunten & dilemma’s

2011
ongewijzigd

Ondanks jarenlange ervaring en regelmati-
ge analyse blijft het vaak een raadsel waar-

om het ene persbericht uitstekend wordt opgepakt en 
het andere niets doet. In dit opzicht lijkt het gebruik van 
de pers op reclame. Ogilvy – een beroemde reclamema-
ker – zei hier ooit vrij vertaald over: “Een deel van je geld 
is weggegooid, maar het probleem is dat je vooraf nooit 
weet welk deel.”

2012
opgelost

Bij sommige door ons ontwikkelde campag-
nes neemt de pers het eigenaarschap als 

het ware over, en verdwijnt Wakker Dier als organisator 
(bijna) volledig uit het zicht. Dit is in goed overleg met de 
pers sterk verminderd.

2012
ongewijzigd

Facebook en Twitter zijn nieuwe, deels in-
teractieve communicatiekanalen. We expe-

rimenteren volop, maar hebben nog niet helder waar op 
termijn het accent dient te liggen: bij campagnevoering 
of bij achterbancommunicatie.

2013
nieuw

Bij diverse grotere onderzoeken – voor ons 
relatief nieuw terrein – blijkt het lastig om 

budget en tijdbesteding goed in te schatten.

Evaluatie
 `Campagnevisie, beleid, strategie zijn actueel en blijven 
ongewijzigd van kracht.
 `Het campagneprogramma was in lijn met de geaccor-
deerde strategie en is goed uitgevoerd.
 ` Er is een aantal concrete verbeteringen bereikt, maar 
de belangrijkste doelstelling – de plofkip de supermarkt 
uit – is nog niet gerealiseerd.
 ` Publicitair hadden we een prima jaar, vergelijkbaar met 
de media-aandacht in het topjaar 2012.
 `De bereikcijfers in voorlichting laten een fraaie stijgen-
de lijn zien.
 ` Er is voldoende oog voor missers en tegenvallers: 
twee belangrijke bronnen om te leren en te verbeteren.BR
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publieks-wedstrijd

Het ra� � t � n de � k� ry
De jury had er een � inke kluif aan om tot een eindoordeel te komen, want het niveau van de inzendingen lag hoog. Veel deelnemers toonden zich boos en teleur-
gesteld over de schijnoplossing die Albert Heijn voor de plofkip in petto heeft. Deze emoties resulteerden in prachtige pareltjes. De uitslag:

1 Zaanse Flopkip
De onbetwiste winnaar toont in één klap waar 

het om draait: wat een � op dat AH zo hard roept over 
duurzaamheid en dierenwelzijn, en vervolgens ijskoud 
plofkip in de winkels blijft leggen. ‘Flop’ en ‘plof’ heb-
ben ook nog dezelfde letters, waardoor er – net als 
voor de plofkip zelf – nauwelijks iets verandert. Het 
woord ‘Zaanse’ verwijst fraai naar het hoofdkantoor in 
Zaandam, waar men over het lot van tientallen miljoe-
nen kippen beslist.

2 Knalkuiken
Een goede tweede is het spitsvondige ‘knal-

kuiken’. Plofkippen eindigen als kiloknaller. En ook al 
leeft de nieuwe kip iets langer, volwassen wordt ze 
niet: ze blijft een kuiken. Tijdens die paar extra le-
vensdagen staat ze nog steeds in haar eigen mest 
in een potdichte stal. Zo heeft de kip meer tijd, om 
voetzweren en borstblaren op te lopen door de zure 
poep. De kans op een beter leven? Verknald door Al-
bert Heijn.

3 Kraphoen
De nieuwe plofkip van Albert Heijn krijgt iets 

meer ruimte. Om precies te zijn: extra leefoppervlak 
ter grootte van een smartphone. Bij veel deelnemers 
schoot dit in het verkeerde keelgat. Zo’n pietepeute-
rig klein stukje, voor een kip die zo groot is als een 
basketbal… en dat dan met droge ogen als verbete-
ring presenteren? Kom op, Albert Heijn!

Nieuwe plofkip, nieuwe naam
Twee weken geleden deed Wakker Dier een op-
roep: bedenk een passende naam voor de ‘nieu-
we’ plofkip van Albert Heijn. In een week tijd 
kwamen meer dan 1.000 suggesties binnen.

Op het hoofdkantoor van Albert Heijn zijn ze de kri-
tiek op hun plofkip goed beu. De grootste plofkip-
verkoper van Nederland streeft immers naar een 
duurzaam imago. Men* is dan ook druk bezig om 
een nieuwe kip te knutselen die wat beter is voor 
het milieu. Maar de kip zelf schiet er amper wat 
mee op.

Twee uurtjes extra nachtrust (zes in plaats van vier), 
een paar dagen langer leven, een beetje extra ruim-

te ter grootte van een smartphone  – meer krijgt de 
kip niet. O ja, ook nog een handje stro!

Wakker Dier vermoedt dat Albert Heijn deze Zaanse 
excuuskip zo snel mogelijk in het schap wil leggen. 
Met een klinkende naam om het winkelpubliek mas-
saal zand in de ogen te strooien.

Om niet overgeleverd te zijn aan de mooi praterij van 
Albert Heijn, riep Wakker Dier iedereen op om een 
passende naam te bedenken voor deze nieuwe kip-
die-ze-geen-plofkip-willen-noemen-maar-het-eigenlijk-
wel-is.

Dat hebben we geweten. Er stroomden in korte tijd 

meer dan duizend inzendingen binnen. Hieruit koos 
onze wakkere jury de naam die dit beestje verdient. 
Het juryrapport kunt u hiernaast lezen.

*De nieuwe kip is een uitvinding van het CBL (branche-
organisatie supermarkten), samen met de kippenindustrie. 

Meer weten? www.wakkerdier.nl

‘nieuwe’ plofkip: 
binnenkort in
uw Albert Heijn?

Meer inzendingen zien? 
www.facebook.com/wakkerdier

De nieuwe plofkip van Albert Heijn heet:
“Zaanse Flopkip”.

In NRC en op Facebook riepen we iedereen op om een naam te verzinnen 
voor de ‘nieuwe’ plofkip van Albert Heijn. Hierboven de uitslag.
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fondsenwerving
4.1 visie, strategie en beleid

Visie
De wijze waarop we fondsen werven dient het bereiken 
van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. 
Dit betekent dat we streven naar maximale groei van de 
baten door een optimale inzet van het beschikbare bud-
get, binnen de grenzen van het financieringsmodel.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten: 

 `Maximaal investeren in fondsenwerving volgens 
CBF-norm.
 ` Voorkeur voor kanalen en vormen waarbij de nadruk 
ligt op onze kracht: massacommunicatie.
 `Groei van bestand door werving bij particulieren, bij 
voorkeur op maandmachtiging.
 `Optimaliseren van opbrengst huisbestand door be-
houd, segmentatie en upgrading.
 ` Selectief aanvullend werven indien met weinig inspan-
ning een hoog rendement kan worden behaald.
 ` Kosten verlagen door administratieve optimalisatie en 
het benutten van nieuwe ICT-mogelijkheden.

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 `Werkwijze in lijn met onze gedragscodes en de spelre-
gels van het CBF.
 ` Fondsenwerving ondersteunt campagnevoering (en 
nooit andersom).
 `Geen subsidies of giften ‘in ruil’ voor onze merknaam.
 ` Fondsenwerving mag niet ten koste gaan van onze 
onafhankelijkheid.
 `Geloof in ‘meten is weten’ en ‘analyseren is leren’.
 ` Een open oor voor feedback van onze achterban.
 ` Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doelein-
den van derden.

4
4.2 financieringsmodel 

We kiezen voor de financieringswijze die het beste aan-
sluit bij onze strategie en daarbinnen het beste potentieel 
biedt: periodieke donaties en nalatenschappen van par-
ticulieren. In lijn met deze keuze was in 2013 79% van 
onze middelen afkomstig van particuliere donateurs waar-
van het merendeel met een (maand)machtiging. Binnen 
deze groep is er sprake van een gezonde spreiding; er 
was slechts sprake van 6 giftgevers met een jaarbedrag 
van € 5.000 of meer. Tezamen vormde dit slechts 2% 
van onze baten. De overige baten kwamen uit een be-
perkt aantal verschillende – soms eenmalige – bronnen.

Deze keuze betekent dat we subsidievrij en onafhanke-
lijk kunnen werken. Het biedt ons ook de mogelijkheid 
om ons te profileren als een organisatie die staat op de 
schouders van een maatschappelijke beweging en haar 
eigen broek ophoudt. En niet vastgeketend zit aan de 
vaak verstikkende voorwaarden van de subsidieverstrek-
kende instantie. Pas 0,5% van de Nederlandse huishou-
dens steunt Wakker Dier ook financieel, terwijl wij uit on-
derzoek weten dat 35% van de bevolking het eens is met 
onze doelstelling en deze belangrijk vindt. Er zijn dus vol-
op groeimogelijkheden.

€
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Omdat we geloven in focus, steken we zelf geen energie 
in loterijen en collectes. We voeren ook geen gezamen-
lijke fondsenwervende acties uit omdat we – in lijn met 
onze stichtingsstrategie – verplichtende vormen van sa-
menwerking liever vermijden. Baten uit acties van der-
den, zoals de Nationale Postcode Loterij, aanvaarden we 
alleen indien hieraan verbonden voorwaarden onze onaf-
hankelijkheid niet in gevaar brengen. Omdat Wakker Dier 
geen grote bedragen oppot zullen de baten uit beleggin-
gen relatief gezien altijd symbolisch van aard zijn.

Dit model levert natuurlijk ook risico’s op. Bij tegenwind 
kan het aantal donateurs en dus ook de hoeveelheid ba-
ten snel teruglopen. In zo’n geval zouden we de broekriem 
fors moeten aanhalen. Gelukkig kunnen we dat ook: onze 
campagnes bestaan alleen uit kortlopende verplichtingen. 
De vaste kosten zijn laag en we kunnen gemakkelijk snij-
den zonder onze infrastructuur op te heffen. Daarnaast 
wordt een beperkte continuïteitsreserve aangehouden om 
ons door een moeilijke periode heen te helpen.

dieren in de vee-industrie:

Ganzen
In Nederland worden geen ganzen gehouden in de vee-industrie. 
Maar we eten wel foie gras: vervette ganzenlever. Deze wordt 
geïmporteerd, omdat de productie ervan in Nederland verboden 
is. Voor vette lever wordt de gans in de laatste twee tot drie 
weken voor de slacht onder dwang gevoerd, wat angst, pijn en 
ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakt. 
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4.3 werving

Doelgroep
Voor Wakker Dier is het van levensbelang om scherpe 
doelgroepkeuzes te maken. Met onze campagnes zet-
ten wij een issue op de kaart waar de meningen sterk 
over verdeeld zijn. Dit leidt dit tot een gepolariseerd ima-
go: een deel van de bevolking is uitgesproken negatief, 
een ander deel juist zeer positief. De impact is tweele-
dig. Wij kunnen (extra) goede resultaten behalen als we 
werven binnen de groep die ons al goed kent en ons een 
warm hart toedraagt. Maar omgekeerd zal werving bui-
ten deze groep zeer slecht uitpakken. Deze mensen zijn 
niet alleen onverschillig, maar vaak zelfs een uitgespro-
ken tegenstander.

Regelmatig marktonderzoek en databaseanalyses zijn 
daarom essentieel. Hieruit blijkt dat onze wervingsdoel-
groep uitkomt op ongeveer 10% van de Nederlandse be-
volking: met name hoogopgeleide vrouwen met een hoge 
welstandsklasse, ouder dan 35 jaar uit een- of tweeper-
soonshuishoudens. Deze groep staat achter onze doel-
stellingen en heeft een positief beeld van onze organisa-
tie. Zij consumeren vaak ook al (deels) diervriendelijk.

Activiteiten
Nieuwe donateurs komen bijna allemaal online binnen. 
Naast spontane instroom via onze website loopt er een 
continu online wervingsprogramma, waarbij men via ver-
schillende banners uitkomt op diverse op maat gemaak-
te webpagina’s met een machtigingsformulier. Dit lever-
de maandelijks gemiddeld zo’n 380 nieuwe donateurs 
op, waarvan een groot deel direct op een doorlopende 
(maand)machtiging binnenstroomt.

Daarnaast beschikken we over een uitgebreid e-mailbe-
stand en een groot aantal volgers op Facebook. Steeds 
vaker werven we in deze kring. Hoewel de resultaten re-
latief gezien nog bescheiden zijn, is het rendement nu al 
hoog vanwege de lage kosten. We stuurden eenmaal een 
papieren informatiepakket met een tijdschrifttitel mee , 
helaas met matige resultaten. Dit bevestigt voor ons dat 
ook op dit gebied de toekomst online ligt.

Online werving: onze belangrijkste bron van nieuwe donateurs.

Voor online werven werken 
we met een vaste partner.
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Op de website hebben we een pagina opgenomen die 
speciaal bedoeld is voor individuen of instellingen die een 
grotere gift overwegen met een vorm van persoonlijke 
betrokkenheid. We kiezen bij deze groep voor een reac-
tief wervingsbeleid. Onze kracht is massacommunicatie 
en we gaan dus niet actief op zoek naar individuele, sterk 
interactieve vormen van fondsenwerving.

Dit jaar hebben we voor het eerst de Nationale Postcode 
Loterij verzocht om tot beneficient te worden be-
noemd. Inmiddels hebben we vernomen dat wij in 2014 
€ 500.000 zullen ontvangen. Dit bedrag is niet in de be-
groting opgenomen.

Resultaten
In 2013 hadden we ingezet op een groei van 9% in het  
aantal donateurs, waarmee we jaareinde zouden uit-
komen op 32.300. In de loop van het jaar bleek dit te 
ambitieus. We konden de hoge instroom die we in 2012 
realiseerden (het ‘plofkip-jaar’) niet vasthouden. Ook de 
uitstroom onder eenmalige eerste giftgevers viel hoger 
uit dan verwacht. Hier is nog werk aan de winkel met 
een beter bindend welkomstprogramma. We eindigden 
op 30.523 donateurs; een groei van 3%.

De ROI (Return On Investment) voor onze online wervings-
activiteiten kwam uit op 0,9, wat betekent dat de kosten 
na ruim een jaar zijn terugverdiend. Dit is een rendement 
waar we redelijk tevreden mee zijn in het licht van de eco-
nomische tegenwind waar ook wij bij de werving last van 
hadden. Op langere termijn werken we wel aan een korte-
re terugverdientijd.

4.4 behoud

Doelgroep
Ons behoudsprogramma richt zicht met name op giftge-
vers die in de laatste 18 maanden hebben gedoneerd. 
Incidenteel wordt dit tijdvak tot 36 maanden opgerekt 
om achterblijvers terug te halen. Overigens telt iemand 
in onze definitie als donateur indien hij/zij in de afgelo-
pen 12 maanden een gift heeft gedaan. Deze norm is 
qua tijdsvak vrij streng en heeft als voordeel dat het cijfer 
goed vergelijkbaar is met een vereniging met leden die 
jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen. En het zorgt ervoor 
dat we snel in actie komen als iemand afhaakt. Het na-
deel is dat we ook alle mensen meetellen die pas één 
gift hebben gedaan en zich misschien nog niet zo met de 
stichting verbonden voelen.

Activiteiten
Bestaande donateurs werden viermaal schriftelijk bena-
derd, waarvan driemaal in combinatie met de verzending 
van ons magazine Wakker Nieuws. Daarnaast ontving 
men in september een losse brief met een extra giftver-
zoek. Einde jaar verstuurden we een e-mail over de nood-
zaak tot een importverbod op foie gras en vroegen hier-
bij om een gift voor ons werk.

thema’s in de vee-industrie:

Veetransport
Jaarlijks gaan miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens de grens 
over. Pasgeboren of ‘slachtrijpe’ biggen gaan op veetransport naar 
Zuid-Spanje of Rusland om afgemest of geslacht te worden. Dat 
kan daar goedkoper dan in Nederland. De besparing: een paar 
cent per kilo. In de hete zon of in de vrieskou creperen veel dieren. 
Drinkwater is niet altijd aanwezig. Regelgeving om de dieren te 
beschermen wordt slecht nageleefd en is moeilijk te controleren 
over de vele grenzen.
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De Wakker Nieuws-mailing van eind november werd on-
dersteund door een radiospot over het leed van de var-
kens. Dit leverde ook een aantal spontane nieuwe giften 
op en verbeterde in lichte mate de resultaten van de onli-
ne werving. We bedankten alle donateurs op machtiging 
met een mooie kaart. Grote giftgevers werden of per 

Resultaten 
De gemiddelde jaarbijdrage kwam uit op € 53,12: bijna 
4% hoger dan in 2012 en ook € 3,27 hoger dan gepland. 
Deze extra stijging vloeit deels voort uit de lagere groei 
in nieuwe donateurs dan begroot, hetgeen een verhogend 
effect heeft op het gemiddeld jaarbedrag. Maar voor een 
deel is dit ook het gevolg van onze succesvolle inspannin-
gen gericht op een hogere giftfrequentie en een succesvol 
upgrading programma (zie volgende paragraaf).

De ROI op de huismailingen stond licht onder druk om-
dat een steeds hoger percentage van onze donateurs op 
machtiging staat, maar kwam toch nog uit op 3,8 (ver-
houding tussen opbrengsten en kosten). Ondanks goede 
signalen eind 2012 is de uitstroom nog steeds te hoog 
en deze eindigde in 2013 op 20%. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door onze strenge 12-maandsdefinitie waar-
door sommige donateurs regelmatig in- en dan weer uit-
stromen. Anderzijds dienen wij eenmalige giftgevers be-
ter aan ons te binden.

Dankzij uw hulp is Nederland in 2012
wakker geschud over de plofkip!

Postbus 92024 1090 AA  Amsterdam tel. 020 460 42 10 www.wakkerdier.nl Triodos Bank 254 66 88 44

Met uw hulp maken we
nog dit jaar een
einde aan de plofkip

Amsterdam, februari 2013

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw hulp en betrokkenheid in het afgelopen jaar! Dankzij u heeft Wakker Dier het leed van de 

plofkip hoog op de maatschappelijke agenda gekregen. De resultaten liegen er niet om: grote merken als Unox, 

Olvarit, Struik en Johma stappen over op kip met 1 Beter Leven ster. En als eerste supermarktketen is Deen om. 

Voor miljoenen vleeskuikens per jaar betekent dit meer ruimte – met daglicht, stro en een overdekte uitloop.

De schappen van andere supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, liggen echter nog vol met plofkip. 

Behalve met ons winkelwagentje, kunnen u en ik daar in ons eentje weinig tegen beginnen. Maar met z’n 

allen kunnen we het verschil maken! Namelijk door het leed van de plofkip aan iedereen te laten zien en de 

verantwoordelijken met naam en toenaam te noemen in de media.

Door de resultaten van de afgelopen tijd zijn we nóg vastbeslotener om onze campagne met extra kracht 

voort te zetten. Uw hulp is hierbij onmisbaar! Met uw jaarbijdrage kunnen we alle supermarkten en de rest van 

Nederland de� nitief wakker schudden. Mogen de dieren ook dit jaar op uw bijdrage rekenen?

Met vriendelijke groet,

mr. Arthur Wiltink

directeur

P.S. Maak uw bijdrage voor de dieren in de vee-industrie vandaag nog over. Dit kan met bijgevoegde 

acceptgiro, of via onze website www.wakkerdier.nl.

Helpt u de plofkipcampagne
op volle kracht vooruit?
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Postbus 92024 1090 AA  Amsterdam tel. 020 460 42 10 www.wakkerdier.nl IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

Miljoenen pasgeboren kuikens

uitgehongerd en uitgedroogd

Amsterdam, juni 2013

Geachte heer/mevrouw,

In ons land komen jaarlijks meer dan 500 miljoen kuikens ter wereld. Als zij – in enorme broedmachines – 

uit hun ei komen, is er voor hen geen eten en geen drinken. Alleen een hete, duistere omgeving, vreemde 

geluiden en duizenden andere kuikens. Om tijd en geld te besparen, worden deze broedmachines slechts 

éénmaal geopend. Vroege kuikens die als eerste uit het ei zijn gekomen, zitten dan al dagen in het donker 

zonder voer en water.

Eenmaal uit de broedmachine, worden de kuikens gesorteerd, gevaccineerd, verpakt in kratten en op 

transport gezet naar de stal waar ze de rest van hun leven doorbrengen. Pas daar krijgen ze voor het eerst 

eten en drinken. Miljoenen kuikens raken hierdoor zo ernstig verzwakt, dat ze in de eerste levensweek 

doodgaan. Met name plofkippen hebben hieronder te lijden: door hun extreme groei hebben zij veel voer en 

water nodig.

Een kuiken is voor haar welzijn compleet afhankelijk van de mens die haar verzorgt. Dat we kuikens in het 

donker aan hun lot overlaten, is onacceptabel. Ook de wet schrijft voor dat dieren altijd voldoende voer en 

water moeten hebben. Wakker Dier wil dat deze regels worden nageleefd en heeft – als eerste stap – een 

formeel verzoek tot wetshandhaving ingediend bij de verantwoordelijke minister.

In de komende periode gaat Wakker Dier verdere stappen nemen, aanvullend onderzoek doen en aandacht 

vragen voor deze schandelijke misstand. Op deze manier kunnen we betere verzorging afdwingen.

Met vriendelijke groet,

mr. Arthur Wiltink

directeur

Geen eten.
Geen drinken.

M� � e� n kuikens � er� ven 
hun � r� e w� k niet.
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Weg met de leugens!

SPROOKJESBEELD: DE TV-SPOT VAN CAMPINA

Amsterdam, september 2013

Geachte mevrouw Zaal,

Fabrikanten trekken alles uit de kast om ervoor te zorgen dat u hun producten koopt. Met prachtige plaatjes en 

prikkelende teksten proberen zij u te verleiden. Maar zoals u weet is het lang niet altijd goud wat er blinkt: van 

dierenwelzijn wordt dikwijls een veel te rooskleurig beeld geschetst. Talloze consumenten worden misleid door 

deze reclametrucs, en vullen in goed vertrouwen hun mandje... met producten vol dierenleed.

Neem nu Campina: als grootste zuivelfabrikant in ons land, zijn zij er in hoge mate verantwoordelijk voor 

dat steeds meer koeien nooit meer buiten komen. Toch maken zij een reclame� lmpje met de titel ‘Melk is 

bijzonder’, waarin Hollandse melkkoeien een sprookjesachtig weideleven leiden. Met geen woord reppen ze 

over de dalende weidegang, of over de helft van de melkkoeien die binnen 5 jaar naar de slacht moet, omdat 

ze versleten zijn.

Als fabrikanten blijven misleiden, wordt het nooit beter voor de dieren. Ze moeten minder geld uitgeven aan 

onzin op de verpakking, en meer investeren in een beter welzijn voor de dieren. Voor Wakker Dier is dit al 

jaren een belangrijk onderdeel van de campagnes: we hebben er al vaker voor gezorgd dat fabrikanten en 

supermarkten ophielden met consumenten voorliegen en kozen voor een diervriendelijker alternatief.

Regelmatig treffen we nieuwe misleidende verpakkingen aan in supermarkten en zien we ‘foute’ reclames op 

tv voorbijkomen. Doe nu een gift, zodat wij deze fabrikanten kunnen aanschrijven en publiekelijk aanspreken, 

of zelfs juridische stappen tegen hen nemen. Met uw hulp maken we snel een einde aan de leugens. Samen 

zorgen we ervoor dat de dieren een beter leven krijgen!

Met vriendelijke groet,

mr. Arthur Wiltink

directeur

P.S. Maak vandaag nog uw bijdrage over, dan kunnen wij snel aan de slag!

Stop de leugens

op verpakkingen!

“De ganzen voor onze 

foie gras mesten 

zichzelf instinctief vol 

voor de lange reis 
naar het Zuiden.”

“Deze gekweekte eendenborst� let wordt speciaal geselecteerd 
op malsheid en sappigheid. Het leven is genieten.”

“DIERVRIENDELIJK: Ons vlees 
komt van runderen die leven 
in een groepshuisvesting.”

“Vers van de boerderij! 
Ouderwets lekker 

en 100% echt!”

“Rijkelijk gevoerd
met veel granen!” ...SMOESJES!
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Hoge nood voor de dieren

Amsterdam, november 2013

Geachte heer/mevrouw,

In de vee-industrie zijn dieren ertoe veroordeeld om hun leven te slijten in hun eigen uitwerpselen. 24 uur 

per dag, 7 dagen per week ademen zij de zure lucht van hun eigen mest en die van hun stalgenoten in. 

Deze mestdamp is erg vochtig en bevat naast veel bacteriën ook een hoge concentratie bijtend ammoniak. 

Gecombineerd met slechte ventilatie, is dit een ernstige aanslag op de gezondheid van de dieren. Stelt u zich 

eens voor, dat u daar dag in, dag uit, zou moeten verblijven!

Door de ongezonde omstandigheden lijden twee miljoen varkens per jaar aan longontsteking. Daarnaast is 

het leven in de poep voor de varkens, die van nature zindelijk zijn, een regelrechte verschrikking! Zij moeten 

hun behoefte doen op dezelfde plek als waar zij eten en slapen. De natuurlijke drang om een reinigend 

en verkoelend modderbad te nemen, kunnen zij alleen uiten door zich in de eigen poep te wentelen: de 

weerzinwekkende realiteit voor 12 miljoen varkens in ons land.

Niet alleen varkens zitten in deze ‘shit’. Ook bij koeien en kippen ontstaat ernstig dierenleed door het leven in 

de eigen mest. Kreupelheid, ontstekingen en ademhalingsproblemen komen veelvuldig voor. We willen zo snel 

mogelijk verbetering voor de dieren: zij hebben recht op een ruime stal met frisse lucht, droog stro en een 

uitloop naar buiten. Varkens willen immers geen poep, maar een mooie modderpoel om in te rollen!

Met vriendelijke groet,

mr. Arthur Wiltink

directeur

Help de dieren uit de shit.
LEES HET ADEMBENEMENDE 

VERHAAL VAN DEZE VARKENS

brief of door de directeur telefonisch persoonlijk bedankt 
en waren welkom bij een speciale kennismakingsmiddag. 
Gulle gevers ontvingen einde jaar een speciale kerstkaart 
die door alle medewerkers persoonlijk was ondertekend. 
Tot slot gaven we met een speciaal belprogramma extra 
aandacht aan achterblijvers en uitvallers.

Mailpack februari 2013 Mailpack juni 2013

In december vroegen 
we iedereen mee 
te helpen bij onze 
campagne voor 

een importverbod 
op foie gras.

Mailpack september 2013 Mailpack november 2013
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4.5 upgrading

Doelgroep
We vragen bestaande donateurs periodiek of ze bereid 
zijn om hun bijdrage voor de dieren te verhogen of voor 
langere tijd vast te leggen.

Activiteiten
Er werden dit jaar meerdere belcampagnes ingezet ge-
richt op verschillende groepen donateurs. Eenmalige gift-
gevers werd gevraagd om een (maand)machtiging af te 
geven. Anderen kregen het verzoek om het bedrag van 
de lopende machtiging te verhogen. Veel 50+-ers kregen 
telefonisch het aanbod om kosteloos een speciale folder 
over nalaten aan Wakker Dier te ontvangen. Waar pas-
send werden deze activiteiten met e-mails ondersteund.

Ook ons schenkingsprogramma op notariële akte loopt 
goed. We lieten 64 nieuwe aktes opmaken, waarbij een 
steeds groter deel een doorlopend karakter heeft.

Ons activeringsprogramma inzake nalaten begint ook 
steeds beter vorm te krijgen. Dit jaar vroegen ruim 400 
donateurs het informatiepakket aan. Inmiddels hebben 
160 donateurs ons gemeld dat Wakker Dier als begun-
stigde in hun testament is opgenomen.

We hebben een speciale folder voor mensen die geïnteresseerd zijn in nalaten aan de dieren.

een beter leven voor dieren via uw testament

Huisnotaris Ellen van Leusden, werkzaam bij Van Grafhorst Notarissen te Utrecht. FO
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Resultaten 
De belcampagnes hadden een goed resultaat met een te-
rugverdientijd van rond 1 jaar (ROI: 1). De respons op de 
bijbehorende mails was niet heel hoog, maar de kosten 
zijn laag waardoor de resultaten er prima uitzien.

Het percentage donateurs op machtiging steeg van 63% 
einde jaar 2012 naar 67% eind 2013. Een mooie stijging 
maar ondanks forse inspanningen wel minder dan we 
hadden gepland (70%). In maandmachtigingen – voor ons 
de meest aantrekkelijke vorm met de hoogste jaarbedra-
gen – kwamen we uit op 49% van de donateurs, een ver-
betering van 2%.
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Voor verschillende doelgroepen zetten we verschillende e-mailnieuwsbrieven in.

Elke woensdag 
ontvangen zo’n 

25.000 abonnees de 
Wakkere Winkelaar.

4.6 achterbancommunicatie

Doelgroep
De communicatie met onze achterban heeft een heel an-
der karakter dan dat van onze campagnes. Ze dienen 
ook verschillende doelen. Met onze campagnes proberen 
we de samenleving te veranderen, maar bij onze achter-
ban lopen informeren, involveren, binden, hulp bij cam-
pagnevoering en fondsenwerving door elkaar heen. Tot 
slot willen we aan deze groep ook expliciet verantwoor-
ding afleggen; we staan immers op hun schouders.

Verder maken we in onze achterban onderscheid tussen 
donateurs en sympathisanten. Donateurs lopen mee in 
de jaarlijkse cyclus van behoud, upgraden en bedanken. 
Met sympathisanten hebben we contact, bijvoorbeeld via 
een e-mailnieuwsbrief of social media, maar zij zijn (nog) 
geen donateur. Zij helpen wel vaak bij de campagnevoe-
ring door hun stem uit te brengen of een boodschap te 
delen.

Activiteiten
In onze jaarkalender zijn de frequentie en aard van de 
diverse contactmomenten opgenomen. Zo zorgen we er-
voor dat we onze achterban niet te veel of te weinig be-
naderen en dat zij alleen informatie of verzoeken ontvan-
gen die voor hen relevant zijn.

Ons papieren magazine Wakker Nieuws verscheen drie-
maal en heeft een vaste opbouw die goed aansluit bij 
onze werkwijze: Actie, Resultaat, Zo kan het ook en Wat 
kun jij doen. Het wordt verstuurd aan onze donateurs 
en vaste relaties. Daarnaast verzenden wij verschillen-
de e-mailnieuwsbrieven, gericht op zowel donateurs als 
sympathisanten. Zo verschijnt regelmatig de Wakker 
Mail, een verkorte afgeleide van ons papieren magazine. 
Daarnaast verzenden we regelmatig de Wakker in Actie, 
een korte mail met één onderwerp. Hierbij bieden we 
de mogelijkheid om zelf in actie te komen, bijvoorbeeld 
door een petitie te tekenen, actie te ondersteunen of gift 
te doen. Tot slot publiceren we wekelijks de Wakkere 
Winkelaar met diervriendelijke supermarktaanbiedin-
gen, recepten en andere tips voor wie zelf diervriende-
lijker wil eten. Over het gehele jaar verstuurden wij 74 
e-mailnieuwsbrieven.

Natuurlijk communiceren we ook via Facebook en Twitter, 
maar deze kanalen zien wij primair als een campagne-in-
strument. Meer hierover in §C3.4.
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dieren in de vee-industrie:

Melkkoeien
Elk jaar krijgt de melkkoe een kalf om de melkproductie 
te stimuleren. Het kalf wordt direct na de bevalling bij haar 
weggehaald. Melkrobotten en krachtvoer jagen de melkproductie 
op tot wel 8.000 liter per jaar: twee keer zoveel als in 1950. De 
uier staat vaak strak gespannen en veel koeien hebben last van 
uierontsteking. Ook ontstekingen aan de hoeven komen vaak voor. 
De hoorns van melkkoeien worden standaard verwijderd.
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Resultaten
Wakker Nieuws viel in 2013 driemaal bij 31.000 adres-
sen op de mat en heeft een 8,2 als rapportcijfer. De 
e-mailnieuwsbrieven belandden in bijna 85.000 verschil-
lende mailboxen. De Wakker Mail/In Actie heeft een 
openingsratio van 32% en een waardering van 8,1. De 
Winkelaar wordt door 41% van de abonnees geopend 
– een zeer hoog percentage voor een online nieuwsbrief – 
en krijgt een 8,3 als rapportcijfer. Prima scores, waar we 
erg tevreden over zijn.

4.7 evaluatie 

Dips
 `Online werving van nieuwe donateurs verliep minder 
voorspoedig dan verwacht. 
 `De belcampagnes om losse giftgevers om te zetten 
naar machtiging verliepen moeizaam.
 `De radiospot in december genereerde veel minder 
nieuwe aanwas dan we hadden verwacht.

 
Hits
 `Het werven van nalatenschappen loopt goed.
 `De resultaten van de belcampagne om het machti-
gingsbedrag te verhogen kwamen boven verwachting 
uit.
 `Het eenmalig giftverzoek per e-mail over foie gras le-
verde veel extra giften op.

Feedback
Naast zendende communicatie zoeken we natuurlijk ook 
actief de dialoog met en feedback van onze achterban: 
meer hierover in hoofdstuk C2. Ook klachten zien wij 
als feedback en deze bieden ons de kans verbeteringen 
door te voeren. §C2.2 bevat ons klachtenbeleid, inclusief 
een korte toelichting op de procedure en een rapporta-
ge over de formele klachten die wij in 2013 ontvingen. 
Eveneens vindt u daar informatie over de gedragscode 
die ook op de fondsenwerving van toepassing is.

Wakker Dier respecteert het Bel-me-niet-register.

Met banners wierven we online.
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Knelpunten & dilemma’s

2010
deels opgelost

Een belangrijk deel van onze donateurs rea-
geert niet op post en is ook niet telefonisch 

te bereiken. Bij hen kunnen wij op dit moment dus geen in-
formatie of (extra) geefvraag neerleggen. In 2011 zijn we 
gestart met contact per e-mail. Dit leverde redelijke resul-
taten op, maar we blijven zoeken naar aanvullende 
mogelijkheden.

uit 2011
deels opgelost

We werken in fondsenwerving met twee da-
tabases (donateurgegevens en e-mailinglijs-

ten) die separaat functioneren. Dit beperkt onze mogelijk-
heden om online en offline werving optimaal te integreren. 
Inmiddels hebben we bij sommige acties een ad-hoc op-
lossing, maar een aanpak voor structurele integratie ont-
breekt nog.

uit 2012
ongewijzigd

We krijgen van donateurs regelmatig het 
verzoek om minder papieren post te sturen 

en we willen ons postbeleid beter afstemmen op hun be-
hoeftes. We zijn nog zoekende naar een vorm die er niet 
toe leidt dat we hierdoor baten mislopen.

Evaluatie
 ` Visie, beleid en strategie inzake fondsenwerving zijn 
actueel en blijven ongewijzigd van kracht.
 `Het financieringsmodel sluit goed aan bij de 
stichtingsstrategie.
 `De uitvoering van het fondsenwervingprogramma is 
in lijn met de strategie en wordt naar tevredenheid 
geëxecuteerd.
 `De resultaten kwamen grofweg uit conform plan waar-
bij de groei in aantal donateurs enigszins achterbleef. 
Dit werd gecompenseerd door een hoger gemiddeld 
giftbedrag. Voor de financiële uitkomsten verwijzen we 
naar hoofdstuk D.
 `De achterbancommunicatie verliep conform plan, maar 
in het welkomsttraject en online willen we verbeterstap-
pen maken.

Op onze site kunnen donateurs precies lezen hoe wij met 
hun gegevens (en dus met hun privacy) omgaan.

Mensen willen om uiteenlopende redenen geen post van ons ontvangen. FO
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organisatie
5.1 visie, strategie en beleid

Visie
De wijze waarop de organisatie is ingericht dient het be-
reiken van de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar een or-
ganisatie die is ingericht in lijn met onze stichtingsstrate-
gie, waarbij een kundig en professioneel bestuur toezicht 
houdt op een compact en hoogopgeleid team dat slag-
vaardig kan werken.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten:

 `Werken binnen een professionele organisatie- en 
planningstructuur.
 ` Kiezen voor kwalitatief hoogwaardige partners.
 ` Baten sneller laten groeien dan fte’s.
 `Uitbouwen van de expertise van het bestuur.
 ` Investeren in het trainen van een sterk team.
 ` Vrijwilligerinzet beperken tot kantoorfuncties.

 
Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 ` Focus op kerntaken, andere zaken uitbesteden.
 ` Bevoegdheden en budgetten waar mogelijk delegeren.
 `Werkwijze bestuur conform code Wijffels.
 ` Actief waken voor belangenverstrengeling of 
-conflicten.
 `Combinatie van een informele sfeer met zakelijke 
werkwijze.
 ` Transparant en eerlijk beloningsbeleid.

5
5.2 organisatie

Structuur 
De ‘Wakker Dier’-groep werkt zelfstandig en is geen on-
derdeel van een grotere organisatie. Zij opereert vanuit 
een tweetal stichtingen, die hetzelfde statutaire doel na-
streven: het bevorderen van het welzijn van landbouw-
huisdieren. De stichtingen zijn statutair met elkaar ver-
bonden en hebben een identiek bestuur, zowel in functies 
als in personen: voorzitter, penningmeester, secretaris 
en minimaal twee leden. De twee stichtingen zijn:

 ` Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren heeft 
een sturende, beherende en controlerende functie. Zij 
houdt stichting Wakker Dier in stand, geeft richting aan 
de strategie en beheert het grootste deel van de finan-
ciële reserve. Er is sprake van een bestuurlijke unie en 
de stichting houdt kantoor bij Wakker Dier.

 ` Stichting Wakker Dier omvat de overige activiteiten 
inclusief de inzet van campagnes en fondsenwerving. 
Alle werknemers, inclusief de directeur, zijn in dienst 
van deze stichting. Zij heeft haar feitelijke en statutaire 
zetel in Amsterdam.

 
Dit jaarverslag is een consolidatie van beide stichtingen. 
In dit verslag worden zij aangeduid als ‘Wakker Dier’ of 
‘stichting Wakker Dier’.
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Wakker Dier werkt vanuit een gehuurde kantoorunit in een oude kazerne.
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Om slagvaardig te kunnen handelen, is het van belang 
dat ook de ict-processen optimaal zijn ingericht.

Planning en control
Stichting Wakker Dier werkt vanuit een stelsel waarin 
functiescheiding centraal staat. De functie van ‘uitvoe-
ren’ is belegd bij de medewerkers, de functie van ‘bestu-
ren’ bij de directeur, en de functie van ‘toezichthouden’ 
bij het bestuur. Externe beoordeling van het functioneren 
vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) en de accountant.

Het bestuur is eindverantwoordelijk. Zij stelt het beleid 
vast, houdt toezicht, legt verantwoording af en geeft 
op hoofdlijnen leiding aan de directeur. Op de jaarlijkse 
beleidsdag, waaraan alle bestuurs- en personeelsleden 
deelnemen, wordt het lopende jaar geëvalueerd en wor-
den gezamenlijk de belangrijkste kansen & sterktes en 

aantal betaalde medewerkers 
per 31-12-2013: 

8,1 fte

ORGANOGRAM ORGANISATIE
 
 
 
 
 

voorzitter penningmeester
secretaris twee leden

bestuur stichting Beheer 
Welzijn Landbouwhuisdieren

bestuur stichting Wakker Dier

Centraal Bureau 
Fondsenwerving
externe controle

register- 
accountant

externe controle

directeur

kantoor
8 medewerkers

bedreigingen & risico’s vastgesteld. Tot slot worden doel-
stellingen, strategie, financiën en de belangrijkste activi-
teiten besproken.

Hierna stelt de directeur het concept jaarplan op (en een-
maal per drie jaar een driejaarplan) met bijbehorend bud-
get. Deze worden ter goedkeuring aan het bestuur voor-
gelegd. Vóór aanvang van het betreffende jaar bespreekt 
het bestuur deze documenten en stelt deze, met eventu-
ele aanpassingen, in de bestuursvergadering vast.

Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal viermaal bij-
een om de voortgang van jaarplan en budget te toetsen. 
Dit gebeurt op basis van schriftelijke rapportages, die in 

bestuurvergaderingen worden behandeld conform het 
schema in §C5.3.

Alle kostenposten en campagnebestedingen worden indi-
vidueel gebudgetteerd en in de maandrapportage strikt 
gevolgd, zowel in relatie tot de begroting als tot het voor-
gaande jaar. Penningmeester en accountant ontvangen 
iedere maand de financiële rapportage en hebben perio-
diek ook rechtstreeks contact.

De directeur is autonoom in zijn initiatieven, mits bin-
nen de parameters van jaarplan en -budget. Acties die 
niet zijn opgenomen in het jaarplan, moeten vooraf in de 
vorm van een projectvoorstel ter goedkeuring aan het 
bestuur worden voorgelegd.

Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd 
door het opstellen van het jaarverslag inclusief jaarreke-
ning. In de bestuursvergadering van maart is de accoun-
tant persoonlijk aanwezig om zijn bevindingen omtrent 
het jaarverslag met het bestuur te bespreken, waarna 
het bestuur deze – mits akkoord – goedkeurt.
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Bij de twee externe partijen die Wakker Dier jaarlijks be-
oordelen staan geen opmerkingen of corrigerende maat-
regelen open. Tot slot wordt hier vermeld dat de accoun-
tant wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Ook 
verricht het accountantskantoor geen andere werkzaam-
heden voor Wakker Dier.

Activiteiten
De eerste maanden van het jaar is er hard gewerkt aan 
het opstellen van het jaarverslag en de doorvertaling hier-
van naar de website. Daarnaast vroeg het goed functio-
nerend krijgen van de nieuwe software voor het beheer 
van onze donateurdatabase veel tijd en aandacht.

Bij het lengen der dagen organiseerden we de traditione-
le voorjaarsschoonmaak op kantoor. Begin april lanceer-
den we de speciale online beeldenbank voor de pers. In 
juni stelden we samen met onze nieuwe ict-leverancier 

een masterplan op om Wakker Dier op dit gebied in de 
top van het MKB te brengen.

In de tweede helft van het jaar voerden we de jaarlijkse 
websitecheck uit. Zo houden we de informatie die we on-
line presenteren up-to-date. Net als vorig jaar hebben we 
een top 25 van onze crediteuren opgesteld en de samen-
werking geëvalueerd. Tot slot werd er tijd gestoken in het 
uitwerken van het jaarplan en -budget voor 2014.

Resultaten
Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en de 
onafhankelijke accountant heeft de controleverklaring 
afgegeven. Ook het CBF had geen verbeterpunten. We 
waren blij verrast dat ons jaarverslag over 2012 weder-
om hoog was geëindigd in de categorie ‘groot’ van de 
Transparant Prijs, met een triple A rating en een 8,3 als 
rapportcijfer.

Elk kwartaal toetst het bestuur de voortgang van Wakker Dier. 
Hiervoor is een aantal sturingsinstrumenten ontwikkeld.

thema’s in de vee-industrie:

Stalbranden
In de wet werd tot 2013 geen onderscheid gemaakt tussen dieren 
en wc-rollen. Een opslagruimte voor wc-rollen moest aan dezelfde 
brandweereisen voldoen als een kippenstal met 30.000 kippen. In 
2013 verbrandden er in stallen tienduizenden dieren. Vanaf 2014 
moeten nieuwe stallen brandveiliger worden gebouwd en worden 
boeren beter voorgelicht over brandveilig werken. Oude stallen 
blijven echter brandgevaarlijk.
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Jaarplan
2013

Scorekaart
overzicht van

prestatie-indicatoren

2013

Budget
2013

67

HOOFDSTUK 5: ORGANISATIE | ORGANISATIE



opbouw

Bestuursagenda
Stichting* Onderwerpen Frequentie Doel

1. Bestuurszaken
SBWL/WD Notulen altijd Goedkeuring

SBWL/WD (Her-)benoeming & aftreden variabel Beslissing

SBWL/WD Belangenverstrengeling 1x per jaar Ter informatie

SBWL/WD Bestuursevaluatie 1x per jaar Discussie

2. Beleid bepalen
SBWL Eén-/driejaarplan (incl. SWOT) 1x per jaar Goedkeuring

SBWL/WD Deelbeleid, o.a. risico & MVO 3x per jaar Discussie

 3. Toezichthouden
WD Scorekaart Bestuur 1x per jaar Goedkeuring

WD Scorekaart Campagne altijd Ter informatie

WD Scorekaart Fondsenwerving 1x per jaar Ter informatie

WD Scorekaart P&O 1x per jaar Ter informatie

SBWL Financiële maandrapportage altijd Goedkeuring

SBWL Bezoek accountant/advocaat 1x per jaar Discussie

 4. Verantwoording afleggen
WD Gedragscode & Klachten 1x per jaar Discussie

SBWL Verantwoordingsverklaring 1x per jaar Goedkeuring

SBWL Jaarverslag 1x per jaar Goedkeuring

 5. WVTTK
SBWL/WD Varia altijd N.v.t.

Nevenfuncties en belangenverstrengeling
In dit verslagjaar was er geen sprake van relevante ne-
venfuncties bij bestuur (en directeur). Het voorkómen van 
belangverstrengeling of onverenigbaarheid van functies 
is – conform de vereisten van het CBF – statutair gere-
geld. Elk bestuurslid heeft hier een schriftelijke verklaring 
over ondertekend. In grote lijnen dient een bestuurslid, 
indien een dergelijke situatie optreedt, daarvan onmiddel-
lijk aan het bestuur melding te maken en zich van beraad-
slaging en stemming te onthouden. Hiervan was in 2013 
geen sprake.

Daarnaast is er een protocol waarin is vastgelegd hoe 
men dient te handelen bij een (mogelijk) belangenconflict 
waarin de statuten niet voorzien. Kort samengevat infor-
meert het bestuurslid de voorzitter en – indien van toe-
passing – de externe partij die hierbij betrokken is. Het 
betreffende lid onthoudt zich van beraadslaging en be-
sluitvorming over het betreffende onderwerp en in de 
eerstvolgende vergadering neemt het bestuur eventueel 
nadere maatregelen. Hiervan was dit jaar eenmaal spra-
ke. Het betreffende lid heeft na beraadslaging besloten 
om af te treden.

5.3 bestuur

Vergaderingen
Het bestuur kwam vijfmaal bijeen: vier keer voor een re-
guliere avondvergadering en eenmaal voorafgaand aan 
de beleidsdag. De agenda (zie hiernaast) is ingedeeld op 
basis van de bestuurlijke kerntaken, zoals uitgewerkt in 
het CBF-reglement en de Code Goed Bestuur voor Goede 
Doelen van de commissie Wijffels. Deze kerntaken zijn 
beleid bepalen, toezicht houden en verantwoording afleg-
gen. Daarnaast kwamen de volgende zaken aan de orde:

 `Herziening budget algemene lasten
 `Herziening bestuursreglement
 ` Verslag risicoteam
 ` Aanvraag Nationale Postcode Loterij
 `Opvolgscenario’s
 ` Verloop vergaderingen
 `Opvolgplan bij uitval/vertrek directeur

 
Bezoldiging
Het bestuur kiest ervoor om zich niet te laten bezoldigen. 
Zo geven de bestuursleden uitdrukking aan hun betrok-
kenheid en de beperkte werkdruk die deze functie met 
zich meebrengt. Alleen gemaakte onkosten worden – op 
verzoek – vergoed. Verder wordt er een vegetarische 
maaltijd aangeboden bij vergaderingen. In 2013 bedroe-
gen de bestuurskosten, inclusief een aansprakelijkheids-
verzekering, € 3.024.

* SBWL = Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren, 
WD = Stichting Wakker Dier
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Werving en selectie
De werving van bestuursleden vindt plaats door het uit-
zetten van oproepen in onze zakelijke netwerken. Ook 
wordt online geadverteerd. Hierbij wordt uitdrukkelijk 
gewaakt voor het werven in een te persoonlijke kring, 
omdat dit in strijd is met de voorschriften van het CBF 
en omdat dit spanningen zou kunnen veroorzaken bij 
functioneringsproblemen.

Aspirant-bestuursleden worden geselecteerd en be-
noemd door het zittend bestuur, volgens een schriftelijk 
vastgelegde procedure. Op basis van een schriftelijke 
profielschets wordt hierbij met name gekeken naar affini-
teit met de doelstelling (ook in eigen consumptiegedrag), 
bestuurlijke ervaring en specifieke kwaliteiten die comple-
mentair zijn aan die van zittende leden. Daarnaast om-
vat de wederzijdse kennismaking het bijwonen van een 
bestuursvergadering, kennismaking met het kantoor en 
een gesprek met twee bestuursleden. De directeur heeft 
een vrijblijvend adviesrecht. Bestuursleden worden voor 
een periode van drie jaar benoemd en zijn daarna nog 
tweemaal herbenoembaar. De individuele zittingstermij-
nen staan in de tabel hiernaast vermeld.

bestuursleden

Herbenoemings- en aftreeddata
NAAM FUNCTIE AANGETREDEN EERDERE HERBENOEMING DATUM HERBENOEMING/AFTREDEN
Cees Klumper voorzitter 19-09-2008 22-09-2011 22-09-2014 (H)

Jeroen Broekema penningmeester 14-03-2012 nog niet herbenoemd 15-03-2015 (H)

Ingrid Roosenboom secretaris 27-03-2010 27-03-2013 27-03-2016 (H)

Nico Schutte bestuurslid 06-01-2011 12-12-2013 12-12-2016 (H)

Wendy van Vliet bestuurslid 14-12-2011 nog niet herbenoemd 14-12-2014 (H)

Deze tabel is van toepassing op stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren en stichting Wakker Dier.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden.
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Het bestuur van Wakker Dier per 1-1-2014. 
Beginnend met de foto hier links met de klok mee:

Cees Klumper – Chief Risk Officer, The Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Genève

Jeroen Broekema – Financial 
restructurer, ABN AMRO

Ingrid Rooseboom – Corporate 
HR manager, Xycarb ceramics

Nico Schutte – Sr. Privacy Officer, Philips
Wendy van Vliet – Beleidsadviseur Hoger Onderwijs 

en Duurzaamheid, gemeente Haarlemmermeer
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checklist

Bestuursevaluatie

 ` functioneren van het gekozen besturingsmodel
 ` wijze waarop bestuur de strategie, beleid en begro-
ting heeft getoetst
 ` betrokkenheid van bestuur bij opstellen van jaarver-
slag en jaarrekening
 ` relatie van bestuur met externe accountant: benoe-
ming, bespreking bevindingen, evaluatie
 ` betrokkenheid van bestuur bij externe verhoudingen 
en relaties van Wakker Dier
 ` betrokkenheid van bestuur bij majeure beslissingen 
 ` wijze waarop bestuur de implementatie van het beleid 
gepast-kritisch heeft gevolgd
 ` wijze waarop bestuur ervoor heeft gezorgd dat het 
over voldoende informatie beschikte
 ` werving en herbenoemingen; omgang met profiel-
schets en werving- en selectieprocedure
 ` bewaking van het risico van belangenverstrengeling 
en -conflicten
 ` frequentie en duur van bestuursvergaderingen
 ` kwaliteit van besluitvorming in bestuursvergaderingen
 ` adequaatheid van contacten tussen bestuursvergade-
ringen in
 ` participatie van alle bestuursleden in de besluitvor-
ming, waaronder begrepen hun aanwezigheid
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aantal bestuurs-
leden

leeftijd 
in jaren

Bestuur per 31-12-2013
naar leeftijd en geslacht

 = vrouw
 = man

Benoeming en aftreden
Dit jaar zijn twee bestuursleden met algemene stemmen 
herbenoemd. In november is één bestuurslid afgetreden 
wegens een mogelijk belangenconflict. Daarmee komt 
het bestuur uit op vijf leden, het minimumaantal dat vol-
gens de statuten en het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) is vereist. In 2014 wil men één of twee nieuwe le-
den werven. De gemiddelde zittingsduur kwam eind 
2013 uit op 3,6 jaar.

Evaluatie functioneren
Het bestuur evalueert haar functioneren het ene jaar 
schriftelijk en het andere jaar mondeling. De evaluatie 
dekt veertien punten (zie kader), is openbaar en kan op 
verzoek worden toegestuurd. Conform planning is het 
functioneren mondeling behandeld tijdens de vergadering 
in maart 2013.

In grote lijnen is het bestuur (zeer) tevreden over het 
gekozen besturingsmodel, haar functioneren en het 
operationeel verloop van de vergaderingen. Het schrif-
telijk rapportcijfer in 2012 was een 7,9. Bij de monde-
linge behandeling in 2013 zijn geen grote verbeterpun-
ten naar boven gekomen. Wel werd vastgesteld dat de 
onderlinge communicatie buiten de vergaderingen beter 
kan, om zo de betrokkenheid van bestuursleden bij ma-
jeure beslissingen te verhogen. Hiertoe zijn concrete 
werkafspraken gemaakt.

dieren in de vee-industrie:

Vissen
In Nederland kweken we veel vissoorten; in betonnen bakken, 
met soms meer vis dan water. Voor vis zijn geen welzijnsregels, 
slachten gebeurt meestal onverdoofd: vis wordt van organen 
ontdaan, dan levend ingevroren of gezouten zodat de opperhuid 
wegbrandt. Of de vis sterft een trage verstikkingsdood.
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Beginnend met de foto hier 
links met de klok mee:
Arthur Wiltink, Sjoerd 
van de Wouw, Daphne 
van Ouwerkerk, Martijn 

Scheutjens, Hanneke van 
Ormondt, Anne Hilhorst, 
Jet Salomons, Hidde 

Wijga, Judith Zaal

5.4 personeel

Beloning
Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebelo-
ning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten 
worden door het bestuur vastgesteld en periodiek geëva-
lueerd (voor het laatst in december 2013).

De uitgangspunten van het bezoldigingsbeleid zijn:

 ` Inschaling volgens de schalen van de CAO Welzijn.
 `Geen overdreven salarisverschillen tussen werknemers.
 `Net salaris voor medewerkers, gematigd salaris voor 
de directeur.
 ` Verhoging op basis van het functioneringsverslag.
 `Nadruk op coaching en training.
 `Nette, uniforme pensioenregeling voor alle werknemers.
 `Gul met kleine extra’s, zoals een prettige werkplek en 
stoelmassage.

 
De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald 
op basis van hun opleiding en ervaring, waarbij uitdruk-
kelijk is aangetekend dat de CAO Welzijn niet van toepas-
sing is. Schaal en periodieken van zowel directeur als 
personeel worden jaarlijks door de penningmeester en 
de voorzitter goedgekeurd. Hierbij geldt de uitkomst van 
het functioneringsverslag als leidraad voor de verhoging.

ORGANOGRAM KANTOOR

aantal betaalde 
medewerkers 

per 01-01-2014:
8,1 fte

directeur
0,9 fte

hoofd organisatie en 
fondsenwerving 

0,9 fte

donateurs- 
communicatie en 

-administratie
1,0 fte

research  
en campagne- 
medewerker 

0,9 fte

financieel 
beheer en office 

management 
0,9 fte

kantoor- 
vrijwilliger

 
1 persoon

kantoor- 
vrijwilliger

 
1 persoon

communicatie- 
medewerker 

0,9 fte

campagneleider 
 
 

0,9 fte

beleids- 
en campagne- 
medewerker 

0,9 fte

woordvoering en 
campagne- 

medewerker
0,8 fte

campagne- 
vrijwilliger

1 persoon

campagne- 
 vrijwilliger

 
1 persoon
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bezoldiging (in euro’s)

Directeurssalaris

Dienstverband
Betreft Arthur Wiltink
Aard contract onbepaalde tijd
Uren (voltijds werkweek) 36
Parttime % 89%
Periode 1-1 t/m 31-12-2013

BEZOLDIGING (€)
Jaarinkomen
bruto loon/salaris 48.714

vakantiegeld 3.897
52.611

Overige lasten en vergoedingen
sv-lasten (werkgeversdeel) 8.944

pensioenlasten (werkgeversdeel) 6.720

vergoeding reiskosten woon-werk 947

totaal overige lasten en vergoedingen 16.611

TOTAAL BEZOLDIGING 2013 69.222

TOTAAL BEZOLDIGING 2012 67.431

De directeur is door het bestuur ingeschaald op schaal 
11, trede 13. Hij zag in 2013 – net als in voorgaande ja-
ren – af van een extra trede, maar ontving wel 2 extra va-
kantiedagen. Netto kwam de directeur uit op € 2.573 per 
maand. In de tabel lichten we alle beloningscomponenten 
uitgebreid toe.

Activiteiten
Het team bleef dit jaar gelijk in grootte en samenstelling. 
Wel wordt er op freelance basis enige uren per week met 
een administratieve freelance kracht gewerkt. Daarnaast 
is er een organisatorische wijziging doorgevoerd. De re-
search- en campagnemedewerkster die voorheen recht-
streeks onder de directeur viel, rapporteert sinds 1 sep-
tember 2013 aan de campagneleider.

De voortgang- en functioneringcyclus is ook dit jaar op 
de geplande wijze doorlopen. Beide besprekingen zijn 
schriftelijk vastgelegd en elke medewerker heeft zijn of 
haar persoonlijke wensen kenbaar kunnen maken. Het 
is goed gelukt om hieraan een gepaste invulling te ge-
ven. Aan het einde van het jaar zijn alle functieomschrij-
vingen tegen het licht gehouden en waar nodig aan-
gepast. Dit leidde dit jaar niet tot aanpassingen in de 
salarisschalen.

Het opleidingsprogramma is aan het begin van het jaar 
gezamenlijk vastgesteld tijdens het functioneringsge-
sprek en de voortgang wordt halfjaarlijks aan de orde ge-
steld. Voor jongere medewerkers ligt daarbij de nadruk 
op vakinhoudelijke vaardigheden. Voor andere medewer-
kers ligt het accent meer op (externe) coaching, commu-
nicatie en persoonlijke groei.

De kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van 
zijn functie, bedroegen in 2013 € 465. Deze zijn vergoed 
na controle door de penningmeester. De directeur vervult 
geen nevenfuncties en vertegenwoordigt de organisatie 
niet in organen van externe organisaties.

We namen in 2012 deel aan een benchmark-onderzoek 
bij het VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) 
inzake de hoogte van onze salarissen. Hier kwam uit 
dat de medewerkers gemiddeld zo’n 20% minder ver-
dienden dan werknemers in vergelijkbare functies. De 
directeur kwam uit op 60% van de norm. Een goede be-
vestiging van ons beleid (netjes voor de medewerkers, 
matig voor de directeur), met wat ruimte naar boven 
indien nodig.
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Resultaten
We investeerden 6% van de brutoloonsom in opleidingen, 
evenveel als vorig jaar. Het ziekteverzuim – vaak een goe-
de indicator voor de werksfeer – was allemaal kort van 
aard en bedroeg 0,6%. Dit is ruim onder het landelijk ge-
middelde (4,0%).

Om een optimale personeelssamenstelling te waarbor-
gen, meten we enkele parameters (zie tabel). We stre-
ven hiermee naar een compact, hoogopgeleid team 
met voldoende werkervaring. Verder zoeken we balans 
en complementariteit om zo een team te bouwen dat 
elkaar helpt en stimuleert. Een gevarieerde samenstel-
ling – ook in leeftijd en geslacht – helpt daarbij. Bij de 
werving van nieuwe personeel houden we hier rekening 

mee. Eind 2013 was de teamsamenstelling in lijn met 
de gewenste mix.

Wij streven met alle werknemers een langlopende relatie 
na, met bijbehorend contract voor onbepaalde tijd. Maar 
ter wederzijdse kennismaking starten we altijd met jaar-
contracten; vandaar het percentage van 78% aan vaste 
contracten.

In het jaarlijks functioneringsverslag heeft het bestuur 
aangegeven tevreden te zijn met het functioneren van de 
directeur: de samenwerking wordt als professioneel, con-
structief en harmonieus ervaren. De werknemers hebben 
hierbij op anonieme basis input aan het bestuur geleverd.

Verder is er een opvolgscenario uitgewerkt voor de direc-
teursfunctie, om risico’s te minimaliseren bij onverwach-
te uitval of vertrek. In het langlopende project ‘Samen 
Werken’ besteden we aandacht aan de meer ‘zachte’ ele-
menten uit het personeelbeleid, zoals werksfeer en werk-
wijze. Hierbij maken we praktische afspraken en twee 
keer per jaar evalueren we gezamenlijk de voortgang. Dit 
jaar was er extra aandacht voor het verbeteren van de ar-
beidsomstandigheden op de werkplek. Ook trainden we 
als team in beter samenwerken en organiseerden we een 
Dierbarendag zodat bestuur, personeel en vrijwilligers el-
kaars familie en partners beter leerden kennen.

indicatoren van Wakker Dier

Medewerkers 2013
gerealiseerd 

2013

Totaal aantal medewerkers 9
Medewerkers in/uit dienst 0 / 0
Gemiddeld opleidingsniveau HBO+
Gemiddelde lengte dienstverband 6,1 jaar
Vaste contracten 78%
Opleidingsbudget 6% van brutoloonsom
Ziekteverzuim 0,6% / 12 dagen
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Ter bevordering van de onderlinge werksfeer, gaan we jaarlijks met het team op een uitje. 
Afgelopen jaar brachten we daarbij een bezoek aan een agropastoraal bedrijf in de Brabantse Kempen. FO
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Jaarlijks zet 
opinieblad Elsevier de 

directeurssalarissen op 
een rij. Steevast scoort 
onze directeur als een 

van de laagsten.

Vrijwilligers
Wakker Dier werkt niet met vrijwilligers in het veld, om-
dat dit niet aansluit bij onze strategie (focus op het ge-
nereren van landelijke media-aandacht). Onze werkwijze 
vraagt om een permanent beschikbaar team dat 100% 
op elkaar is ingespeeld en snel kan schakelen. De inzet 
van vrijwilligers in het veld sluit hier minder goed bij aan.

Het team wordt wel ondersteund door een viertal vaste 
kantoorvrijwilligers. Zij nemen meer routinematige taken 
over of verrichten ad hoc ondersteuning voor een bepaal-
de campagne. Met hen streven wij een langlopende rela-
tie na, omdat veel van dit werk enige mate van speciali-
satie en ervaring vereist. Zij worden geworven op basis 

van de benodigde specifieke kwaliteiten en hun betrok-
kenheid bij de doelstelling.

Het vrijwilligersteam zien wij dus niet als een aparte, ex-
terne stakeholder. Hun werkwijze en functioneren worden 
– weliswaar op een ‘lichtere’ basis – op dezelfde wijze 
behandeld als bij het personeel. Het functioneren wordt 
elk jaar besproken en op schrift gesteld. Passend binnen 
bovenstaande uitgangspunten is een uniform vergoedin-
genbeleid opgesteld, in overeenstemming met de fiscale 
vrijstelling. Eén nieuwe vrijwilliger kwam het Wakker Dier 
team versterken, er is niemand vertrokken.

Onze kantoorvrijwilligers helpen met de administratieve taken. FO
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5.5 evaluatie

Hits
 `Het stabiele team en bestuur zorgen voor een effectie-
ve werkwijze en harmonieuze werksfeer.
 `De nieuwe IT-leverancier werkt professioneel en 
proactief.
 ` Er is een goed ARBO-plan opgesteld en de actiepunten 
worden voortvarend ter hand genomen.
 `De freelance inzet voor administratieve werkzaamhe-
den zorgt voor goede flexibiliteit.

 
Dips
 ` Implementatie van de nieuwe donateurdatabase was 
meer werk dan verwacht.
 `Communicatie-uitingen worden door veel schijven ge-
controleerd. Dit proces is daarom soms langzaam en 
ingewikkeld.

Overstappen op een nieuwe donateurdatabase is op zich al een complex 
project, maar bleek toch nog meer haken en ogen te hebben dan verwacht.

 
Knelpunten & dilemma’s

2011
opgelost

Werken met een compact team maakt ons 
kwetsbaar voor uitval of onverwacht ver-

trek van werknemers. We hebben inmiddels maatregelen 
getroffen, waaronder het opstellen van uitvalscenario’s.

2012
ongewijzigd

Ons bestuur bestaat uit professionals die 
op vrijwillige basis een toezichthoudende 

rol vervullen. Hierdoor is er soms sprake van een verschil 
in kennis tussen bestuur en kantoor. Dit kan een goede 
discussie bemoeilijken.

2012
deels opgelost

In goededoelenland is onze werkwijze vrij 
uniek en daarom kiezen we voor jonge trai-

nees die we zelf opleiden, maar dit doet een fors beroep 
op de meer ervaren krachten. Inmiddels werken onze 
nieuwste medewerkers al behoorlijk zelfstandig.

Evaluatie
 ` Visie, beleid en strategie inzake de organisatie zijn ac-
tueel en blijven ongewijzigd van kracht.
 `De juridische organisatiestructuur voldoet goed en 
biedt de werkstichting de mogelijkheid om scherp aan 
de wind te zeilen, terwijl de middelen in de beheerstich-
ting beschermd blijven.
 `De planning- en controlcyclus functioneert goed. Er is 
een goede balans tussen controle en toezicht enerzijds 
en de noodzaak om snel en autonoom te schakelen 
anderzijds.
 `De uitkomsten van de bestuursevaluatie geven geen 
aanleiding om het functioneren van het bestuur funda-
menteel tegen het licht te houden.
 `De voortgang op projecten van organisatorische aard 
is goed en draagt bij aan verdere professionalisering.
 `Het beloningsbeleid voldoet goed en de personele acti-
viteiten zijn correct uitgevoerd. Ook het vrijwilligersbe-
leid staat niet ter discussie.

dieren in de vee-industrie:

Legkippen
De meeste legkippen komen nooit buiten maar leven op maximaal 
anderhalf A4’tje in een kooi, of met z’n negenen op een vierkante 
meter in een scharrelstal. Het natuurlijke pikgedrag loopt uit 
de hand met zoveel dieren op elkaar. Dit wordt ‘opgelost’ door 
snavels te kappen, en niet door ze meer ruimte te geven. Haantjes 
leggen geen eieren; zij worden vergast of versnipperd.
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maatschappelijk verantwoord ondernemen
6.1 inleiding

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt 
in onze samenleving snel aan belang toe. Ook Wakker 
Dier spreekt anderen, met name bedrijven, aan op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking 
tot dierenwelzijn. Dit is alleen geloofwaardig als we onze 
eigen activiteiten ook op een maatschappelijk verant-
woorde wijze uitvoeren. En nog belangrijker: werken aan 
een duurzamere samenleving begint bij jezelf. Dat geldt 
ook voor ons.

Om ons MVO-beleid professioneel in te richten ma-
ken we gebruik van de internationaal erkende richtlijn 
ISO 26000. Met een groot aantal punten zijn wij al volop 
aan de slag en de actielijst groeit gestaag. Maar MVO is 
een zeer breed begrip en daarom hebben we – in nauw 
overleg met onze stakeholders – gekozen voor een be-
perkt aantal thema’s die we prioriteit geven. Meer hier-
over vindt u verderop in dit verslag.

Daarnaast hebben we dit jaar een zogeheten zelfverkla-
ring opgesteld om het belang dat de organisatie aan 
MVO hecht, te onderstrepen. In de bijbehorende onder-
bouwing lichten we toe hoe de ISO 26000 richtlijn bin-
nen Wakker Dier wordt toegepast. Zelfverklaring en on-
derbouwing vindt u op onze website: www.wakkerdier.nl/
over-wakker-dier/mvo.

Omdat we op transparante wijze verantwoording willen 
afleggen over ons MVO-beleid wijden we er in dit jaar-
verslag een apart hoofdstuk aan. Hierbij maken we ge-
bruik van de internationaal erkende richtlijn voor maat-
schappelijke verslaglegging van het Global Reporting 
Initiative (GRI; niveau C+ inclusief het sectorsupplement 
voor NGO’s).

Op langere termijn willen we naar een rapportage die niet 
apart staat, maar volledig geïntegreerd is met alle ande-
re aspecten van het jaarverslag. Want MVO is geen ‘sta-
tus aparte’, maar dient verweven te zijn in ons dagelijks 
denken en doen.

Tot slot vermelden we dat deze rapportage dit jaar voor 
het eerst door de accountant is beoordeeld.

Cees Klumper, bestuursvoorzitter Wakker Dier

6.2 visie, strategie en beleid

Visie
Ons MVO-beleid dient het bereiken van onze stichtings-
doelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat 
we streven naar een professioneel beleid dat ons in staat 
stelt om zelf het goede goed te doen en anderen aan te 
spreken op hun MVO-beleid inzake dierenwelzijn.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten:

 `MVO integreren in denken & doen van alle teamleden.
 ` Starten met eigen organisatie en onze leveranciers.
 ` Kiezen voor een beperkt aantal, relevante thema’s. 
 ` Plukken van laaghangend fruit waar mogelijk.
 `MVO-structuur bouwen die past bij onze beperkte omvang.

Beleid
Hierbij nemen we de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 ` Verantwoording afleggen volgens de GRI-richtlijn.
 `Werkwijze structureren volgens ISO 26000 richtlijn.
 ` Acties en rapportages zoveel mogelijk aansluiten op 
bestaande structuren en processen.
 ` Voorlopig laten we MVO-effecten van onze campagnes 
buiten beschouwing.

MVO: een resultaatgericht proces 
waarbij een organisatie over de 

gehele keten van haar activiteiten 
verantwoordelijkheid neemt voor 
de effecten op sociaal, ecologisch 
en economisch gebied, daarover 
verantwoording aflegt en aan-
gaat met de belanghebbenden.
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6.3 organisatie 

We werken met het ‘projectplan MVO’, waarin strategie, 
maatregelen, verantwoordelijkheden en voortgang staan 
beschreven. De functie van programmamanager MVO is 
ondergebracht bij de medewerker donateurscommunica-
tie en -administratie. Zij voert het projectplan uit, onder 
toezicht van de directeur. Er wordt één keer per jaar ge-
rapporteerd aan het bestuur.

De tabel in §C6.8 vermeldt waar de prestatie-indicatoren 
voor de GRI, niveau C+, in het jaarverslag staan.

6.4 belanghebbenden

In het verslag over 2012 hadden we een aantal voorlopi-
ge thema’s bepaald. Met ons MVO-adviesbureau hebben 
we deze lijst in 2013 uitgebreid met onderwerpen die 
ook op onze bedrijfsvoering van toepassing zijn.

Daarna zijn er keuzes gemaakt voor de thema’s die voor 
onze bedrijfsvoering het meest relevant zijn. Dit deden 
we op basis van een tiental gesprekken met onze belang-
rijkste stakeholders, zoals de pers, handel & industrie, 
donateurs, opiniemakers en het brede publiek. Ook het 
personeel was bij dit proces betrokken. Het rapport is op 
aanvraag beschikbaar; de belangrijkste uitkomsten vindt 
u in de volgende paragraaf.

Meer in het algemeen hecht Wakker Dier zeer veel be-
lang aan een goed uitgewerkt beleid inzake de omgang 
met belanghebbenden (zie hoofdstuk 2).

6.5 thema’s

Het selectieproces en de gesprekken met stakeholders 
over themakeuzes leverden ons de volgende inzichten op: 

 `We werken aan alledrie de thema’s (People, Planet, 
Profit), maar focussen hierbij op onderwerpen die het 
meest relevant zijn in onze bedrijfsvoering.
 `Concentreer je op je eigen kernproces – in ons geval 
communicatie – en kies materiële thema’s die daar be-
trekking op hebben.
 ` Zes thema’s, ons oorspronkelijke doel, zijn voor nu te 
ambitieus. Goed uitgewerkte plannen vragen tijd en aan-
dacht. Wij zijn een kleine organisatie; minder is beter.
 ` Pluk laaghangend MVO-fruit als dat met relatief weinig 
inspanning mogelijk is. Daar rekenen onze stakehol-
ders op, en elke verbetering is er één.

 
Op basis hiervan zijn we tot de volgende drie thema’s 
gekomen:
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Wakker Dier behaalde de 13e plek in de 
jaarlijkse ‘Duurzame Top 100’ van Trouw.

dieren in de vee-industrie:

Vleesrunderen
Vleesrunderen zijn speciaal bedoeld om grote biefstukken te 
produceren. Sommige rassen zijn zo doorgefokt op dikke billen 
voor de biefstuk, dat bij 85 tot 90 procent van deze dieren een 
keizersnede noodzakelijk is. Voor een natuurlijke bevalling is 
het bekken van de moederkoe te smal en het kalf te groot. Een 
moederkoe ondergaat soms wel vier keizersnedes gedurende haar 
leven, met alle gevolgen van dien.
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1) Open en eerlijk communiceren
Met spraakmakende communicatie vragen wij aandacht 
voor het lot van de dieren in de vee-industrie. Dit is de kern 
van onze bedrijfsvoering. Maar dat is alleen geloofwaar-
dig als onze informatie klopt en we open en eerlijk com-
municeren. Zowel medewerkers als onze stakeholders ko-
zen dit onderwerp als onze belangrijkste MVO-thema.

2) Zorgvuldig omgaan met belangenconflicten
Onze campagnes leiden vaak tot publiek debat met voor- 
en tegenstanders. Ook deze laatste groep heeft recht op 
een zorgvuldige behandeling en inhoudelijk goede ant-
woorden. Dat brengt de verplichting met zich mee om 
zorgvuldig met belangenconflicten om te gaan. Dit wordt 
ook onderkend door onze stakeholders die dit thema op 
de tweede plaats zetten.

3) Leveranciers eerlijk behandelen
Wij spreken A-merken en supermarkten aan op de ma-
nier waarop zij hun leveranciers behandelen. De lage prij-
zen in de supermarkten leiden ertoe dat de leveranciers 
van dierlijke produkten (de boeren) geen geld hebben om 
hun dieren goed te behandelen. Daarom willen wij zelf het 
goede voorbeeld geven door wel op een constructieve 
wijze met onze toeleveranciers samen te werken.

In de komende twee jaar gaan wij deze thema’s uitwer-
ken in concrete actieplannen waarbij we in kaart bren-
gen welke maatregelen we al hebben genomen en wel-
ke stappen we kunnen zetten om hierin maatschappelijk 
voorop te lopen.

6.6 laaghangend MVO-fruit

Papier: Door de overstap naar online werving wordt er 
veel minder papieren post verstuurd. Sinds medio 2013 
is er een speciale pagina op onze website waar dona-
teurs allerhande wijzigingen kunnen doorgeven, die digi-
taal worden verwerkt. Naast de jongerenpakketten zijn 
dit jaar ook de docentenpakketten gedigitaliseerd. Het 
kantoor print op 100% gerecycled papier en waar moge-
lijk dubbelzijdig.

Energie: We nemen groene elektriciteit en gas af en 
reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de 
fiets. Mocht het gebruik van een auto onvermijdelijk zijn, 
dan kiezen we voor een poule- of huurauto. We hebben 
geen leaseauto’s. Het pand wordt verwarmd met ener-
giezuinige vloerverwarming. We hebben uitsluitend spaar-
lampen en stappen geleidelijk over op de nog milieuvrien-
delijkere LED-lampen. Door deze maatregelen komt onze 
CO2-footprint uit 0,56 ton CO2 per fte. Dit is 86% minder 
uitstoot dan het gemiddelde op een overheidskantoor 
(4,0 ton CO2 per FTE).

MVO-indicatoren van Wakker Dier

Energieverbruik
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gerealiseerd 2013

Elektriciteitsverbruik 8.391 kWh
Gasverbruik 673 m3

Zakelijke afstand in huurauto 961 km
Zakelijke afstand in privéauto 635 km
Afgelegde afstand in vliegtuig 682 km

Via de Buurtboer, een lunchconcept 
voor bedrijven, kopen wij 

onze vegetarische lunch in.
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Financiën: We bankieren bij de duurzame en diervrien-
delijke Triodosbank. Ook ons spaargeld is hier voor een 
groot deel ondergebracht en het restant staat uit bij de 
eveneens duurzame ASN bank. Bij onze pensioenrege-
ling is vastgelegd dat de aandelenportefeuille in overeen-
stemming is met de VN Principes voor verantwoord be-
leggen (UN PRI). Tot slot vragen we grote (institutionele) 
giftgevers een verklaring af te geven dat deze baten niet 
afkomstig zijn uit de vee-industrie.

Voeding: Diervriendelijk eten is voor ons vanzelfspre-
kend en dat hebben we uitgewerkt in een aantal spelre-
gels, zowel voor op kantoor als onderweg of in een res-
taurant. De Buurtboer verzorgt onze vegetarische lunch, 
waarvan de dierlijke producten (zoals kaas en boter) bio-
logisch zijn en die vaak is samengesteld uit regionale pro-
ducten. Ook koffie, thee en suiker worden biologisch en 
indien mogelijk tevens fairtrade ingekocht. Tot slot vra-
gen we onze leveranciers om elk jaar een stap te zetten 
naar een diervriendelijkere kantine.

Recycling: We scheiden ons afval (zowel op kantoor als 
via de milieustraat), recyclen onze lege tonercartridges 
en kopen onze kantoorinrichting waar mogelijk tweede-
hands in.

Varia: Bij de schoonmaak van kantoor en bij de vaat ge-
bruiken we uitsluitend ecologische schoonmaakmiddelen. 

In 2014 gaan we samen met het bureau dat ons hier-
in adviseert weer vol enthousiasme op zoek naar nieuw 
laaghangend MVO-fruit.

Lege tonercartridges worden gerecycled ten bate van stichting AAP. FO
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thema’s in de vee-industrie:

Megastallen
Gangbare stallen in de intensieve veehouderij huisvesten al 
massa’s dieren. Megastallen zijn nog weer groter. Er is geen 
duidelijke definitie van een megastal, maar Alterra (Universiteit 
Wageningen) spreekt over bedrijven die op een locatie minimaal 
7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 
220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren 
houden. Met deze definitie heeft Nederland nu al 575 megastallen.
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totaal Wakker Dier: 4,5 ton (scope 1, 2 en 3)

CO2-uitstoot 2013 / ISO 14064-1
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 ELEKTRICITEIT (61%)

 GAS (27%)

 HUURAUTO (5%)
 PRIVÉAUTO (2%)
 VLIEGTUIG (5%)
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6.8 GRI-tabel

Vindplaatsen vereiste informatie en indicatoren voor de GRI, niveau C+ (inclusief het sectorsupplement voor NGO’s).

GRI 3.1, niveau C+

GRI onderdelen
Onderdeel Onderwerp Toelichting / Vindplaats in het verslag

Profielinformatie
1.1 Strategie en analyse §C1.1, §C1.2, §C6.1
2.1-2.10 Organisatieprofiel §C5.2, verantwoording
3.1-3.12 Verslagparameters §C6.1, §C6.4, §C6.8, verantwoording
4.1-4.4 Bestuur §C5.3, §C6.3
4.14-4.15 Belanghebbenden Hoofdstuk C2, §C6.4

Prestatie-indicatoren
EN3 Direct energiegebruik Tabel ‘Energiegebruik’ (§C6.6)
EN4 Indirect energiegebruik Tabel ‘Energiegebruik’ (§C6.6)
EN16 Directe en indirecte emissies broeikasgassen Grafiek ‘CO2-uitstoot’ (§C6.6)
EN17 Andere indirecte emissies broeikasgassen Grafiek ‘CO2-uitstoot’ (§C6.6)
LA1 Totale personeelsbestand Tabel ‘Medewerkers 2013’ (§C5.4)
LA2 Personeelsverloop Tabel ‘Medewerkers 2013’ (§C5.4)
LA4 Medewerkers onder cao N.v.t.
LA7 Verzuimcijfers Tabel ‘Medewerkers 2013’ (§C5.4)
LA10 Opleiding van medewerkers Tabel ‘Medewerkers 2013’ (§C5.4)
LA13 Diversiteit van bestuur en medewerkers Grafieken (bestuur: §C5.3; medewerkers: §C5.4)
PR6 Standaarden voor fondsenwerving en marketing §C2.2
EC1 Economische prestaties Sectie D
EC4 Financiële steun van de overheid Wakker Dier werkt subsidievrij
NGO1 Betrekken van belanghebbenden Hoofdstuk C2
NGO2 Feedback en klachten §C2.2
NGO3 Monitoring en evaluatie §C1.6 en sectie B
NGO6 Coördinatie met andere actoren §C1.3
NGO7 Allocatie van inkomsten §D6
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6.7 evaluatie

Hits
 ` Er is een overzichtelijke MVO-pagina opgesteld op 
onze site.
 `De discussie met onze stakeholders bleek een leer-
zaam proces.

 
Dip
 `MVO professioneel oppakken blijkt een forse klus.

 
Dilemma’s & knelpunten 

2013
nieuw

Omgang met soms tegenstrijdige MVO-
belangen blijft ingewikkeld. Er zijn vaak nog 

geen antwoorden voorhanden. Stakeholdergesprekken 
kunnen hierbij helpen.

Evaluatie
 ` Visie, beleid en strategie inzake MVO zijn actueel en 
blijven ongewijzigd van kracht.
 `Organisatiestructuur en de wijze waarop belanghebben-
den worden betrokken voldoen.
 ` Er is gekozen voor een drietal goed onderbouwde, ma-
terieel relevante thema’s.
 ` Als ondernemend team maken we goede voortgang in 
de categorie laaghangend MVO-fruit.
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financiën
D1 financiële visie, strategie en beleid

Visie
Het financieel beleid dient het bereiken van onze stich-
tingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent 
dat we streven naar een gezonde groei in financiële mid-
delen die veilig en maatschappelijk verantwoord worden 
beheerd, met een financiële inrichting die wendbaar en 
snel handelen faciliteert.

D

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende 
speerpunten: 

 ` Streven naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar 
jaarbudget.
 ` Inzetten op groei en dus fors investeren in 
fondsenwerving.
 `Dalende kosten voor beheer & administratie als per-
centage van de lasten.
 ` Reserve in de vorm van spaarrekeningen en 
spaardeposito’s.

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en rand-
voorwaarden in acht: 

 `We bankieren bij duurzame banken.
 `Geen grote bedragen oppotten en werken met een be-
perkte reserve.
 ` Reserve risicomijdend en snel beschikbaar aanhouden.
 ` Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mo-
gelijk mijden.
 ` Boekhouding en jaarrekening in lijn met vereisten CBF-
richtlijn RJ650.
 `Operationele risico’s beperken door adequate interne 
controle- & beheermaatregelen.

Wij vinden het belangrijk om helder en volledig verantwoording af te leggen aan de samenleving waarin wij opereren.

Wakker Dier staat op de schouders van haar donateurs, 
zonder wie zij haar werk niet kan uitvoeren.
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D2 jaarrekening: balans

jaarrekening (in euro’s)

Balans
31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA PASSIVA
vaste activa reserves en fondsen

immateriële vaste activa vrij besteedbaar vermogen 

software 49.296 17.838 continuïteitsreserve 756.476 877.655

materiële vaste activa bestemmingsreserve 133.640 256.145

verbouwing 9.870 16.542 vastgelegd vermogen 

inventaris 6.624 2.803 bestemmingsfonds 57.552 57.552

apparatuur 4.663 4.149 947.668 1.191.352

21.157 23.494 kortlopende schulden 

vlottende activa loonheffing en premieheffing 12.977 12.950

voorraden crediteuren 50.475 41.428

voorraad winkelmateriaal 12.651 9.277 overige schulden en overlopende passiva 38.178 34.652

101.630 89.030

vorderingen

overige vorderingen en overlopende activa 41.196 170.173

liquide middelen 924.998 1.059.600

TOTAAL ACTIVA 1.049.298 1.280.382 TOTAAL PASSIVA 1.049.298 1.280.382
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D3 jaarrekening: staat van baten en lasten

jaarrekening (in euro’s)

Staat van baten en lasten
begroting 2015 begroting 2014 gerealiseerd 2013 begroting 2013 gerealiseerd 2012

BATEN
baten uit eigen fondsenwerving

donaties  2.130.000  1.852.000  1.621.271  1.610.000  1.515.403
nalatenschappen  130.000  120.000 283.086 110.000  91.494
resultaten uit verkoop artikelen  2.000  2.000 7.058 2.000  3.675
sponsoring 30.000 45.000 124.460 68.000 111.938

 2.292.000  2.019.000  2.035.875 1.790.000  1.722.510
baten uit acties van derden  -  - -  -  75.000
rentebaten 24.000 17.000 20.141 23.000  29.837

SOM DER BATEN 2.316.000 2.036.000 2.056.016 1.813.000 1.827.347

LASTEN
besteed aan doelstellingen:

publicitaire aandacht  459.000  351.000 305.835  368.000  269.487
company campaigning  634.000  561.000 991.866  835.000  554.118
consumentenvoorlichting  481.000 454.000 405.616  447.000  403.849
wetgevingsbeïnvloeding  27.000 19.000 17.818  23.000  16.464

 1.601.000 1.385.000 1.721.135  1.673.000  1.243.918
als % van het totaal van de som der baten 69% 68% 84% 92% 68%
als % van het totaal van de som der lasten 71% 69% 75% 75% 70%

werving baten
kosten eigen fondsenwerving  516.000 484.000  450.597  435.000  406.471
als % van baten uit eigen fondsenwerving 23% 24% 22% 24% 24%

beheer en administratie
kosten beheer en administratie 127.000 134.000 127.968 110.000 118.384
als % van het totaal van de som der baten 5% 7% 6% 6% 6%

SOM DER LASTEN 2.244.000 2.003.000 2.299.700 2.218.000 1.768.773

RESULTAAT  72.000 33.000 -243.684  -405.000  58.574
toevoeging/onttrekking aan:

continuïteitsreserve  72.000 33.000 0  -148.855 -197.571
bestemmingsreserve  -  - -243.684 -256.145 256.145

RESULTAAT  72.000 33.000 -243.684  -405.000 58.574
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Deze jaarrekening voldoet aan de eisen zoals gesteld in 
RJ 650.

Waarderingsgrondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Vaste activa
De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschaf-
waarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrij-
ving bedraagt een vast percentage van de aanschaf-
waarde en vindt plaats naar tijdsgelang op basis van de 
verwachte economische levensduur. Dit levert de volgen-
de afschrijvingspercentages op:

 ` verbouwing 20,0 %
 ` inventaris 20,0 %
 ` apparatuur 33,3 %
 ` software 33,3 %

 
Voorraden
De voorraad winkelgoederen waarderen we tegen kost-
prijs of tegen de lagere marktwaarde op de balansdatum.

Resultaatbepaling
 
Lasten
Bij het bepalen van de lasten nemen we de eerder ge-
noemde waarderingsgrondslagen in acht. Lasten worden 
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzien-
baar zijn.

Baten
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze wor-
den gerealiseerd.

D5 jaarrekening: toelichting op de balans

Algemeen
Het balanstotaal (zie §D2) kwam eind 2013 uit op 
€ 1.049.000. Onze activa bestaan voor 88% uit liquide 
middelen. Het restant bestaat uit vaste activa (7%), win-
kelvoorraad (1%) en vorderingen als gevolg van onze da-
gelijkse operatie (4%). De passiva zijn voor 90% opge-
bouwd uit reserves en fondsen; het restant bestaat uit 
kortlopende verplichtingen.

Deze opbouw sluit naadloos aan bij onze projectmatige ma-
nier van werken. Weinig middelen zijn vastgelegd: we kun-
nen snel schakelen met een hoog, vrij besteedbaar budget.

Er is sprake van één niet op de balans opgenomen 
langlopende verplichting. Dit betreft het vijfjarig huurcon-
tract dat eindigt in mei 2015. De waarde van deze ver-
plichting kwam eind 2013 uit op € 45.000.

D4 jaarrekening: grondslagen van waardering en resultaatbepaling

XXX-XXX-000

WAKKER
DIER

In ons land lijden miljoenen dieren in hokken van beton en staal, zonder 

daglicht of frisse lucht. Wakker Dier zorgt ervoor dat deze dieren een beter 

leven krijgen. Word ook wakker! Kijk op www.wakkerdier.nl.

Foto: Edith Gerritsma

XXX-XXX-000

WAKKER
DIER

In ons land lijden miljoenen dieren in hokken van beton en staal, zonder 
daglicht of frisse lucht. Wakker Dier zorgt ervoor dat deze dieren een beter 
leven krijgen. Word ook wakker! Kijk op www.wakkerdier.nl.

Foto: Joost van Manen

Deze Kerstkaarten waren afgelopen jaar echte toppers in onze webshop.
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Activa
De waarde van de vaste activa steeg met ruim 70%, 
met name door een forse investering in het nieuwe soft-
warepakket ter bewerking van de donateurdatabase 
(€ 57.000).

De vorderingen kwamen uit op € 41.000; veel lager dan 
eind 2012 (€ 170.000). Eind vorig jaar was er een fors 
bedrag vooruitbetaald voor ontwikkeling en licentie van 
de database en stond de ontvangst van de Transparant 
Prijs ad € 75.000 nog open.

De liquide middelen daalden met bijna 13% tot 
€ 925.000, met name als gevolg van de extra bestedin-
gen aan de plofkip-campagne ten laste van de bestem-
mingsreserve; voor een verdere toelichting verwijzen we 
naar het kasstroomoverzicht in §D7. Er staat nog een 
zeer klein saldo op onze rekening bij ING, omdat hier in-
cidenteel nog giften op binnenkomen. Conform ons be-
leid om duurzaam te bankieren wordt deze rekening ge-
sloten zodra de laatste giftgevers zijn omgezet. Tot slot 
vermelden we dat op de Triodos spaarrekening van de 
beheerstichting een bankgarantie is afgegeven ter groot-
te van € 8.000 ten behoeve van de verhuurder van het 
kantoorpand.

toelichting op de balans (in euro’s)

Vaste activa

materiële vaste activa immateriële 
vaste activa totaal 

31-12-2013
totaal 

31-12-2012verbouwingen inventaris apparatuur software
stand begin boekjaar 16.542 2.803 4.149 17.838 41.332 50.949
bij: investeringen - 5.273 3.460 56.821 65.554 10.318
af: afschrijvingen - 6.672 - 1.452 - 2.946 - 25.363 - 36.433 - 19.935
STAND EINDE BOEKJAAR 9.870 6.624 4.663 49.296 70.453 41.332

toelichting op de balans (in euro’s)

Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2013 31-12-2012

borgsom TNT frankeermachine 850 850
nog te ontvangen rente 16.716 26.410
vooruitbetaalde activa donateursoftware 0 48.195
nog te ontvangen uit winkelverkoop artikelen 12.764 8.472
nog te ontvangen Transparant Prijs 0 75.000
overige vorderingen 10.866 11.246
TOTAAL 41.196 170.173

toelichting op de balans (in euro’s)

Liquide middelen
31-12-2013 31-12-2012

ING rekening courant (Wakker Dier) 459 1.539
Triodos rekening courant (Wakker Dier) 36.374 14.292

Triodos spaarrekening (Stg beheer) 8.000 542.284

Triodos rekening courant (Stg beheer) 59 1.487

Triodos depositorekening (Stg beheer) 400.000 400.000

ASN spaarrekening (Stg beheer) 480.106 99.998

TOTAAL 924.998 1.059.600
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Passiva
Wakker Dier wil de beschikbare middelen aanwenden om 
de statutaire doelstelling te realiseren. Het vormen van 
een hoge algemene reserve is hiermee in strijd. Daarom 
wordt er een beperkte continuïteitsreserve aangehouden 
die voldoende is om – bij het wegvallen van alle baten – 
de algemene lasten en de kosten voor fondsenwerving 
gedurende een beperkte periode te kunnen dragen. In 
2013 heeft het bestuur besloten om de duur van deze 
periode te verlagen van 12 naar 9 maanden om zo de 
absolute hoogte van deze reserve beperkt te houden. De 
omvang van de reserve is gebaseerd op de betreffende 
lasten over het afgelopen boekjaar, eind 2013 komt de 

reserve uit op € 756.000. De gehanteerde norm voor de 
continuïteitsreserve is in lijn met de VFI-richtlijn ‘reserves 
van Goede Doelen’.

Daarnaast had het bestuur in 2012 tot de vorming van 
een bestemmingreserve besloten. Een groot deel van 
deze reserve (€ 244.000) is ingezet ten bate van onze 
langlopende kiloknaller-/plofkip-campagne. Bij bestuurs-
besluit is € 121.000 aan deze reserve toegevoegd, 
dit bedrag was vrijgekomen uit de verlaging van de 
continuïteitsreserve.

Verder vermeldt de balans een bestemmingsfonds van 
€ 58.000. Dit betreft een nalatenschap, waarvan de 
hoofdsom gedurende een periode van 20 jaar (tot 2029) 
moet worden aangehouden. De rentebaten dienen te wor-
den aangewend voor een persoon of instantie die zich 
heeft ingezet voor de verbetering van het welzijn van le-
vend vee tijdens transport.

toelichting op de balans (in euro’s)

Continuïteitsreserve
31-12-2013 31-12-2012

stand begin boekjaar 877.655 1.075.226
resultaatbestemming - 197.571
af: overheveling naar bestemmingsreserve - 121.179
STAND EINDE BOEKJAAR 756.476 877.655

toelichting op de balans (in euro’s)

Bestemmingsfonds
31-12-2013 31-12-2012

stand begin boekjaar 57.552 68.966
afwaardering - - 11.414
STAND EINDE BOEKJAAR 57.552 57.552

toelichting op de balans (in euro’s)

Bestemmingsreserve
31-12-2013 31-12-2012

stand begin boekjaar 256.145 -
resultaatbestemming - 243.684 256.145
bij: overheveling uit continuïteitsreserve 121.179 0
STAND EINDE BOEKJAAR 133.640 256.145

toelichting op de balans (in euro’s)

Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2013 31-12-2012

reservering vakantiedagen 9.000 9.216
reservering vakantietoeslag 15.197 14.296
te ontvangen factuur accountantscontrole 8.000 5.000
overige 5.981 6.140
TOTAAL 38.178 34.652
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Beheer reserves en spaarbeleid
Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er 
wordt alleen geld opzijgezet voor noodgevallen (continuï-
teitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met 
besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsre-
serve). Voor de reserves geldt dat in standhouding van 
de hoofdsom en beschikbaarheid op korte termijn voor-
op staan. Daarom kiest Wakker Dier voor financieel be-
heer met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Gelden wor-
den uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en 
spaardeposito’s. Wij beleggen dus niet.

De risico’s van ons spaarbeleid zijn dan ook beperkt tot 
hoge inflatie of banken die niet aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen. Dit eerste punt blijft een risico, maar 
doorgaans stijgen spaarrentes met de inflatie mee. Het 
tweede punt wordt deels afgedekt door spreiding over 
de verschillende stichtingen en banken, waarbij het be-

stuur specifieke normen heeft vastgesteld. Daarnaast is 
er gekozen voor een ‘dakpansgewijze’ inzet van spaarde-
posito’s met verschillende looptijden. Dit zorgt voor een 
nog lager risicoprofiel. Overigens zijn de spaardeposito’s 
in geval van nood, tegen een beperkte boete, altijd vrij 
opneembaar.

Het financieel rendement is relatief bescheiden en zeer 
stabiel (zie tabel); een directe consequentie van ons risi-
comijdende beleid.

Het bestuur bevestigt dat het spaarbeleid in 2013 is na-
geleefd. Voor de controle- en beheermaatregelen verwij-
zen we naar §D9. Deze paragraaf is opgesteld volgens 
de vereisten in artikel 4, lid 2 sub h van het Reglement 
CBF-Keur.

toelichting op de staat van baten en lasten

Rentebaten

(bron: boekhouding) begroting 
2014

gerealiseerd 
2013

begroting 
2013

gerealiseerd 
2012

gerealiseerd 
2011

gerealiseerd 
2010

gemiddelde liquide middelen € 953.998 € 992.299 € 932.100 € 1.127.915 € 1.261.199 € 1.425.981

rentebaten € 17.000 € 20.141 € 23.000 € 29.837 € 30.525 € 29.144

rendement 1,8% 2,0% 2,5% 2,6% 2,4% 2,0%
De gelden van Wakker Dier zijn ondergebracht bij duurzame banken.
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Baten
De baten (zie §D3) kwamen uit op € 2.056.000. Dit is 
€ 229.000 hoger dan in 2012 (+13%) en eveneens 
€ 243.000 hoger dan begroot. Voor de niet-financië-
le achtergronden verwijzen we naar hoofdstuk 4 over 
fondsenwerving.

De baten uit donaties en schenkingen stegen met 7% 
tot € 1.621.000, iets boven de oorspronkelijke begro-
ting. Zowel een stijging in het aantal donateurs (+3%), als 
een hoger gemiddeld jaarbedrag (+4%) droegen hieraan 
bij. Ook het aantal mensen dat ons structureel met een 
machtiging steunt, blijft sterk stijgen; zowel procentueel 
als in absoluut aantal. Verder zitten donaties in de vorm 
van notariële schenkingen al een aantal jaren zeer sterk 
in de lift. Hierbij kiest men steeds vaker voor een akte 
met een onbepaalde looptijd.

De baten uit nalatenschappen kwamen uit op € 283.000, 
fors hoger dan in 2012 (€ 91.000) en ook € 173.000 ho-
ger dan begroot. Deze overschrijding is toe te schrijven 
aan een grote nalatenschap die we mochten ontvangen 
van een voorheen al jaren trouwe donateur. Overigens is 
deze post vanuit haar aard moeilijk in te schatten. We 
doen dat op basis van het historisch gemiddelde en we 
hebben in een lopend jaar weinig invloed op een onder- of 
overschrijding.

De baten uit sponsoring bedroegen € 124.000. Dit is 
€ 12.000 hoger dan in 2012 en bijna het dubbele van 
wat was begroot (€ 68.000). Het betreft hier met name 
advertentieruimte die ons gratis is aangeboden. Zo kon-
den we acht keer adverteren in de NRC (€ 77.000) en 
werden onze posters – kosteloos – uitgehangen op sta-
tions en in bushokjes (€ 27.000). De waarde van deze 
sponsoring is vastgesteld door ons mediabureau Zigt. 
Verder ontvingen we van Google een ‘grant’, waarmee 
wij gratis kunnen adverteren tot een bedrag van 330 

USD per dag. In overleg met ons online wervingsbureau 
Raising Results kennen wij hier een waarde aan toe van 
€ 1.750 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het aan-
tal donateurs dat wij hiermee binnenhalen en wat het zou 
kosten om dit aantal op een andere wijze te realiseren.

Het resultaat van onze webshop kwam uit op € 7.000: 
fors boven vorig jaar en de begroting (zie tabel). De 
omzet steeg met 21%, omdat we het winkelaanbod via 
Facebook en een speciale e-mail bij onze achterban ex-

toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)

Winkelverkoop
begroting 

2015
begroting 

2014
gerealiseerd 

2013
begroting 

2013
gerealiseerd 

2012
verkoop 15.000 15.000 17.730 15.000 14.662
af: afschrijving - 1.000 - 1.000 - - 1.000 -
af: inkoop - 12.000 - 12.000 - 10.672 - 12.000 - 10.987
RESULTAAT 2.000 2.000 7.058 2.000 3.675

D6 jaarrekening: toelichting op de staat van baten en lasten

Google ondersteunt ons bij werving en voorlichting.
Microsoft stelt ons gratis of tegen sterk gereduceerde 

prijs hun software ter beschikking.
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tra onder de aandacht brachten. Ook de kosten kwamen 
lager uit omdat we margerijkere artikelen verkochten. 
Overigens zien wij de winkel als een service-instrument: 
het realiseren van substantiële baten is geen doelstelling. 
De rentebaten kwamen in 2013 uit op € 20.000. Dit is 
fors lager dan in 2012 (€ 30.000), maar goeddeels in lijn 
met het plan (€ 23.000). Deze daling wordt veroorzaakt 
de lagere reserves en gedaalde rentepercentages.

Andere baten waren niet gepland en werden ook niet 
gerealiseerd.

Lasten
De lasten (zie §D3) bedroegen € 2.300.000. Dat is 
30% hoger dan in 2012 en 4% hoger dan de begroting 
(€ 2.218.000). Van dit bedrag werd 75% besteed aan de 
doelstelling, 19% aan fondsenwerving en 6% aan algeme-
ne beheer- en administratiekosten.

De besteding aan de doelstelling bedroeg € 1.721.000, 
bijna 3% hoger dan begroot en vooral fors hoger 
dan vorig jaar toen het campagnebudget uitkwam op 
€ 1.244.000. Conform onze strategie investeren we met 
name in company campaigning. Voor de niet-financiële 
achtergronden van deze keuze verwijzen we naar hoofd-
stuk 3 over campagnes.

De uitgaven aan publicitaire aandacht bedroegen 
(€ 306.000), wat hoger dan vorig jaar (€ 269.000), maar 
wel lager dan oorspronkelijk begroot (€ 368.000). Bij de 
uitwerking van de geplande acties bleken deze minder 
kostbaar dan verwacht. 

Er werd € 992.000 besteed aan company campaigning, 
dat was € 157.000 meer dan begroot en maar liefst  
80% hoger dan in 2012. Deze succesvolle campagne-
vorm levert goede resultaten op, hetgeen aanleiding was 
om het beschikbare budget medio 2013 verder te verho-
gen, met name om het momentum in de plofkip-campag-
ne vast te houden.

Consumentenvoorlichting kwam uit € 406.000, in lijn met 
2012 maar € 41.000 onder de begroting: een conse-
quentie van onze beslissing om de plofkip-campagne ex-
tra te ondersteunen.

De bestedingen aan wetgevingsbeïnvloeding bedroegen 
€ 18.000, ongeveer in lijn met de begroting en vorig jaar. 
Conform onze strategie besteden we zo min mogelijk tijd 
en geld aan deze vorm van campagnevoering.

€ 2.300.000

Financiering 2013
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 DONATIES (71%)

 SPONSORING (5%)
 WINKELVERKOOP (0,3%)
 RENTEBATEN (1%)
 ONTTREKKING AAN DE RESERVE (11%)

€ 2.300.000

Lasten 2013
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 PUBLICITAIRE AANDACHT (13%)

 COMPANY CAMPAIGNING (43%)

 WETGEVINGSBEÏNVLOEDING (1%)
 FONDSENWERVING (19%)
 BEHEER & ADMINISTRATIE (6%)

 NALATENSCHAPPEN (12%)

 CONSUMENTENVOORLICHTING (18%)
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Ook in 2013 hebben we fors geïnvesteerd in fondsenwer-
ving (€ 451.000) om onze groei in baten en donateurs 
door te zetten. We kwamen uit op 22% van de baten uit 
eigen fondsenwerving (CBF-definitie), 2% lager dan be-
groot en vorig jaar. Met name einde jaar namen we wat 
gas terug, omdat de rendementen op de wervingspro-
jecten enigszins terugliepen. De toegerekende kosten 
bedroegen € 95.000, zowel lager dan begroot als vorig 
jaar, hetgeen wordt veroorzaakt door een gedaald toere-
keningpercentage van 18% naar 15%. Het totaal aantal 
fte’s steeg in 2013, terwijl het aantal fte’s op fondsenwer-
ving gelijk bleef.

45% van de directe wervingskosten (2012: 42%) hebben 
we ingezet voor het zoeken van nieuwe donateurs. 15% 
(2012: 23%) werd uitgegeven aan behoud, dat wil zeg-
gen aan het informeren en doen van giftverzoeken aan 
ons huidige bestand. Tot slot werd 40% (2012: 35%) ge-

investeerd in het beter binden van donateurs en verho-
gen van het giftbedrag, bijvoorbeeld door middel van een 
machtiging of schenkingsakte. In de begroting lag wat 
minder nadruk op upgrading, maar lopende het jaar is dit 
op basis van de rendementscijfers bijgestuurd (zie tabel).

De kosten voor beheer en administratie kwamen uit op 
ruim € 128.000: ruim boven de begroting (€ 110.000) en 
ook 8% hoger dan in 2012. Als percentage van de baten 
kwamen deze kosten uit op 6%, in lijn met de begroting 
en vorig jaar. Dit gelijkblijvende percentage staat haaks 
op onze strategie om deze kosten langzamer te laten 
groeien dan de baten, maar is de consequentie van onze 
beslissing om in 2012 uit te breiden in personeel, het-
geen via de versleuteling (§D8) ook in 2013 doorwerkt 
op deze indicator.

Het VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen), waar 
wij lid van zijn, voerde een benchmarkonderzoek uit on-
der haar leden aan de hand van de cijfers over 2011. 
Hieruit bleek dat de aangesloten organisaties gemiddeld 
uitkwamen op 5,5% kosten voor beheer en administratie 
als percentage van de baten. Hierbij wordt wel aangete-
kend dat het merendeel van de leden van VFI fors gro-
ter is dan Wakker Dier. De meeste kleinere organisaties 
komen uit op 5-10%. Wakker Dier hanteert daarom een 
maximumnorm van 7% en streeft op langere termijn naar 
5%.

Resultaat
Het resultaat kwam uit op € 244.000 negatief, aanmer-
kelijk beter dan begroot (€ 405.000 negatief). Met name 
de baten kwamen fors hoger uit dan gepland en deze zijn 
niet allemaal direct omgezet in extra bestedingen.

Het negatieve resultaat werd – conform plan – gefinan-
cierd uit de bestemmingsreserve, die hiermee bijna volle-
dig werd verbruikt, maar einde jaar is aangevuld met een 
dotatie (€ 121.000) uit de verlaagde continuïteitsreserve.

toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)

Kosten eigen fondsenwerving
begroting 

2015
begroting 

2014
gerealiseerd 

2013
begroting 

2013
gerealiseerd 

2012
werving 210.000 190.000 158.828 170.000 129.695
behoud 71.000 74.000 54.796 67.000 70.900
upgrading 110.000 115.000 142.212 90.000 104.740

391.000 379.000 355.836 327.000 305.335
toegerekend vanuit 
de algemene lasten 125.000 105.000 94.761 108.000 101.136
TOTAAL 516.000 484.000 450.597 435.000 406.471
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Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2013 
met € 135.000 afgenomen versus € 137.000 negatief in 
2012 en een begroting van € 255.000 negatief.

De operationele kasstroom bedraagt in 2013 € 69.000 
negatief (versus 2012: € 126.000 negatief). Het re-
sultaat kwam uit op € 244.000 negatief, maar liefst 
€ 302.000 lager dan in 2012. Dit werd voor een zeer 

beperkt deel gecompenseerd door fors hogere afschrij-
vingen van € 36.000 (€ 20.000 in 2012) ten gevolge van 
de investering in de donateursoftware. De mutatie in het 
werkkapitaal kwam einde jaar uit op € 138.000. Niet al-
leen liepen de kortlopende schulden enigszins op, maar 
ook de openstaande vorderingen daalden met € 125.000 
omdat een aantal eenmalige posten uit 2012 zich niet 
herhaalden.

Onze investeringen – zie de tabel in §D5 – bedroegen 
€ 66.000, waarvan het overgrote deel de donateursoft-
ware betrof (€ 57.000). Bij het opstellen van de begroting 
voor 2013, namen wij aan dat dit bedrag ten laste van 
het budget over 2012 zou komen, hetgeen de overschrij-
ding op deze post in 2013 verklaart.

D7 jaarrekening: kasstroom

jaarrekening (in euro’s)

Kasstroomoverzicht
begroting 

2015
begroting 

2014
gerealiseerd 

2013
begroting 

2013
gerealiseerd 

2012
LIQUIDE MIDDELEN

stand begin boekjaar 982.998 924.998 1.059.600 1.059.600 1.196.230
stand einde boekjaar 1.079.998 982.998 924.998 804.600 1.059.600

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN - 97.000 58.000 - 134.602 - 255.000 - 136.630

KASSTROMEN
Uit operationele activiteiten:

resultaat 72.000 33.000 - 243.684 - 405.000 58.574
afschrijvingen 35.000 35.000 36.433 35.000 19.935
afwaardering bestemmingsfonds - - - - - 11.414

107.000 68.000 - 207.251 - 370.000 67.095
Veranderingen in werkkapitaal:

mutatie vorderingen en voorraad - 5.000 - 5.000 125.603 125.000 - 128.719
mutatie schulden 5.000 5.000 12.600 - - 64.688

138.203 125.000 - 193.407
Operationale kasstroom 107.000 68.000 - 69.048 - 245.000 - 126.312
Uit investeringsactiviteiten:

investeringen in materiële vaste activa - 10.000 - 10.000 - 65.554 - 10.000 - 10.318
TOENAME 97.000 58.000 - 134.602 - 255.000 - 136.630
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D8 algemene lasten 

Opbouw
Wakker Dier werkt met een budget voor algemene lasten. 
Dit is opgebouwd uit de volgende posten; personeelskos-
ten, huisvesting, kantoor & algemene kosten en afschrij-
ving & rente. Deze indeling is gebaseerd op bijlage C van 
de Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende Instellingen.

Algemene lasten
In 2013 stegen de algemene lasten met 14% tot 
€ 653.000. Hierbinnen zijn de personeelskosten verre-
weg de grootste post (€ 425.000):  een stijging van 12% 
versus 2012 (€ 380.000). De salariskosten kwamen uit 
op € 311.000 versus € 278.000 vorig jaar: een stijging 
van 12%, tengevolge van de fte-uitbreiding en een gemid-
delde salarisverhoging van 4%. De kosten voor sociale 
lasten stegen van € 46.000 naar € 51.000 (+12%), in lijn 
met de stijging van de salariskosten. De pensioenkosten 
stegen van € 9.000 naar € 16.000 ten gevolge van hoge-
re werkgeverslasten bij de nieuwe pensioenregeling. De 
overige personeelskosten bleven gelijk op € 47.000.

De kosten voor huisvesting kwamen uit op € 38.000, 
vergelijkbaar met 2012. De algemene en kantoorkosten 
stegen met 15% tot € 153.000. Deze verhoging is bijna 
geheel toe te rekenen aan de versnelde uitvoering van 
het it-masterplan en omdat de opstartkosten van de do-
nateursoftware wat hoger uitvielen dan gepland. Ook de 

kosten voor de inhuur van externe expertise – waaronder 
de adviezen van onze advocaat – kwam wat hoger uit. 
De afschrijvingskosten zijn relatief bescheiden van aard 
(€ 36.000; zie ook de tabel in §D5), maar wel fors hoger 
dan vorig jaar door de afschrijving op de nieuwe dona-
teursoftware. Er waren geen rentekosten.

Verdeling
De algemene lasten worden toegerekend aan campag-
nebestedingen, fondsenwerving en kosten voor beheer 
& administratie. Dit doen we op basis van versleutelings-
percentages, gebaseerd op het aantal fte’s dat daadwer-
kelijk op deze gebieden werkzaam was. Deze vorm van 
toerekening is vastgesteld in overleg met het CBF.

Toerekening algemene lasten
Stap 1 : Wakker Dier bepaalt elk jaar hoeveel werkne-
mers er gemiddeld in dienst waren. In 2013 waren dat 9 
werknemers, samen goed voor 8,1 fte’s.

Stap 2 : Jaarlijks wordt er aan de medewerkers en di-
recteur gevraagd hoeveel tijd zij hebben besteed aan de 
diverse campagnes, fondsenwerving en beheer & admi-
nistratie. De uitkomsten staan in de tabel ‘versleuteling 
personeel’. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar dat het team in 
2013 23% van de tijd heeft besteed aan company cam-

paigning. Ter vergelijking noemen we ook de percenta-
ges van het voorgaande jaar.

Stap 3 : De algemene personeelslasten worden ver-
deeld over de diverse activiteiten, op basis van de per-
centages uit stap 2 (zie tabel ‘toelichting lastenverde-
ling’). Dus 23% van de personeelslasten rekenen we toe 
aan company campaigning.

Stap 4 : Ook andere algemene lasten zoals huisvesting 
en algemene kantoorkosten worden volgens hetzelfde 
percentage toegerekend. Alle medewerkers gebruiken 
immers ongeveer evenveel ruimte en kantoorartikelen. 
De post afschrijving en rente heeft een beperkte omvang 
en wordt uit praktische overwegingen op dezelfde wijze 
versleuteld.

Stap 5 : Hierbij tellen we het bedrag op dat we in 2013 
specifiek aan company campaigning hebben besteed.

Stap 6 : Het totaalbedrag van stap 4 en 5 wordt opge-
nomen in de staat van baten en lasten (§D3).

Op dezelfde wijze berekenen we de lasten voor de andere 
campagnes, fondsenwerving en beheer & administratie.
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Verdeling kosten fondsenwerving
De kosten voor werving en behoud worden volledig 
toegerekend aan fondsenwerving, tenzij de giftvraag 
vergezeld gaat van voorlichting (bijvoorbeeld ons ma-
gazine Wakker Nieuws of andere aanvullende informa-
tie). In de praktijk is dat vaak het geval en dan worden 
de kosten gelijkelijk verdeeld over werving en consu-
mentenvoorlichting. De kosten voor upgrading worden 
altijd volledig toegerekend aan fondsenwerving.

Vaststelling kosten beheer & administratie
De kosten voor beheer & administratie bestaan uitslui-
tend uit toegerekende algemene lasten, berekend vol-
gens de hiervoor beschreven procedure. Van het per-
soneel worden de medewerkers voor 1,2 fte en de 
directeur voor 0,4 fte aan deze kostenpost toegere-
kend. Deze versleuteling is gebaseerd op de tabel in 
de aanbeveling van het VFI van januari 2008 (sindsdien 
ongewijzigd). Op deze wijze is in 2013 20% van de al-
gemene lasten toegerekend aan de kosten voor be-
heer & administratie, hetgeen uitkwam op € 128.000.

toerekening algemene lasten

Versleuteling personeel
PERSO-
NEEL

DIREC-
TEUR FTE’S TOTAAL 

2013
TOTAAL 
2012

publicitaire aandacht 1,6 + 0,1 = 1,7 = 21% 17%

company campaigning 1,7 + 0,1 = 1,8 = 23% 25%

consumentenvoorlichting 1,4 + 0,1 = 1,5 = 19% 17%

wetgevingsbeïnvloeding 0,2 + 0,0 = 0,2 = 3% 3%

eigen fondsenwerving 1,1 + 0,1 = 1,2 = 15% 18%

acties van derden 0,0 + 0,0 = 0,0 = 0% 0%

rentebaten 0,0 + 0,0 = 0,0 = 0% 0%

beheer en administratie 1,2 + 0,4 = 1,6 = 20% 21%

TOTAAL AANTAL FTE’S 7,2 + 0,9 = 8,1 = 100% 100%1

2

toerekening algemene lasten (in euro’s)

Toelichting lastenverdeling conform bijlage C van RJ650

Doelstellingen Werving baten B&A Totaal
PUBLICITAIRE 
AANDACHT

COMPANY 
CAMPAIGNING

CONSUMENTEN-
VOORLICHTING

WETGEVINGS-
BEÏNVLOEDING

EIGEN FOND-
SENWERVING

ACTIES VAN 
DERDEN RENTEBATEN BEHEER EN 

ADMINISTRATIE
GEREALISEERD 

2013
BEGROTING 

2013
GEREALISEERD 

2012
LASTEN
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie 166.528 843.650 280.888  -   355.836  -  -    -    1.646.902  1.553.000  1.196.453 
Personeelskosten 90.672 96.470 81.183 11.598 61.678  -  -   83.291 424.891 441.000  379.689 
Huisvestingskosten 8.156 8.678 7.302 1.043 5.548  -  -   7.492 38.219 39.000  39.389 
Kantoor- en algemene kosten 32.705 34.796 29.282 4.183 22.247  -  -   30.043 153.256 150.000  133.308 
Afschrijving en rente 7.775 8.272 6.961 994 5.289  -  -   7.142 36.433 35.000 19.934 
TOTAAL LASTEN 305.835 991.866 405.616 17.818 450.597 - - 127.968 2.299.701 2.218.000 1.768.773

FTE’s 1,7 1,8 1,5 0,2 1,2 0,0 0,0 1,6 8,1 8,1 7,3
Verdeelsleutel 21% 23% 19% 3% 15% 0% 0% 20% 100% 100% 100%3

4

5

6
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Betalingsverkeer
Er zijn schriftelijke procedures opgesteld voor het beta-
lingsverkeer aan derden, die door alle betrokkenen zijn 
ondertekend. Uitgangspunten hierbij zijn:

 ` strikte functiescheiding
 ` fysieke scheiding van instrumenten die nodig zijn voor 
financiële transacties
 ` beperkingen in tekenbevoegdheden
 ` beperking in hoogte van bedrag en aantal transacties
 ` adequaat toezicht

 
De directeur tekent vóór betaling alle facturen en voert 
periodiek steekproeven uit zoals deze in de procedures 
zijn vastgelegd. De penningmeester en de accountant 
hebben een toezichthoudende rol. Zij kunnen meekijken 
in het grootboek. Daarnaast ontvangen zij maandelijks 
een rapportage met de baten en lasten, de jaarfasering 
en een overzicht van de liquiditeiten. Er wordt geen kas 
aangehouden op kantoor.

Eenmaal per jaar (of vaker indien nodig) worden de resul-
taten van de steekproeven en de inhoud van de proce-
dures door directeur en penningmeester tegen het licht 
gehouden, indien nodig aangepast en met de externe ac-
countant besproken. Eind 2013 stonden er geen verbe-
terpunten open.

Beheer reserve
Het dagelijks beheer van de spaartegoeden en de opti-
malisatie van de rentebaten worden verricht door de fi-
nancieel medewerker. Hij staat onder toezicht van de 
directeur, die kan meekijken op alle (spaar)rekeningen. 
De actuele stand wordt elke maand aan de penningmees-
ter en de voorzitter gerapporteerd en op kwartaalbasis 
eveneens aan het voltallige bestuur.

Eenmaal per jaar worden de beheervoorwaarden door de 
penningmeester tegen het licht gehouden en indien nodig 
aangepast met een bestuursbesluit. De penningmeester 
kan op elk moment een screenshot van spaarrekeningen 
opvragen. We zijn tevreden met de manier waarop toe-
zicht wordt gehouden op het beheer van de reserves.

D9 interne controle- en beheermaatregelen

De kluis is niet voor iedereen toegankelijk. FO
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Alle facturen worden getekend door zowel budgethouder als 
directeur, voordat er tot betaling wordt overgegaan.
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D10 evaluatie

Dips
 `De lage rentetarieven drukken onze rentebaten.
 `De aanhoudende onzekerheid op financiële markten 
zorgt voor een hoger risico en kost arbeidstijd.

 
Hits
 `De baten blijven sterk stijgen.
 `De procedures voor het betalingsverkeer zitten profes-
sioneel in elkaar.

 
Knelpunten & dilemma’s

2012
ongewijzigd

We werken alleen samen met banken die 
duurzaamheid hoog op de agenda hebben. 

Zo voorkomen we dat onze spaartegoeden worden inge-
zet ter financiering van de vee-industrie. Maar dit brengt 
ook hogere bancaire kosten en lagere rentebaten met 
zich mee.

2012
opgelost

Bij het opstellen van de begroting, zijn de 
eindejaarscijfers nog niet bekend. Hierdoor 

kwam het regelmatig voor dat we sommige budgetpos-
ten – met name binnen de algemene lasten – verkeerd in-
schatten. Dit is inmiddels geregeld met een aanpassing 
in het planningsproces.

Evaluatie
 ` Visie, strategie en beleid inzake onze financiën zijn ac-
tueel en blijven ongewijzigd van kracht.
 `Het lukt ons uitstekend om langlopende verplichtingen 
en hoge investeringen te mijden. Zo houden we het 
leeuwendeel van onze middelen vrij inzetbaar.
 `De baten groeiden met 13%. Een prima resultaat in een 
jaar waarin bij veel NGO’s de baten onder druk stonden.
 `De lasten kwamen wat lager uit dan gepland, omdat 
het campagneteam in vierde kwartaal wat gas terug-

nam met de inzet van relatief dure reclamecampagnes. 
Men zet deze liever in januari en februari 2014 in, wan-
neer de tarieven lager zijn.
 `De afbouw van de bestemmingsreserve verloopt lang-
zamer dan gepland, omdat de baten ook dit jaar weer 
sneller stegen dan verwacht en er een extra dotatie uit 
de continuïteitsreserve plaatsvond.
 ` De maatregelen op het gebied van interne controle en 
beheersing zijn adequaat en functioneren zoals gewenst.
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In februari 2014 publiceerde VARA’s Vroege Vogels haar onderzoek naar bankiergedrag van ‘groene’ organisaties. Wakker Dier werd als positief voorbeeld genoemd.
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D11 controleverklaring

Accountants

Postbus 551
3430 AN Nieuwegein
Weverstede 15
3431 JS Nieuwegein
Telefoon 030-600 47 77
Telefax 030-600 47 70
Website www.arep.nl
E-mail info@arep.nl

ABN AMRO 50 10 16 732
Iban nr. NL26 ABNA 0501016732
Swiftcode ABN ANL 2A
BTW NL 8063 58 828 B 01
KvK Utrecht 30145890

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn 
van toepassing de Algemene Voorwaarden NI-
VRA/NOvAA 2008, gedeponeerd bij de Gri�  e 
van de Arondissementsrechtbank te Amsterdam 
op 7-09-2008 onder nummer 107/2008.

AREP Accountants maakt onderdeel uit van 
AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V. 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Utrecht onder nr. 30145890. AREP heeft 
vestigingen in Amsterdam, Nieuwegein en 
Rotterdam.

Aan het bestuur van Stichting Wakker Dier
Postbus 92024
1090 AA AMSTERDAM

GECOMBINEERDE CONTROLEVERKLARING EN ASSURANCE-
RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport, van pagina 83 tot en met 95 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Wakker Dier te Amsterdam gecontroleerd. 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 met een balanstotaal van € 1.049.298, een vrij besteedbaar vermogen van € 890.116 en 
een vastgelegd vermogen van € 57.552 en de staat van baten en lasten over 2013 met een negatief saldo van € 243.684 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor � nanciële verslaggeving en andere toelichtingen. De begroting is niet door ons 
gecontroleerd.

Tevens hebben wij het in dit rapport opgenomen, van pagina 77 tot en met 81, MVO-verslag 2013 beoordeeld, waarin Stichting Wakker Dier te 
Amsterdam, rapporteert over het beleid, de activiteiten en de resultaten van de Stichting in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
in 2013. De beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand zijn 
dan bij een controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van de beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager 
dan de zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van controlewerkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 
geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende 
Instellingen.” Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaar-
rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het bestuur van de Stichting is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het MVO-verslag in overeenstemming met de Sustainability Repor-
ting Guidelines G3 van Global Reporting Initiative (GRI).

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening, alsmede het geven van een conclusie over het MVO-verslag. Wij heb-
ben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Nederlandse Standaard 
3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat en dat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het MVO-verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarre-
kening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 
van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de e� ectiviteit van de interne beheersing van de 
Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor � nanciële verslaggeving en van de rede-
lijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De werkzaamheden die worden verricht bij een beoordelingsopdracht zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en bestaan 
voornamelijk uit het inwinnen van inlichtingen, het uitvoeren van cijferanalyses en het afstemmen van informatie met documenten. Deze werk-
zaamheden zijn geringer in diepgang dan die bij een controleopdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel en onze 
conclusie te bieden.

Oordeel 
Oordeel betre� ende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Wakker Dier per 31 de-
cember 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen.”

Conclusie betre� ende het MVO-verslag
Op grond van ons onderzoek hebben wij geen reden te concluderen dat het MVO-verslag geen, in alle van materieel belang zijnde opzichten, 
betrouwbare en toereikende weergave bevat van het MVO-beleid van Stichting Wakker Dier, alsmede van de bedrijfsvoering en de prestaties van 
de Stichting in 2013 ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van Stichting 
Wakker Dier.

Nieuwegein, 20 maart 2014

AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Was getekend:       Was getekend:
Drs. G-J. Jordaan RA      Mr. A.H. van Engelen RA
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Controle op dit verslag
De teksten, cijfers en opmaak van dit jaarverslag zijn ge-
controleerd door de medewerkers en bestuursleden van 
Wakker Dier. Mocht u desondanks een fout tegenkomen, 
laat het ons dan weten via info@wakkerdier.nl.

Over dit jaarverslag
Samengesteld jaarverslag van stichting Wakker Dier 
en stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren. 
Samenstelling in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek en met richtlijn RJ650 voor 
fondsenwervende instellingen. Boekjaar is gelijk aan 
kalenderjaar.

Over de stichtingen
 `Stichting Wakker Dier 
opgericht 15-12-1997, KvK Amsterdam 30146550
 `Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren 
opgericht 22-07-1977, KvK Amsterdam 41149513

 
Colofon
 `Redactie Arthur Wiltink, Martijn Scheutjens, 
Hidde Wijga
 `Vormgeving Martijn Scheutjens
 `Coverfoto’s (voor en achter) istockphoto.com
 `Druk Nextprint BV; CO2-neutraal geproduceerd en ge-
print op chloorvrij gebleekt gerecycled Biotop papier
 `Uitgave Wakker Dier; tweede druk april 2014

Winnaar 2011-2012-2013Winnaar 2012

verantwoording

wat kun jij doen?

Meedoen aan het debat
wat kun jij doen?

In actie komen
wat kun jij doen?

Diervriendelijk eten

‘Like’ ons op Facebook en discussieer mee met 
voor- en tegenstanders.
www.facebook.com/wakkerdier

Thuis diervriendelijk eten.Doe de check: hoe diervriendelijk 
is jouw kantine?

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief 
‘Wakker in Actie’.

Vraag restaurantkaartjes aan.

Volg ons op Twitter en praat mee.
www.twitter.com/wakkerdier

Diervriendelijk uit eten.

Bel of mail ons met vragen of suggesties.
020 - 460 4210 of info@wakkerdier.nl

Elke week diervriendelijke aanbiedingen in je 
mailbox.

www.wakkerdier.nl/wat-kun-jij-doen/kom-in-actie www.wakkerdier.nl/wat-kun-jij-doen/diervriendelijk-eten
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