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Inleiding. 

Dit Beleidsplan 2017-2020 moet worden gezien als een vervolg op het beleidsplan in de 

vorm van het  “Werkplan Federatie Dierenambulances Nederland 2013-2016”, dat op 23 

november 2013 door de Algemene Ledenvergadering werd vastgesteld. 

In evaluatieve zin mag worden gesteld dat voornoemd Werkplan 2013-2016 zowel qua 

Prioriteiten als qua Aandachtsvelden daadwerkelijk is nagestreefd en bijna op alle punten 

aan inhoud heeft gewonnen. 

Ofschoon uw bestuur hierop best een beetje trots is, realiseren wij ons ook dat we er nog 

lang niet zijn en dat onverminderde aandacht en inspanning op vele terreinen noodzakelijk 

blijven. 

Aangezien de inhoud van het werkplan 2013-2016 nog steeds niet aan kracht heeft 

ingeboet, handhaven wij vrijwel onverkort de inhoud hiervan.   

Wel hebben wij op grond van behaalde resultaten, alsmede nieuwe ontwikkelingen en 

inzichten daar waar nodig aanpassingen aangebracht. 
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Ontstaansgeschiedenis in vogelvlucht.  

Ofschoon reeds in het verre verleden, we spreken dan over de jaren zeventig, reeds 

meermalen gepoogd was om de toen werkzame dierenambulances organisatorisch te 

bundelen, lukt dat eerst stapsgewijze in de jaren tachtig. 

Het eerste informeel overleg tussen een aantal in het midden van het land werkzame 

dierenambulances vond plaats op 8 mei 1985 in Woerden.  

Toen later de kring van deelnemers uitgroeide werd gekozen voor een nieuwe naam: 
Regionaal Overleg Dierenambulances Midden Nederland (RODAM). Het doel was 
kennismaking met elkaar en uitwisseling van kennis en ervaring in een informatief overleg 
zonder enige verplichting. 

De (geografische) omvang van RODAM werd in de loop van de tijd zo groot, dat er 
stemmen opgingen voor een landelijk overleg, dat de plaats zou in nemen van het 
regionaal contact. 

De feitelijke aanzet tot oprichting van een landelijk orgaan, was een grote manifestatie in 
vorm van een landelijke presentatie van dierenambulances op 2 oktober 1992 in Gouda, 
waaraan toen 23 dierenambulances deelnamen. 

In de najaarsvergadering van de RODAM, een week later, kreeg de voorzitter de opdracht 
om een landelijke enquête te houden naar de behoefte aan een landelijk overkoepelend 
orgaan op het gebied van dierenambulances. In december 1992 werd die enquête aan alle 
op dat moment bekend zijnde dierenambulances in Nederland toegezonden. 

Uit deze enquête bleek een dermate grote behoefte aan een landelijk orgaan te bestaan, 
dat in de voorjaarsvergadering van 1993 door RODAM het besluit werd genomen, dat een 
landelijk orgaan zou worden opgericht. 

Op zaterdag 25 september 1993 volgde de eerste kennismakingsvergadering in een 
collegezaal van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Reeds toen gaven 31 
dierenambulance-organisaties zich op als lid, waarna later nog vele organisaties volgden. 
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Statutaire doelstellingen. 

De juridische structuur als rechtspersoon van de Federatie Dierenambulances Nederland 
is de vereniging. 

In artikel 2 van de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven: 

1. De vereniging heeft ten doel de leden in de meest ruime zin van het woord te    
    ondersteunen en te vertegenwoordigen. 

2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door advisering, begeleiding en     
    registratie en vertegenwoordiging naar rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke  
    instellingen, alsmede de landelijke media. 

 

 

 

Ambitie en Missie. 

Terugkijkend naar het Beleidsplan FDN 2013-2016 kan worden geconstateerd, dat de op 
het Beleidsplan FDN 2008-2010 gestoelde ambitie en missie nog steeds actueel is. 

De ambitie van de FDN is haar organisatie te professionaliseren en verder uit te bouwen, 

alsmede haar extern netwerk uit te breiden met als doel om maatschappelijke erkenning 

en politieke ondersteuning te verkrijgen in het belang van haar leden.  

Als missie rekent de FDN, als belangenbehartiger van haar leden, het tot haar taak om de 

unanimiteit en de onderlinge samenwerking van haar leden te bevorderen, om integrale 

kwaliteitsnormen en opleidingsmodulen (mede) te ontwikkelen en in te voeren en om 

ondersteuning in brede zin te bieden aan haar leden.  

De FDN zoekt, als landelijk vertegenwoordiger van dierenambulance-organisaties, 

langdurige samenwerking met overheden, ketenpartners en fondsen. 
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Uitgangpunten van beleid. 

In algemene zin zal het beleid van het huidige bestuur van de FDN zal in realistische zin 

op de vorengenoemde ambitie en missie gericht zijn, waarbij zoals reeds gezegd, het 

verbeteren van de financiële positie van de FDN, als belangrijke noodzaak, een hoge 

prioriteit heeft. 

Naast financiële middelen acht het bestuur echter ook personele middelen van groot 

belang. Ook hier is realisme evenwel noodzakelijk. De FDN heeft mensen nodig die iets 

willen doen in het belang van de FDN en dus voor haar leden. Voor mensen met andere 

motieven en voor mensen die alleen maar iets willen zeggen wat anderen moeten doen, is 

op dit moment geen plaats. 

Het streven mag en moet zelfs gericht zijn op de toekomst, maar eerst komt het werk van 

vandaag. Vandaar dat het bestuur prioriteit wil geven aan het werk dat vandaag gedaan 

moet worden met de middelen van vandaag. Dat is de realiteit, dat is dus realistisch. Zo 

eenvoudig is het. 

Dus voorlopig geen grote plannen meer van professionele dierenambulances zoals  in de 

vorm van de politie, brandweer of GGD, maar wel dierenambulances met kwalitatief goed 

opgeleide vrijwilligers met goed materieel in goed georganiseerde vorm met goede 

motivatie. 

Doch ook is een bepaalde waakzaamheid op zijn plaats. Naar de mening van het bestuur 

moet ervoor gewaakt worden dat van vrijwilligers niet verwacht mag worden dat zij functies 

of werkzaamheden uitvoeren, zoals in de vorm en wijze van betaalde krachten verwacht 

mag worden. 

Zeker, vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid, maar belangeloos werk uitgevoerd met 

de juiste instelling, naar beste vermogen en inzet waarvoor waardering en respect mag 

worden gevraagd en als zodanig ook worden behandeld.   

De werkzaamheden van de FDN zijn divers en veelomvattend. Gelukkig hebben enkele 

mensen aangeboden iets voor de FDN te willen doen.  Deze mensen zijn  voor uitvoering 

van specifieke taken aangesteld. De behoefte aan meer van deze praktisch ingestelde 

mensen, blijft echter bestaan.  
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Samenvatting werkplan. 

Bij realisme hoort een passend beleid, dat gericht is op het nu en oog heeft voor de nabije 

toekomst. Bij alles wat er op dit gebied in het kader van de FDN uitgesproken en 

geschreven is, heeft het  bestuur thans een eenvoudig beleidsplan willen opstellen, dat 

tevens kan dienen als werkplan en puntsgewijze in grote lijnen aangeeft waaraan het 

bestuur op dit moment uitvoering geeft en/of in de nabije toekomst wil werken. 

  A.  Prioriteiten:  

1. Uitbreiden van de beschikbare financiële middelen. 

2. Zorgvuldige uitbreiding van personele middelen. 

3. Zorgvuldige aanvulling van het huidige bestuur. 

4. Verbeteren communicatie met de leden. 

5. Deskundigheidsbevordering van dierenambulance-personeel  

 

     B.   Permanente aandachtsvelden:   

1. Onderhouden van lopende contacten met organisaties en bedrijven. 

2. Uitbreiden contacten met voor FDN nuttige organisaties en bedrijven. 

3. Optimaliseren contacten met de leden van de FDN. 

4. Volgen van de huidige ontwikkelingen op het gebied van het dier. 

5. Actualisering en uitbreiding website. 

6. Uitbreiding ledental en proberen in het verleden verbroken contacten met leden 

te herstellen. 

7. Instellen en onderhouden van kleine werkgroepen voor speciale taken.                 

8. Ondersteuning waar nodig in brede zin van opleidingsmogelijkheden voor zowel 

de organisatie als de personeelsleden daarvan, bij de FDN aangesloten 

dierenambulances. 

9. Ondersteuning waar nodig in brede zin voor problemen waarvoor de bij de FDN 

aangesloten organisaties zich gesteld zien, ook in financieel opzicht. 

Natuurlijk realiseert het bestuur zich terdege dat aan dit alles niet binnen een tijdvak van 

drie jaar in optimale zin gestalte kan worden gegeven. 

Niettemin mag het mogelijk worden geacht, dat in dit tijdsbestek ten minste aanzetten en 

hopelijk ook (ver)gevorderde stadia van vorderingen in een groot aantal zaken te zien zijn. 

Zo niet, dan zullen er opnieuw consequenties moeten worden getrokken.  

Tenslotte wil dit bestuur zich uitspreken dat het zich rekenschap wil geven dat bij al zijn 

besluitvorming, handelingen of nalaten daarvan in welke zin of vorm dan ook, tegen de 

achtergrond van het belang van het dier in algemene zin zullen moeten worden genomen 

al is dit in een indirecte vorm. De directe vorm van het dienen van de belangen van het 

dier ligt immers bij de dierenambulances.     

------------------------------ 


