
BELEIDSPLAN STICHTING DIERENAMBULANCE EMMEN-COEVORDEN 

Inleiding 

Vanaf 1 juni 2016 is onze stichting dierenambulance Emmen-Coevorden gestart. Dankzij het 

vertrouwen dat we hebben ontvangen van verschillende instanties en bedrijven, hebben we 

de stap genomen om deze stichting op te richten. Wij zijn ons ervan bewust dat we niet de 

enige dierenambulance zijn in de gemeenten Emmen en Coevorden. We gaan onze uiterste 

best doen om ervoor te zorgen dat we onmisbaar gaan worden, zodat we over een paar jaar 

een volwaardig professionele hulpdienst voor dieren zijn. 

Visie en missie 

Wij vinden dat elk dier zorg verdient. Of de dieren wel of geen eigenaar hebben, maakt voor 

ons geen verschil. 

Onze missie is dan ook om ervoor te zorgen dat zieke en/of gewonde dieren, de zorg krijgen 

die ze nodig hebben. Tevens creëren wij voor mensen, die om wat voor reden dan ook, nog 

geen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal 

maatschappelijke participatie. Mens en dier staan centraal binnen onze stichting. 

Wij zijn een organisatie die autonoom is en te allen tijde wil blijven, om slagvaardig te zijn in 

een turbulente omgeving, waardoor we niet afhankelijk worden van de omgeving. Wel staat 

samenwerking met nadere organisaties en instanties hoog in ons vaandel. 

Doelstelling 

De statutaire doelstelling van onze stichting; 

Het zorgen voor gewonde, zieke en gevonden (huis)dieren en (water)vogels. Is een dier 

aangereden, verwaarloosd, in beslag genomen of ziek aangetroffen, dan komen wij te hulp. 

Ook hebben wij tijdelijke opvang (max 48 uur) voor gevonden dieren en  al hetgeen in de 

ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van onze doelstelling verzorgen wij 

activiteiten zoals voorlichting op scholen etc. 

Werkgebied 

Onze dierenambulance rijdt in de gemeenten Emmen en Coevorden, waarin wij een 

belangrijke rol hebben in het dieren welzijn. 

Organisatie 

De organisatie bestaat uit zowel hoog- als laagopgeleide mensen, die naast bijvoorbeeld hun 

werk of studie, op basis van ideële motieven, een aantal uren of dagdeel werkzaam zijn als 

vrijwilliger ten behoeve van onze stichting. Naast het vervoeren van dieren, zullen we onze 



verhalen delen op onze Facebook pagina. Ook houden we ons bezig met het werven van 

nieuwe sponsoren en donateurs. 

 

Netwerken in de maatschappelijke omgeving 

Onze stichting heeft in ons werkgebied een spilfunctie in het dierwelzijnsbeleid. Dat 

betekent dat we niet alleen gevonden en gewonde dieren in de gemeente Emmen of 

Coevorden, dierenartsen, dierenasiels, stichting Amivedi, landelijke inspectiedienst, Majesta, 

Staatsbosbeheer, opvangadressen, maar ook met de politie, brandweer, Rijkswaterstaat en 

andere bedrijven zo nodig. 

Daarnaast hebben we contact met verschillende sponsors (zie onze website). Tussen ons en 

de sponsoren en instellingen is sprake van symbiose: een samenwerking waarbij beide 

organisaties voordeel hebben. 

Beloningsbeleid 

Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij zakelijke belangen en individuele 

belangen elkaar in evenwicht houden. Waarbij de communicatielijnen duidelijk zijn en 

waarbij kwaliteit, de bezieling van binnenuit komt. De kern van onze organisatie, de 

identiteit, houdt alles bij elkaar. De mensen in de organisatie maken deel uit van een 

gemeenschap met een eigen stijl van werken en een eigen manier van omgaan met elkaar. 

Deze eigenheid is de uitstraling die door de buitenwereld wordt waargenomen. 

Om voor elke taak binnen de organisatie de continuïteit te waarborgen, is er naast de 

verantwoordelijke persoon een twee persoon aangesteld die als klankbord en vervanger 

fungeert. 


