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VOORWOORD 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dierenambulance de Wijs. (hierna te noemen DA) 
De DA is opgericht in 1972 en werd officieel een stichting op 28 februari 1978 genaamd 
“Stichting Dierenambulance de Wijs” vernoemd naar de initiatiefnemers van destijds. 
 
Het beleidsplan is geschreven door het bestuur van de DA en samengesteld door de 
secretaris. 
 
Stichting Dierenambulance de Wijs 
 
Adres: Zinkwerf 39 
Postcode: 2544 EC 
Plaats: ’s Gravenhage 
Telefoon: 070-3660909 
Email:info@dierenambulancedewijs.nl 
Website: www.dierenambulancedewijs.nl 
 
KvK: 41149814 
ANBI nummer: RSIN 801728460 
Statutaire naam: “Stichting Dieren Ambulance “De Wijs”” 
UBN: 2723550 
 
Bestuur: 
 
Voorzitter: T.M.L. de Wijs 
Penningmeester: I.I. van Laar 
Secretaris: L.T. Feenstra 
 

 
 
 
Alle bestuursleden van de DA ontvangen geen vergoeding in welke vorm dan ook. 
De vrijwilligers ontvangen geen reis- of onkostenvergoeding.  
 
De Penningmeester wordt in haar taken bij gestaan door:: 
 
WEA Accounts & Adviseurs Naaldwijk controleert de financiële stukken, eindcontrole 
administratie en verzorgt het opmaken de jaarrekening. 
 
 
Datum januari 2021 

 

  

http://www.dierenambulancedewijs.nl/
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INLEIDING 
 

De DA bestaat volgende jaar 50 jaar en is destijds opgericht (1972) door de  
initiatiefnemers uit pure liefde voor het dier. Zij hadden slechts één doel voor ogen 
namelijk het bieden van (eerste ) hulp aan dieren in nood in de ruimste zin van het woord. 
De DA is begonnen vanuit een woonhuis 4-hoog op de Steenhouwersgaarde. Geen ideale 
situatie want het werk van de DA breidde zich al snel uit. 
 

Eind jaren ‘70 werden er al plannen gemaakt voor nieuwbouw maar het benodigde geld 
hiervoor ontbrak. Het benodigde geld is door de initiatiefnemers bij elkaar gebracht en in 
1993 was het dan eindelijk zover en werd de eerste dierenambulancepost in Nederland een 
feit. Het gebouw is gelegen op het Industrieterrein Zichtenburg aan de rand van het 
Westland zodat dit een uitstekende uitvalsbasis is voor de Regio Haaglanden het 
werkgebied van de DA. 
 
Het gebouw heeft tijdelijk opvang voor dieren die voldoen aan de welzijnseisen uit de wet 
dieren. Ook beschikt de DA over de benodigde vakbekwaamheidsbewijzen om dieren 
tijdelijk of voor langere tijd op te vangen. 
 
Het gebouw waar medewerkers en vrijwilligers rouleren in diensten waardoor de DA 24/7 
beschikbaar is voor dier(en) in nood. Zodoende is er ook aan de medewerkers is gedacht 
waardoor de inrichting van het gebouw is voorzien van rustkamers, douche, instructieruimte 
en meldkamer. 
 
In de gemeente Westland is het aantal inwoners fors gestegen daar waar het gebied eerst 
uit kassen en weilanden bestond heeft nu plaats gemaakt voor nieuwbouw. Deze 
verstedelijk gaat ten koste van dieren in het wild. De DA  ziet forse toename van het aantal 
ongevallen van dieren in het wild en huisdieren. 
 
Tijd voor de DA om zijn vleugels uit te slaan en neer te strijken in het gebied Westerlee. 
Momenteel is het bestuur aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Eén ding is 
zeker het zal in ieder geval een kleinere kopie worden naar voorbeeld van het gebouw aan 
de Zinkwerf. Zo zal hier 24 uur per dag en 7 dagen in de week een bezetting op deze post 
aanwezig zijn met tijdelijk opvangmogelijkheden voor dieren. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Eerste dierenambulance van Stichting Dierenambulance de Wijs die in de volksmond de ambulance voor 

dieren werd genoemd wat al snel verbasterde in 1972 dierenambulance 
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Dierenambulancepost aan de Zinkwerf gelegen aan de rand van het Westland 

VISIE, MISSIE EN AMBITIE 
De DA is actief vanaf 1972 in de ruimste zin van het woord om een dier in nood te helpen 
en staat 24/7 paraat.  
 
De DA heeft zes betaalde medewerkers (waarvan vier medewerkers woonachtig zijn in het 
Westland) met een afgeronde dierenverzorgde opleiding in dienst. Uiteraard is het bewijs 
van vakbekwaamheid voor kleinschalig noodopvang voor  honden, katten, zoogdieren en 
vogels aanwezig zoals gesteld aan de welzijnseisen wet Dieren daarnaast kan de DA 
bouwen op vijf trouwe vrijwilligers die al jarenlang hun vrijetijdsbestedingen doorbrengen bij 
de DA zo ook tijdens de uitbraak van de coronapandemie hun werkzaamheden verrichtte 
volgens de regels van het coronaprotocol. Door deze uitbraak waren mogelijkheden om 
EHBD (eerste hulp bij dieren) (bij)scholing te volgen niet mogelijk. Ook dit zal het bestuur 
weer oppakken om medewerkers en vrijwilligers deze (bij)scholing te laten volgen.  
 
De DA heeft in samenwerking met de dierenartsen van het Veterinair Centrum in 
Honselersdijk een protocol gemaakt omtrent hygiëne en (medische) waarin de verzorging 
van dieren centraal staat zodat ook hiermee het dierenwelzijn is gewaarborgd. 
 
Maar er is ook zorg om het materieel met name de dierenambulancewagens die na 18 jaar 
trouwe dienst dringend aan vervanging toe zijn. Er is er een inventarisatie gemaakt van het 
materieel zodat ondeugdelijk materiaal vervangen is. Zodat medewerkers en vrijwilligers 
veilig hun werk kunnen doen zowel met gezelschapsdieren als de in het wild levende dieren  
die (eerste ) hulp nodig hebben. Veiligheid voor mens en dier staan voorop bij de DA. 
 
Met de gemeente Westland is er een contract waarin alleen minimale ritvergoeding wordt 
ontvangen voor het vervoeren van zwervende gezelschapsdierengezelschapsdieren naar 
opvangcentra. Eventuele medische kosten van dieren die na een ongeval dringend een 
dierenarts nodig hebben zitten hierbij niet inbegrepen.  Dit drukt zwaar op de financiële 
positie van de DA. 
 
80% van de gereden ritten zijn onbetaald want voor de in het wild levende dieren (inheemse 
dieren) ontvangt de DA geen vergoedingen van gemeenten of overheidssubsidies terwijl 
deze in het wild levende dieren ook recht hebben op (eerste )hulp indien zij in nood verkeren. 
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Toch DA kan deze groep inheemse dieren in nood helpen dankzij donaties, giften, legaten, 
nalatenschappen, afgifte supportactie, afgifte doelshop.nl en afgifte vriendenloterij en uit 
met pure dierenliefde zorgen voor het welzijn van deze groep inheemse dieren indien zij in 
nood verkeren en (eerste) hulp nodig hebben. 
. 

SAMENWERKING 
 
Met Dierenopvangcentrum Rijswijk is er een goede samenwerking. Indien een dier gewond 
of ziek is en niet levensbedreigend wordt met Dierenopvangcentrum Rijswijk overlegd of het 
betreffende dier rechtstreeks naar de aangesloten dierenarts van het dierenopvangcentrum 
gebracht moet worden. 
 
Indien het dier in een levensbedreigende situatie verkeerd wordt er uitgeweken naar de 
dichtstbijzijnde dierenarts of het Veterinair Centrum. 
 
Met Vogelopvang de Wulp is er een goede samenwerking.  
Zij vangen de wilde vogels op die door de DA worden afgeven. 
 
Met Opvangcentrum Knaaghof is er een goede samenwerking. 
Zij vangen de konijnen en knaagdieren op die door de DA worden afgeven. 
 
Met het opvangcentra voor Zeehonden is ook een goede samenwerking. De zeehonden die 
aanspoelen op de kust van het Westland vallen in het werkgebied van RTZ Haaglanden 
dochterstichting van de DA. 
 
Met de (Dieren)politie, GGD, Deurwaarders, Meldpunt dierenmishandeling, instanties 
vermiste – gevonden huisdieren, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Delfland en andere 
dierenwelzijn organisaties is er een goede en optimale samenwerking. 

OPVANG KOOI – EN VOLIEREVOGELS 
 
De DA neemt de verzorging en opvang van kooi- en volièrevogels op zich omdat hier geen 
opvangcentra voor is. De vogels worden aangemeld via onze social mediakanalen en bij de 
gevonden – vermiste dieren instellingen met als doel vogel en eigenaar te herenigen. 
Lukt dit niet dan wordt de vogel na een wettelijke bewaarplicht van 14 dagen door de DA 
voor herplaatsing aangeboden. 

ADMINSTRATIE 
De administratie van de DA is omvangrijk vanwege de vele aspecten en detaillering ervan. 
Momenteel is men bezig om een digitaal ritformulier te ontwikkelen zodat dit automatisch 
ingelezen kan worden in de bestaande administratie. 
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DOELSTELLING 
 

- Vestiging in het Westland opzetten 

- Naamsbekendheid, werkwijzen en zichtbaarheid vergroten ( Wat doet de DA ,wat 

mag de DA en wat mag de DA niet) 

- Aanbieden van EHBD ( bij)scholingscursussen 

- Vervanging dierenambulancewagens 

- Vervanging materieel 

- Vrijwilligers werven 

- Naleving protocol  

- Fondsenwerving (d.m.v. website, braderieën, evenementen in de breedste zin van 

het woord.) 

- Website actief maken www.dierenambulancewestland.nl ( zomer - najaar 2021 ) 

- Voorlichting via website over diverse zaken aangaande het dier 

- 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar 
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KLEIN FOTO OVERZICHT 2020 
 

 

Jonge vogels als verstekeling meegereisd tussen een lading bomen vermoedelijk uit Spanje 
 
 
 

 
 

Zieke zeehond opgehaald Zandmotor Ter Heijde 
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Hoe krijgt deze gans het voor elkaar 
 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de DA zo al tegen komt aan dieren in nood in 
het Westland. 
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MATERIEEL 
 
De DA is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd met 3 volledige ingerichte ambulances en 1 Strandwagen voorzien van de meest 
essentiële hulpmiddelen. 1 paardentrailer voor vervoer gevonden paarden. 
 
Elke dierenambulancewagen van de DA is uitgerust met navigatiesysteem, black box, 
volgsysteem met ritregistratie en communicatiemiddelen. 
 
 
 
 
 

 
 

Toen 
 
 

 
 

    Nu 
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DOELGROEP 
 
De DA ziet in toenemende mate een trend ontstaan naar hoger kwaliteitseisen van haar 
dienstverlening. Naast een groeiende maatschappelijke bewustzijn voor de plek die dieren 
en dierenwelzijn innemen binnen de gemeenschap is dit ook het gevolg van contractueel 
vastgelegde ondersteuning die de DA in het kader van de wet Dieren biedt aan gemeenten 
binnen haar werkgebied.  
 
Binnen haar werkgebied richt de DA zich op zieke en/of gewonde dieren met een 
“eerste hulp “ vraag. 24/7 
 
Daarnaast richt zij zich ook belangstellende en (toekomstige) huisdiereigenaren 
 

- Gerichte hulpvragen betreffende hun eigen huisdier. Bij medische vragen wordt men 
door verwezen naar de eigen dierenarts. 

- Meldingen “zwervende “ gezonde gezelschapsdieren hierbij wordt aan de melder 
gevraag om gebruik te maken van haar/zijn van local social media om de eigenaar 
te achterhalen omdat gebleken is dat in 95% van de gevallen blijkt het dier in de 
directe omgeving thuis te horen. Indien het niet lukt om de eigenaar te traceren wordt 
het dier opgehaald door de DA en vervoerd naar opvangcentra. 

- Door verwijzen naar instanties voor vermiste en gevonden huisdieren. 
- Een vinder van een dier kan op het adres van de DA deze laten controleren op een 

chip ( na een telefonische afspraak gemaakt te hebben) dit wordt op dezelfde dag 
nog gedaan. 

- Er wordt op de website van de DA een artikel geplaatst waarop eigenaren zelf het 
chipnummer kunnen checken van zijn/haar huisdier en wordt uitgelegd hoe zij 
eenvoudig de gegevens kunnen wijzigen indien deze onjuist zijn. Indien het dier niet 
geregistreerd staan volgt er een stappenplan om het dier te alsnog te registeren. 
Aanvang medio zomer- najaar 2021 

- Ook wordt er een artikel op de website geplaatst Chip je dier! Waarom! Aanvang 
medio zomer – najaar 2021 

- Vervoer van eigenaren met huisdier(en) naar dierenarts, dierenpensions, verhuizing 
en dierenopvangcentra. 

- Het veilig stellen en vervoeren van dier(en) in opdracht deurwaarder, GGD en politie 
naar opvangcentra. 

- Het vervoer van overleden huisdieren naar dierencrematoria en dierenbegraafplaats. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 

WAGENPARK TOEN EN NU 
 

Dierenambulancewagens toen 1e wagen links Volkswagen alias de bommenwerper 

 

Huidig wagenpark 

 

 

  



 

 

 

13 

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 
 

Huisregels (protocol) 

Binnen de organisatie heeft de DA één vertrouwenspersoon en haar/zijn taken zijn niet altijd 
eenvoudig zoals het opvangen, begeleiden en ondersteuning van 
medewerkers/vrijwilligers. De DA heeft ook huisregels ingevoerd die gemaakt zijn door en 
in samenwerking met medewerkers/vrijwilligers dit heeft er toe geleid dat er een betere en 
prettiger werksfeer is ontstaan.  

Veiligheid werknemers en vrijwilligers 

Het bestuur heeft in het kader van veilig werken met dieren ook hier een protocol opgezet. 
Dieren kunnen afhankelijk van soort en situatie op verschillende wijzen verwondingen 
aanbrengen; bijten, vertrappen, schoppen, trekken, krabben, steken en verdrukken. Het 
grootste risico ontstaat wanneer medewerker het dier niet op de juiste wijze hanteert. Om 
deze risico’s zoveel mogelijk te beperken worden medewerkers/vrijwilligers bewust 
gemaakt van de risico’s en hoe zij het dier om de juiste wijze moeten hanteren d.m.v. 
regelmatig te oefenen met namaakdieren en het materieel. Medewerkers/vrijwilligers zijn 
ingelicht over de symptomen die kunnen optreden omdat een beet of krabbel van een kat 
de kattenkrabziekte kan veroorzaken en ook  na gebeten te zijn door een zeehond er een 
speciale antibioticakuur nodig is  zodat zij huisarts of eerste hulppost daarover kunnen 
inlichten. Ook worden medewerkers/vrijwilligers aangeraden om zich te laten vaccineren 
tegen tetanus. 
 
 

 

Gewonde uil Wollebrand Honselersdijk  
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                  All Creatures Great and Small 

Stichting Dierenambulance de Wijs 

1972 - 2022 


