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1. Inleiding 
 
Stichting SOS Dolfijn is een natuurorganisatie gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan 
walvisachtigen. De organisatie biedt hulp aan bruinvissen, dolfijnen en walvissen in nood die levend 
op de Nederlandse kust terecht komen of dreigen te stranden. Ook kan hulp worden geboden aan 
gestrande dieren in de buurlanden Frankrijk, Duitsland en België. SOS Dolfijn is wereldwijd een 
expert in opvang en rehabilitatie van kleine walvisachtigen, voornamelijk bruinvissen, met hoge 
succespercentages en vele dieren die na herstel zijn teruggebracht naar de natuur. In Noord-Europa 
is SOS Dolfijn het enige rehabilitatiecentrum voor walvisachtigen. Een ervaren team van specialisten 
staat dag en nacht paraat en tientallen vrijwilligers zijn beschikbaar om te assisteren bij het 
opvangwerk. 
  
SOS Dolfijn heeft als doel om, tijdens een stranding of noodsituatie, op een voor het dier zo goed 
mogelijke manier hulp bieden. Dierenwelzijn en het verminderen van lijden hebben tijdens ingrijpen 
hoogste prioriteit. In die context bestaat het scala aan hulpopties uit: directe terugplaatsing in zee, 
euthanasie, opvang/rehabilitatie en niet ingrijpen/palliatieve zorg. Voor opvang wordt alleen 
gekozen met het vooruitzicht van een terugkeer naar de natuur na succesvolle rehabilitatie.   
  
Voorheen vonden opvangwerkzaamheden plaats in faciliteiten op het Dolfinarium in Harderwijk. 
Eind 2016 heeft SOS Dolfijn de samenwerking met het commerciëler opererende Dolfinarium 
verbroken en is vertrokken uit Harderwijk. Vanaf 2017 is de organisatie op zoek naar een alternatieve 
locatie voor opvangwerkzaamheden en samenwerking met partijen die doelen en visie delen. 
Hiermee komt de hulpoptie ‘opvang’ tijdelijk te vervallen. 

 
Naast advies, noodhulp en opvang richt de stichting zich op natuurbescherming door middel van 
onderzoek, educatie en maatschappelijke actie. Vanzelfsprekend speelt de bescherming van 
walvisachtigen in de Noordzee hierbij een prominente rol. Door kinderen en volwassenen de 
walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen en waarderen, wil de organisatie de 
maatschappij inspireren tot een actieve bijdrage in de bescherming van deze soorten en hun 
leefomgeving. Door middel van wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage worden geleverd aan 
kennisvermeerdering over bruinvissen en dolfijnen die beschermingsmaatregelen kan 
bewerkstelligen. SOS Dolfijn gelooft in samenwerking en verbinding om tot betere resultaten van 
doelstellingen te komen. Samen zorgen voor een schone en gezonde Noordzee, met gezonde 
populaties zeezoogdieren, waar we door duurzaam gebruik nog vele generaties lang van kunnen 
genieten is het devies.  
 
Onderliggend plan geeft weer waar SOS Dolfijn de komende jaren heen wil en hoe het daar wil 
komen. Het is mede tot stand gekomen door een analyse binnen de organisatie. Dit heeft geleid tot 
identificatie van relevante sterktes en zwaktes. Daarnaast is een externe analyse uitgevoerd om de 
belangrijkste kansen en bedreigingen te bepalen. Op basis van deze elementen zijn kritieke 
succesfactoren en doelstellingen bepaald waardoor de ontwikkeling en de bestemming van SOS 
Dolfijn de komende beleidsperiode kan worden omschreven. Jaarlijks zal een activiteitenplan worden 
opgesteld met jaarplanning en daaraan gekoppelde budgettering. 
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2.  Geschiedenis  
 
SOS Dolfijn is als autonome stichting sinds 2004 betrokken bij het opvang- en rehabilitatiewerk. 
Opvangactiviteiten werden in dat jaar formeel overgenomen van het Dolfinarium Harderwijk. 
Opvang van bruinvissen en dolfijnen vond toen al decennialang plaats in Harderwijk. Het Dolfinarium 
was sinds 1967 betrokken bij hulpverlening aan gestrande dieren.  
 
In de beginperiode na de statutaire oprichting leunde SOS Dolfijn sterk op personeel, ondersteunde 
werkzaamheden en expertise vanuit het Dolfinarium. Opvangactiviteiten werden uitgevoerd onder 
de ontheffing van het Dolfinarium. Vanaf 2012 lag de ontheffing om tandwalvissen op te vangen niet 
langer bij het Dolfinarium maar bij SOS Dolfijn (vrijstelling van artikelen 9 en 13.1 van de Flora & 
Faunawet voor de opvang van uit de natuur afkomstige, niet-gedomesticeerde beschermde 
inheemse diersoorten). SOS Dolfijn is daarmee vanaf 2012 de enige bevoegde opvangorganisatie 
voor tandwalvissen in Nederland. Bij werknemers en de veterinaire begeleiding is de afgelopen 10 
jaar in grote mate specialistische kennis opgebouwd wat betreft dierzorg, medische zorg, observatie 
en alle aanverwante zaken.  
 
Vooral vanaf 2010 heeft Stichting SOS Dolfijn een grote groei doorgemaakt en is een volwassen, 
zelfstandige organisatie geworden met een duidelijke visie en beleid. SOS Dolfijn heeft zich daarbij 
ontwikkeld tot één van de meest succesvolle rehabilitatiecentra voor walvisachtigen ter wereld. De 
afgelopen 10 jaar is het overlevingspercentage van de opgevangen dieren meer dan verdubbeld naar 
ongeveer 50%, terwijl wereldwijd deze percentages rond de 15% liggen. 
 
Bij de overname van de werkzaamheden in 2004 was het een logische stap om intrede te nemen in 
het reeds bestaande opvanggebouw op het Dolfinarium terrein, waar SOS Dolfijn gebruik mocht 
blijven maken van faciliteiten zoals de waterhuishouding, viskeuken, laboratorium en dierenartsen. 
Bij de positionering en ontplooiing van SOS Dolfijn gedurende de afgelopen jaren werden de 
‘nadelen’ van de verbondenheid met het Dolfinarium steeds duidelijker. Voornamelijk doordat beide 
organisaties concurrerend zijn wat betreft bepaalde werkzaamheden en doelstellingen en doordat in 
de maatschappij en bij relevante doelgroepen de indruk blijft bestaan dat SOS Dolfijn onderdeel is 
van het Dolfinarium. Ondanks de mooie ontwikkelingen op het gebied van dierzorg, educatie en 
onderzoek, waren de afgelopen jaren daardoor een uitdaging en deze aspecten stonden 
fondsenwerving en de verdere ontwikkeling van de stichting in de weg. Doelstellingen, visie en beleid 
van het Dolfinarium en SOS Dolfijn liepen ook steeds verder uit elkaar. Het samenwerkingsverband 
werd minder vanzelfsprekend en bleek uiteindelijk niet meer geschikt. Daarom is besloten om de 
samenwerking met het Dolfinarium te beëindigen en de locatie in Harderwijk per januari 2017 te 
verlaten. 
 
In de afgelopen beleidsperiode is SOS Dolfijn uitgegroeid tot een organisatie met een heldere visie 
t.a.v. conservatie, behoud, bescherming en noodhulp van walvisachtigen in de Noordzee. Hierbij 
wordt in toenemende mate aandacht besteedt aan natuurbeschermingsdoelstellingen. Daarnaast 
zijn marketing- en fondsenwervende activiteiten een belangrijk onderdeel van de organisatie 
geworden om doelstellingen die SOS Dolfijn nastreeft te kunnen behalen. In de samenwerking met 
vak relaties, andere opvangcentra en natuurbeschermingsorganisaties kiest SOS Dolfijn voor 
verbinding en elkaar versterken. Het motto is om door samenwerking meer te bereiken en 
effectiever naar gezamenlijke doelstellingen te streven. 
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3. Missie en Visie  
 
Het werk dat wordt gedaan bij SOS Dolfijn komt voort uit een passie om dieren die in nood geraken 
te helpen met het doel ze een tweede kans te geven. Tegelijkertijd heerst er ook een besef dat 
kennis over de natuur en de dieren die daar deel van uitmaken essentieel is om tot goede 
natuurbescherming te komen.  Een bewustzijn van het belang van die natuur, en vooral van de rol 
daarin van de inheemse soorten, is hierbij van groot belang. 
 
Daarom heeft SOS Dolfijn zichzelf als missie meegegeven: 
 
Proactief en effectief bijdragen aan het behoud van inheemse walvissen, dolfijnen en bruinvissen 
door middel van hulpverlening, opvang, rehabilitatie, educatie en onderzoek. 
 
Deze missie wordt in de onderstaande visie uitgewerkt: 
 
Je kunt niet houden van iets dat je niet kent. Veel Nederlanders weten niet dat hun eigen zee 
bewoond wordt door vele tandwalvissen. Door onze passie, respect, kennis en zorg voor deze 
dieren en hun omgeving te delen, hopen we zowel toekomstige als huidige generaties te inspireren 
tot actieve bijdrage aan de bescherming van de inheemse dolfijnen en bruinvissen van de 
Noordzee.  

 
 

4. Interne en externe analyse 

In onderstaande analyses zijn de belangrijkste interne en externe factoren voor SOS Dolfijn 
benoemd. Door analyse van deze elementen zijn toekomstmogelijkheden inzichtelijk gemaakt en 
kunnen kansrijke doelen worden gesteld of wordt duidelijk waar aanpassing of verbetering nodig is.  

 

4.1 Sterktes en zwaktes 
 
Inzicht in de interne sterktes en zwaktes van SOS Dolfijn geeft aan waar de organisatie op in kan 
zetten (sterktes) en wat de organisatie moet versterken, c.q. beter niet meer kan doen (zwaktes) in 
de komende beleidsperiode.  
 
Sterktes 
 

• Ruime en specifieke ervaring in het hulp bieden aan gestrande kleine walvisachtigen,  

• Uiterst succesvol en wereldwijd toonaangevend in opvangen, rehabiliteren en terugplaatsen 
in de natuur van bruinvissen. 

• Loyaal en gemotiveerd team, bestaande uit ervaren werknemers en vrijwilligers. 

• Opvangactiviteiten bieden unieke mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. 

• Bestaande samenwerking met wetenschappelijke partnerorganisaties.  

• Hulpverlening aan walvisachtigen vormt een goede basis voor educatieve projecten en 
informatievoorziening.  

• Hulpverleningswerkzaamheden en vooral opvang en rehabilitatie genereren goede 
(positieve) publiciteit. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen
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• Mogelijkheden om te voorzien in maatschappelijke vraag tot professionele hulp aan dieren in 
nood. 

• Voor marketing en fondsenwerving is sprake van een overzichtelijk en aaibaar product. 

• Mogelijkheid om verschillende doelgroepen met diverse projecten/activiteiten te benaderen. 
 
Zwaktes 
 

• Momenteel geen opvangfaciliteiten. 

• (Naams-)Bekendheid in Nederland is relatief laag. 

• Hoge exploitatiekosten van rehabilitatie (kosten per opgevangen dier zijn hoog). 

• Opvangactiviteiten steunen voor een groot deel op oproepkrachten die tijdelijk in dienst zijn 
wat leidt tot gebrek aan continuïteit en verlies van kennis en investering. 

• SOS Dolfijn heeft de afgelopen periode weinig eigen veterinaire en medische kennis 
opgebouwd t.g.v. gebruik van dierenartsen van het Dolfinarium. 

• Beperkte mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in verband met dierenwelzijn. 

• Beperkte educatieve activiteiten tot op heden. 

• Weinig eigen inkomsten voor dekking exploitatiekosten. 

• Opvangactiviteiten hebben geen ecologisch belang en leveren geen directe 
natuurbescherming.  
 

4.2 Kansen en bedreigingen 
 
Op basis van de externe kansen en bedreigingen wordt bepaald waar SOS Dolfijn de komende 
beleidsplanperiode op in gaat zetten. De analyse van kansen en bedreigingen heeft het volgende 
overzicht opgeleverd: 
 
Kansen: 
 

• Vertrek uit Harderwijk kan een positieve impuls geven. 

• Hulpverlening aan kleine walvisachtigen is uniek in Nederland en Noord Europa. 

• Hulp bieden aan walvisachtigen in nood is een actueel thema. Hulpverlening is een 
maatschappelijke vraag en heeft ook de aandacht van de landelijke overheid. 

• Natuurbescherming en actie voor een betere wereld zijn een actueel en urgent onderwerp. 

• Walvissen en dolfijnen (in nood) veroorzaken over het algemeen een grote emotionele 
reactie bij mensen.  

• SOS Dolfijn heeft een neutrale en verbindende rol in het vakgebied.  

• Mogelijkheden voor intensievere samenwerking met nationale en internationale opvang- en 
natuurbeschermingsorganisaties. 

• Opvangactiviteiten en redding van dieren in nood bieden goede mogelijkheden voor 
(particuliere) donateurswerving. 

• Mogelijkheden voor subsidies bij particuliere fondsen en sponsoring binnen bedrijfsleven 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek en educatie. 

• Kansen op nalatenschappen. Een kwart van alle inkomsten van goede doelen komt uit 
erfenissen en de afgelopen jaren neemt dit toe. 

• Kans op omvangrijke subsidiëring door te participeren in grootschalige projecten in 
samenwerking met partnerorganisaties. 

• De kracht van social media en de markt voor online fondsenwerving nemen toe. 
Onlineactiviteiten zijn een goed middel voor SOS Dolfijn om zichtbaar te zijn en fondsen te 
werven.  
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• Marketingmogelijkheden in omringende landen. 

• De nationale overheid heeft zich o.a. via ASCOBANS-richtlijnen gecommitteerd aan afspraken 
om de bruinvis te beschermen. SOS Dolfijn is één van de weinige organisaties in Nederland 
die zich richt op de bescherming van bruinvissen in de Noordzee.  

• De bruinvis (‘het product’ van SOS Dolfijn) is een inheemse soort en voor eigen kust te zien. 
Bewustwording van het publiek dat dit beschermd moet worden is nodig. 

 
Bedreigingen: 
 

• Potentiële initiatieven voor het creëren van een opvang voor bruinvissen in Nederland door 
andere partijen. 

• Met het ontbreken van opvangfaciliteiten verliest SOS Dolfijn het belangrijkste onderdeel 
van haar werkzaamheden. 

• Bij het lang uitblijven van geschikte nieuwe faciliteiten verliest SOS Dolfijn ‘zichtbaarheid’ en 
fondsenwervend potentieel.  

• Afnemend vertrouwen in de maatschappij in goede doelen.  

• Lokale en kleine goede doelen hebben dalende inkomsten uit fondsenwerving. 

• Onenigheid tussen verschillende partijen bij de hulpverlening aan zeehonden verslechteren 
de reputatie van het vakgebied. 

• Nationale subsidies aan stichtingen nemen af. 

• Het aandeel van grote charitatieve organisaties overschaduwt het aandeel van kleinere 
stichtingen die fondsen werven. 

 
 

5. Kritieke succesfactoren 
 
Er zijn een aantal factoren die een essentiële rol spelen bij effectief functioneren van de organisatie 
en het behalen van de doelstellingen. Deze kritieke succesfactoren krijgen extra aandacht bij de 
uitvoering van het beleid. Voortvloeiend uit de interne en externe analyses zijn voor de komende 
beleidsperiode de volgende kritieke succesfactoren geïdentificeerd: 
 
Operationele capaciteit 

• Het realiseren van nieuwe faciliteiten voor opvang van gestrande dieren. 

• Personeel. De beschikbaarheid en flexibiliteit van voldoende personeel en vrijwilligers waarbij 
continuïteit in lopende werkzaamheden is gegarandeerd. 

• Delen & spreiden van de specialistische kennis binnen de organisatie. 
 
Natuurbescherming 

• Intensivering en professionalisering van activiteiten en projecten gericht op educatie en 
onderzoek.  Verhoging van investeringen voor de afdeling natuurbescherming. 

• Ambassadeurschap. De afdeling hulpverlening en opvang is ambassadeur voor 
natuurbeschermingsactiviteiten en de bruinvis is de ambassadeur voor z’n soortgenoten en de 
natuur waarin hij leeft. 

 
Samenwerking 

• Opbouw en onderhouden van netwerk 

• Intensieve en nauwe samenwerking met vak gerelateerde organisaties (zowel opvang als 
natuurbescherming).  
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Marketing 

• Positionering: bekendheid, geloofwaardig en betrouwbaarheid van SOS Dolfijn in markt en 
maatschappij. 

• Fondsenwerving: planning & budget om financiële middelen, bekendheid en actie te creëren 
onder publiek en potentiële geldschieters.  

 

6. Doelstellingen  
 
SOS Dolfijn staat tegenover een aantal uitdagingen. Financiële inkomsten zijn onvoldoende voor een 
dekkende begroting en er zijn momenteel geen geschikte opvangfaciliteiten beschikbaar. Financiële 
middelen voor continuïteit dienen te worden gevonden. Positionering in het vakgebied en de 
maatschappij moet worden versterkt. Een vlotte verplaatsing van de organisatie naar een andere 
locatie is van essentieel belang. Tegelijkertijd dient de hoogwaardige hulpverlening te worden 
gecontinueerd, voorlopig zonder de opvangmogelijkheid. Daarnaast is het van belang om in te zetten 
op ontwikkeling van de educatieve en wetenschappelijke tak van de organisatie.  
 
De komende jaren zal SOS Dolfijn inzetten op behoud en groei van inhoudelijke expertise, een 
uitbreiding van de natuurbeschermingsdoelstellingen, versterking van de positionering en 
toenemende inkomsten door fondsenwerving. Dit alles binnen de context van het vinden van een 
nieuwe vestigingslocatie. 
 
Hiervoor moeten duidelijke en effectieve doelstellingen worden geformuleerd en gerealiseerd. In 
onderstaande secties zijn doelstellingen verder uitgewerkt. Er is hierbij een verdeling gemaakt tussen 
organisatie, operationele activiteiten en marketing en fondsenwerving.  
 
 

6.1 Organisatie 
 
Naast een aantal duidelijke voordelen had de aanwezigheid van SOS Dolfjn op het Dolfinarium terrein 
en de samenwerking met het Dolfinarium duidelijke nadelen wanneer het aankomt op de 
onafhankelijkheid, ontwikkkeling en fondsenwerving. Het verlaten van de bekende opvanglocatie en 
het beindigen van de samenwerking met het Dolfinarium is een belangrijke stap. De organisatie staat 
hierdoor voor de belangrjike taak nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan én nieuwe 
opvangfacilitetien te realiseren. SOS Dolfijn zal de komende tijd intensief mogelijkheden verkennen 
om elders huisvesting te vinden en inspanningen doen om dit in de loop van de beleidsperiode te 
realiseren.  
 
Doelstellingen:  

• Op korte termijn wordt onderzocht welke samenwerkingsvorm en ontwikkeling het mogelijk 
maakt zowel bedrijfsvoering als operationele activiteiten elders te gaan uitvoeren. 

• SOS Dolfijn gaat nauwe samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties. 

• Uiterlijk eind 2019 heeft SOS Dolfijn een andere vestigingslocatie. 

• Personele organisatie wordt dusdanig ingericht dat naast het operationele werk continuïteit in 
ondersteunende werkzaamheden is gegarandeerd. 

 
Strategie 
Zonder de faciliteiten waar SOS Dolfijn tot en met 2016 gebruik van maakte is het traject dat de 
komende jaren wordt ingeslagen een grote uitdaging. SOS Dolfijn kiest er hierbij voor om door 
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middel van samenwerking met andere organisaties de juiste omstandigheden en middelen te vinden 
om in een vernieuwde context te kunnen opereren en nieuwe faciliteiten te realiseren.  
 
SOS Dolfijn zal vanaf 2017 proactief samenwerkingsverbanden onderzoeken om intensieve 
partnerships of (gedeeltelijke) fusering van bedrijfsvoering aan te gaan om eigen en 
gemeenschappelijke doelstellingen blijvend te realiseren. Partnerorganisaties zullen worden 
uitgekozen op overeenkomstige visie, activiteiten en doelen. Kerndoel hierbij is om nieuwe 
opvangfaciliteiten te realiseren. 
 
Voordeel van een intensiever samenwerkingsverband met één of meerdere partijen is dat dit zal 
leiden tot een verbond waarin doelgerichter en met grotere output aan doelstellingen gewerkt kan 
worden. Het bundelen van krachten is effectiever ten opzichte van kleinere, afzonderlijke 
initiatieven. Daarnaast zal samengaan leiden tot grotere effectiviteit wat betreft fondsenwervende 
en administratieve werkzaamheden. Samenwerking geeft een sterke boodschap af aan potentiële 
donoren. In het huidige economische klimaat met een beperkte en grillige geefbereidheid in de 
maatschappij en de ongunstige situatie voor subsidiering van kleinere initiatieven is dit wellicht de 
enige manier waarop een organisatie als SOS Dolfijn bestaansrecht heeft.  
 
Voorbeelden waarop ingezet kan worden om samen meer te bereiken:  

- Het delen van operationele kennis geeft waarborg en verbetering van kwaliteit. 
- Een toevoeging van een opvangcentrum voor kleine walvisachtigen is een verrijking binnen 

een bestaand bezoekerscentrum. 
- Het opzetten van omvangrijke educatieve projecten, een bezoekerscentrum en andere 

faciliteiten is samen realiseerbaar.  
- Bereik, draagwijdte, lobbykracht en omvang van natuurbeschermingsprojecten worden 

groter.  
- Mogelijkheden voor grootschalige subsidiëring nemen toe.  
- Het delen van infrastructuur, overhead en administratie werkt sterk kostenbesparend. 
- Gezamenlijke afdelingen op het gebied van educatie, fondsenwerving en communicatie 

werkt expertise, kostenbesparing en resultaat in de hand. 
 
Tegelijkertijd zal, naar mogelijkheid, worden geinvesteerd in de opbouw van interne expertise, in het 
bijzonder wat betreft natuurbescherming, fondsenwerving en operationele kennis. Hierbij wordt 
gelet op scheiding van enerzijds de operationele werkzaamheden en anderzijds ondersteunende, 
fondsenwervende en management taken. Hierdoor is continuiteit gewaarborgd. Belangrijk hierbij is 
het in dienst houden of aannemen van profesioneel personeel en de inzet van vrijwilligers. 

 

6.2. Hulpverlening en opvang 
 
De stijging van het aantal levend gestrande en opgevangen dieren die eind jaren negentig is ingezet, 
heeft zich de afgelopen beleidsperiode gestabiliseerd. Toch heeft SOS Dolfijn de afgelopen jaren 
voortdurend dieren in het opvangcentrum verzorgd. Het ging hierbij om voornamelijk bruinvissen, 
maar ook een tweetal witsnuitdolfijnen is opgevangen. Het SOS Dolfijn expertise team is ook 
betrokken geweest bij strandingen van grotere soorten walvisachtigen. De komende 5 jaar wil SOS 
Dolfijn klaar staan voor alle walvisachtigen die in nood op of voor onze kust terecht komen. Echter zal 
het hierbij voorlopig de hulpoptie van opvang en rehabilitatie niet kunnen bieden. 

 
Doelstellingen 

• De organisatie wil de komende beleidsperiode hulp en advies bieden aan alle gestrande 
walvisachtigen in Nederland. 
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• De organisatie wil voor eind 2019 beschikken over nieuwe opvangfaciliteiten voor het kunnen 
bieden van een volledig rehabilitatie traject voor kleine walvisachtigen. 

• SOS Dolfijn zal veterinaire kennis over zorg en medische begeleiding van opgevangen dieren in 
eigen beheer gaan opbouwen. 

• Na herhuisvesting en herstarten van opvangwerkzaamheden zullen dieren die worden 
teruggebracht naar zee worden gevolgd via een zender zodat overleving kan worden bepaald. 

• SOS Dolfijn maakt deel uit van een team van experts die wordt ingezet bij stranding van grote 
walvissen. 

 
Strategie 
De komende jaren wordt met een open blik gekeken naar mogelijkheden waardoor operationeel 
werk steeds beter en efficiënter uitgevoerd kan worden. Speciale aandacht vraagt de situatie om zo 
spoedig mogelijk elders onderdak en samenwerking te vinden. Hierbij wordt sterk gelet op de 
invulling van kwalitatief uitstekende faciliteiten. Er wordt hiertoe een ‘pakket van eisen’ opgesteld. 
Een nieuw te realiseren opvangcentrum en de infrastructuur zal aan alle eisen moeten voldoen om 
kwalitatieve opvangzorg te kunnen waarborgen. 
 
Aandacht zal worden besteed aan opleiding en kennisvergroting onder (nieuwe) werknemers en 
vrijwilligers. Personeel zal naar vaardigheden en motivatie worden ingezet en gerekruteerd. Vanaf 
2017 wordt gestart met de inzet van eigen dierenartsen. Dit gebeurt in eerste instantie op 
vrijwilligersbasis. De vrijwillige dierenartsen zullen betrokken worden bij strandingssituaties en 
besluitvorming over het gestrande dier.  SOS Dolfijn zal het beleid voor wat betreft hulpverlening en 
opvang kritisch blijven toetsen en waar nodig aanscherpen. Hierbij zullen de kwaliteit van de 
hulpverlening en effectiviteit van de organisatie hand in hand gaan. Het document waarin het 
operationele beleid is vastgelegd, ‘schriftelijke vastlegging werkwijze’, zal jaarlijks worden bijgewerkt 
en geactualiseerd. 
 
Daarnaast zal nog intensiever worden ingezet op samenwerking met en kennisvergroting bij 
strandingnetwerken en andere betrokken hulpdiensten. Hiervoor zullen onder anderen workshops 
en trainingsprogramma’s vanuit SOS Dolfijn worden aangeboden. 
 
Gezamenlijk met andere partijen en in nauw contact met het ministerie van Economische Zaken zal 
onderzocht worden hoe invulling kan worden gegeven aan het ‘protocol strandingen grote 
walvissen’. Hiervoor gaat SOS Dolfijn deel uitmaken van het deskundigenteam.  
 
In samenwerking met wetenschappers is een ‘post release monitoring’ gestart. Binnen dit project 
zullen gerehabiliteerde dieren na opvanghervatting worden uitgerust met een zender bij 
terugplaatsing in zee. Dit levert naast interessante ecologische gegevens ook informatie op over de 
overleving van de dieren na terugkeer in zee. 
 
 
 

6.3. Natuurbescherming 
 
Opvangactiviteiten en hulpverlening zoals uitgevoerd door SOS Dolfijn hebben geen ecologisch 
belang. Het redden van individuele dieren levert geen bijdrage aan de bescherming van de diersoort 
of de natuur, mits het om ernstig bedreigde soorten gaat. Zonder een gedegen positionering met een 
reële bijdrage aan natuurbescherming kan worden beargumenteerd dat de stichting geen 
bestaansrecht heeft. 
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Terwijl SOS Dolfijn zich in de beginjaren vrijwel uitsluitend richtte op hulp bij stranding door middel 
van opvang en rehabilitatie zijn operationele doelstellingen en activiteiten de afgelopen jaren veel 
breder geworden. SOS Dolfijn richt zich daarbij in toenemende mate op educatie en onderzoek. 
Educatieve projecten en het faciliteren van onderzoeksprojecten werden hierbij gecoördineerd en 
uitgevoerd vanuit de operationele afdeling. 
 
Menselijke activiteiten vormen een zware belasting voor het mariene milieu en hebben een grote 
impact op walvisachtigen. Antropogene factoren als afval in zee, overbevissing, bijvangst, 
geluidsverstoring, chemische verontreiniging, habitat vernietiging en het broeikaseffect eisen 
allemaal hun tol. SOS Dolfijn wil door een natuurbeschermingsprogramma bewustzijn en 
gedragsverandering in de maatschappij creëren waardoor mensen hun leefpatroon aanpassen ten 
goede van het milieu.  
 
De komende jaren wil SOS Dolfijn zich verder ontwikkelen en positioneren in de bescherming van 
walvisachtigen in de Noordzee. Om hier meer vorm en uitvoer aan te geven worden duidelijke 
doelstellingen opgesteld. SOS Dolfijn heeft bepaald dat deze ontwikkeling van essentieel belang is 
voor de continuïteit van het bestaan en de daarbij horende groei en fondsenwerving. 
 
Doelstellingen 

• Naast de afdeling Opvang en Operationele Coördinatie wordt de afdeling Natuurbescherming 
ontwikkeld. 

• Focus wordt gelegd op een beperkt aantal natuurbeschermingsstrategieën die aansluiten bij 
‘de aard van de organisatie’. 

• Er wordt toegewerkt naar een verdubbeling van de begroting voor de afdeling 
natuurbescherming aan het eind van de beleidsperiode. 

• Bij de uitvoer van projecten zal gekozen worden voor intensieve samenwerking met andere 
natuurorganisaties. 

• Gestreefd wordt naar 1 grootschalig educatief project per jaar worden ontwikkeld en 
uitgevoerd. 
 

 
Strategie 
Om bovenstaande doelstellingen te behalen zal in de loop van de beleidsperiode een vaste 
medewerker natuurbescherming in dienst worden genomen. Budgetten voor personeel en middelen 
zullen jaarlijks worden verhoogd. Vanuit de afdeling zal een definitief meerjarenplan worden 
opgesteld. Coördinator van de afdeling zal projectteams en vrijwilligers aansturen voor het 
uitvoerende gedeelte. Projectfinanciering zal voor een groot deel komen uit subsidiering. Aanvraag 
hiertoe bij particuliere- en overheidsfondsen zal door de projectcoördinator gedaan worden. Door de 
afdeling fondsenwerving zullen betreffende natuurbeschermingsprojecten ook gebruikt worden voor 
marktgerichte sponsorverzoeken. 
 
Samenwerking zal worden gezocht met organisaties die overeenkomstige visie en werkwijze hebben 
als SOS Dolfijn. Bij de uitvoer van gezamenlijke projecten zal gelet worden op specifieke interne 
expertise bij de verschillende partijen en daarvan zal strategisch gebruik worden gemaakt. 
 
De afdeling Natuurbescherming onderscheid 4 strategieën die het beste aansluiten bij de organisatie: 
onderzoek, advies, educatie en maatschappelijke actie. Vooralsnog komt advies voort uit 
operationele expertise en blijft daarom in eerste instantie toegewezen aan betreffende teamleden. 
De komende jaren zal de afdeling zich dus hoofdzakelijk richten op onderzoek, educatie en 
maatschappelijke actie. Voor elke van deze 3 strategieën wordt een streefbeeld met doelstellingen 
uitgewerkt in een meerjarenplan. De 3 strategieën kunnen als volgt worden samengevat: 
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Educatie: Het geven van lessen, voorlichting en informatie over  
o walvisachtigen in de Noordzee  

o hun leefomgeving  

o de antropogene bedreigingen  

o belang van bescherming  

o actiekader t.b.v. bescherming en behoud  
 
Onderzoek: Het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar walvisachtigen in de 
Noordzee, de schade die deze diersoorten ondervinden door antropogene invloeden en passende 
beschermingsmaatregelen.  
 
Maatschappelijke actie: Het aanbieden van een actiekader voor burgers en primaire stakeholders, 
opzetten van campagnes om mensen aan te zetten tot actie en gedragsveranderingen, organiseren 
van publieksprojecten en -acties als onderdeel van een actiekader. 
 
Bij de uitvoer van natuurbeschermingsprojecten laat SOS Dolfijn zich leiden en informeren door 
experts en professionals. Kennis over zeezoogdieren en ontwikkelingen binnen 
zeezoogdierenonderzoek zal op een hoger niveau gebracht worden. Via website, presentaties, 
lessen, exposities, workshops en activiteiten kan kennis en op een aantrekkelijke manier worden 
gepresenteerd. 

 
Voor coördinatie van wetenschappelijk onderzoek bij SOS Dolfijn wordt een onderzoekscoördinator 
aangesteld. Dit is een vrijwilligersfunctie. Primaire taak van de onderzoekscoördinator is 
administratie en coördinatie van wetenschappelijke projecten en het stroomlijnen van de 
samenwerking met wetenschappers. Daarbij komt ook acquisitie. Wetenschappelijk onderzoek dat 
bij SOS Dolfijn plaats vindt zal van hoogwaardige kwaliteit en relevant moeten zijn.  
 
SOS Dolfijn wil zo een bijdrage leveren aan een situatie waarin de achteruitgang van de natuur 
gestopt kan worden en biodiversiteit en een gezond leefmilieu in stand worden gehouden. Het zal 
zich daarbij uitdrukkelijk als kenniscentrum en expert positioneren. De bruinvissen die hulp krijgen 
van SOS Dolfijn vertolken daarbij de rol van ambassadeur voor het milieu waarin zij leven.  

 
 

6.4. Marketing, Fondsenwerving en communicatie 
 
SOS Dolfijn is volledig afhankelijk van donaties, sponsoring, subsidiering en andere giften. De 
afgelopen jaren zijn een aantal fondsenwervende programma’s gestart, waaronder een 
vriendenprogramma, een donateursprogramma, een adoptieprogramma en is met voornamelijk 
lokale bedrijven samenwerking aangegaan waarbij de stichting in natura wordt gesponsord. Het 
Dolfinarium zorgde als sponsor de afgelopen jaren nog voor het grootste deel van de financiering.  
 
De komende 3 jaar wil SOS Dolfijn zichzelf intensiever gaan profileren op de non-profit markt en door 
fondsenwerving in partnerships met andere organisaties. 

 
Doelstellingen 

• Inzetten op fondsenwerving voor nieuwe faciliteiten 

• Versterking van de positionering  

• Inzetten op partnerships 

• Marktgericht werken.  
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• Extra inzetten op donateurswerving in de particuliere sector.  
 

Strategie 
Positionering: SOS Dolfijn zet zichzelf de komende jaren duidelijker neer als dé expert in 
hulpverlening, opvang, rehabilitatie en zorg voor kleine walvisachtigen. Niet alleen nationaal maar 
ook internationaal. Ook gaat het zich duidelijker profileren als organisatie met natuurbescherming 
doeleinden.  
 
Specifiek zal worden ingezet op het werven van fondsen voor de bouw van een nieuw 
opvangcentrum. De boodschap hierbij zal die van de urgente situatie zijn; de komende jaren zullen 
gestrande dieren geëuthanaseerd moeten worden die we graag een opvangtraject hadden geboden. 
Het realiseren van een nieuw centrum heeft hoge prioriteit. 
 
De komende jaren zal SOS Dolfijn meer investeren in pr en communicatie om deze positionering te 
verstevigen. SOS Dolfijn zal zich ook duidelijk profileren via social media.  

 
SOS Dolfijn gaat marktgericht werken, zodat activiteiten aansluiten op de behoefte van de 
verschillende doelgroepen. Zo zullen voor de bouw van een nieuw centrum vermogensfondsen in de 
sector dierenwelzijn worden benaderd. Maar ook de hulp van partnerorganisaties is passend, 
eventueel als nieuwe gastheer voor het opvangcentrum. Ook zal worden ingezet op crowdfunding 
om de particuliere sector te benaderen. Bedrijven in een relevante branche zullen aansluiting vinden 
bij specifieke onderzoeksvraagstukken en particuliere fondsen en overheden zullen wat betreft 
subsidiering over het algemeen geïnteresseerder zijn in natuurbeschermingsprojecten. Er zijn een 
aantal liefdadigheidssegmenten die zich voor SOS Dolfijn lenen om actief mee te associëren, 
namelijk: milieu/natuur/duurzaamheid, educatie/onderzoek en dierhulp/-welzijn. Fondsenwerving 
zal zich richten op al deze segmenten. 

Voor fondsenwervende activiteiten neemt SOS Dolfijn een fondsenwerver in dienst die zich zal 
richten op de verschillende doelgroepen. Kosten voor fondsenwervingsactiviteiten zullen niet meer 
bedragen dan 25% van de inkomsten.  

Er zijn voor goede doelen organisaties met de kenmerken van SOS Dolfijn meerdere groepen 
belangrijk als potentiële partner, financier en donateur: consumenten, bedrijfsleven, overheid, 
particuliere fondsen, wetenschappelijke organisaties, loterijen, vrijwilligers, scholen en gerelateerde 
organisaties. Fondsenwervende activiteiten zullen zich richten op al deze groepen maar met een 
duidelijk zwaartepunt op de particuliere sector, gevolgd door bedrijven en fondsen. De verschillende 
doelgroepen zijn hieronder beknopt uitgewerkt: 

 
Consumenten: Opvangcentra en dierorganisaties in Nederland leunen sterk op donaties uit de 
particuliere sector. Werving van particuliere donateurs zal bij SOS Dolfijn veel aandacht krijgen. 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van direct marketing en een specialistische database software. 
De werving zal in principe in eigen beheer gedaan worden. Inhuur van externen is ook een optie. 
Donateurs zullen ook via website, bij educatieve evenementen en via speciale acties geworven 
worden. Voor nieuwe opvangfaciliteiten zal een grootschalige crowdfundingsactie worden opgezet. 
Online werven zal aandacht krijgen. Ook zal worden ingezet op nalatenschappen. Relatiebeheer van 
donateurs is voor SOS Dolfijn een belangrijk aandachtspunt. Toegewerkt zal worden naar een situatie 
waarbij in 2019 25% van de exploitatiekosten wordt gedragen door particuliere donaties. 
 
Bedrijven: Bedrijven kunnen sponsor worden bij SOS Dolfijn. Hierbij zal marktgericht gewerkt 
worden. Sponsorpakketten kunnen op maat worden gemaakt. Specifieke sponsorprogramma’s zijn 
het vriendenprogramma, adoptieprogramma en hoofdsponsoring. Sponsoring in natura is een 
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belangrijk aspect van steun vanuit bedrijven voor SOS Dolfijn. Sponsoring zal voor bedrijven vooral 
interessant zijn bij de bouw van een nieuw centrum en na hervatten van opvangactiviteiten. 
 
Subsidiefondsen: Voor specifieke projecten of kostenposten kunnen grants of subsidiefondsen 
worden aangevraagd. Vooral voor educatieve projecten, maar ook voor dierzorg activiteiten en 
benodigdheden. In het bijzonder voor nieuwe opvangfaciliteiten zal worden ingezet op 
vermogensfondsen uit de sector dierenhulp/-welzijn. 
 
Wetenschappelijke subsidies: Samen met onderzoeksgroepen kunnen onderzoeksgelden worden 
aangevraagd waarbij een deel van de subsidie voor SOS Dolfijn is ter compensatie van kosten voor 
dierzorg en personeel tijdens het betreffende onderzoeksproject.  
 
Loterijen: Hierbij zullen voornamelijk door samenwerking met gerelateerde organisaties aan grote 
projecten kansen bestaan. SOS Dolfijn afzonderlijk is te klein om in aanmerking te komen voor 
opbrengsten uit loterijen. Maar in een partnership in een groot en voornaam project biedt het 
mogelijkheden die onderzocht gaan worden. 
 
Scholen: Educatieve projecten bij scholen zullen een fondsenwervend aspect in zich dragen. Zo zullen 
scholen gestimuleerd worden het goede doel te ondersteunen door middel van actie. 
 
Vrijwilligers: SOS Dolfijn zal zich intensiever gaan focussen op de inzet van vrijwilligers. De afgelopen 
jaren is dat voornamelijk gericht geweest op dierzorg en opvang. De komende jaren zullen ook 
vrijwilligers worden gerekruteerd voor werkzaamheden op andere vlakken, bijvoorbeeld 
educatieprogramma’s, fondsenwerving en communicatie. 
 
Succesvolle fondsenwerving zal binnen de organisatie zelf ontwikkeld worden, maar samenwerking 
met partners zal een grote stimulans kunnen zijn. Indien SOS Dolfijn vergaande partnerships aangaat 
zal fondsenwerving sterk geoptimaliseerd en versterkt kunnen worden door voor een gezamenlijke 
strategie en uitvoer te kiezen.  
 
Doelstellingen en activiteiten wat betreft opvang en hulpverlening, natuurbescherming en 
marketing, fondsenwerving en communicatie zullen jaarlijks in een activiteitenplan verder worden 
uitgewerkt. 
 
 


