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Voorwoord
Dit rapport is geschreven in het kader van het afstuderen van twee studenten aan de
opleiding Dier- en veehouderij aan HAS Den Bosch. De afstudeeropdracht betreft het
opstellen van een educatieplan voor het Dierenwelzijnscentrum te Limbricht.
Onze dank gaat uit naar de opdrachtgever van dit project, de Dierenbescherming Limburg.
We willen met name directeur Reineke Hameleers bedanken voor de prettige samenwerking.
Tevens willen wij Manon de Kort en Sabine François bedanken voor de begeleiding tijdens
het project.
„s-Hertogenbosch, 2 juli 2010
Claudia Liedecke
Anneloek van Lieshout
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Samenvatting
Dit rapport betreft een educatieplan geschreven voor het Dierenwelzijnscentrum (DWC) in
Limbricht. Dit centrum is in eerste instantie een opvang voor gezelschapsdieren maar zal
daarnaast ruimte bieden aan educatie, diergezondheid, diergedrag en lifestyle. Het doel van
dit educatieplan is de doelgroep „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar met huisdieren‟ te
betrekken bij en voorlichting te geven over dierenwelzijn en aanverwante thema‟s.
Eén van de redenen dat het voor het DWC belangrijk is aandacht te besteden aan deze
doelgroep, is dat het een grote groep mensen betreft. Alleen al in de gemeente SittardGeleen, waar Limbricht onder valt, wonen ruim 14.000 huishoudens met kinderen. Ongeveer
80 procent hiervan heeft een huisdier. Een andere reden voor de keuze van deze doelgroep,
is dat wanneer kinderen zich al op jonge leeftijd bewust worden van dierenwelzijn, de kans
groot is dat dit ook hun keuzes als volwassene beïnvloedt. Daarnaast zullen kinderen
waarschijnlijk bewuster omgaan met dierenwelzijn als de ouders dit ook doen. Aangezien
gezinnen met huisdieren meer informatie willen over huisdieren en daaraan gerelateerde
onderwerpen, zullen zij wellicht geïnteresseerd zijn in een bezoek aan het DWC.
Om de doelgroep bewust te maken van het belang van dierenwelzijn, zijn de volgende
doelen geformuleerd die elkaar in de uitgewerkte educatie overlappen:
1. Bewust maken van (het belang van) dierenwelzijn en leren hoe hier zelf aan
bijgedragen kan worden.
2. Bewust maken van de voor- en nadelen van het houden van een (tweede) dier.
3. Bewust maken van de behoeftes van dieren zodat optimale omstandigheden voor het
dier in het gezin worden gecreëerd.
De diersoorten waar in dit rapport educatie over ontwikkeld is zijn katten, honden en
konijnen. Voor katten en honden is gekozen omdat deze dieren het meest gehouden worden
in gezinnen. De keus voor konijnen is gemaakt omdat deze dieren vaak worden aangeschaft
omdat ouders denken dat ze geschikt zijn voor jonge kinderen. Hierbij wordt vaak aan de
behoeften van het konijn voorbij gegaan.
In dit rapport worden verschillende educatiemogelijkheden uitgewerkt om deze doelen te
bereiken. Er komt een vaste, aantrekkelijk uitziende, educatieruimte waar gezinnen
zelfstandig verschillende activiteiten kunnen ondernemen en kennis op kunnen doen. Zo kan
er een quiz gemaakt worden met het thema „Bezint eer ge begint‟ over katten, honden of
konijnen en komt er voor elke diersoort een ontdekhoekje. In deze hoekjes staan de „tien
gulden regels‟ voor elke diersoort centraal. Verder wordt informatie verschaft over
onderwerpen als gedrag en veiligheid.
Om de doelgroep ook daadwerkelijk een bezoek te laten brengen aan het centrum en een
sterk en herkenbaar imago te ontwikkelen, kunnen verschillende vormen van
marketingcommunicatie worden ingezet. Er wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te
maken van free publicity. Hierbij is het vooral van belang een goede relatie op te bouwen
met regionale en lokale media. Tevens biedt de al bestaande website van het centrum vele
marketing- en educatiemogelijkheden. Ook door selectief te adverteren in relevante media
en dit te combineren met aantrekkelijke sales promotion, kan de doelgroep geïnteresseerd
worden het Dierenwelzijnscentrum te bezoeken. Daarnaast kan de doelgroep bereikt worden
door deel te nemen aan relevante beurzen.
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Goede interne en externe samenwerkingen zijn noodzakelijk om de educatiedoelstellingen te
behalen. Intern is het van belang dat de verschillende afdelingen op de hoogte zijn van wat
er speelt in het centrum. Externe samenwerkingen met andere bedrijven en instellingen uit
de sector zijn nodig om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Aangezien het
DWC een regionaal centrum is, wordt aangeraden zoveel mogelijk samen te werken met
lokale ondernemers. Deze ondernemers en andere lokale instellingen kunnen tevens dienen
als sponsor voor afgebakende onderdelen van de educatieruimte. Bij deze samenwerkingen
moet wel rekening gehouden worden dat bedrijven dierenwelzijn en/of het cradle-to-cradle
principe hoog in het vaandel hebben staan.
Ten slotte kan door regelmatige evaluatie tijdig beoordeeld worden of het DWC haar
doelstellingen heeft behaald. Het is daarbij van belang het ontwikkelingsproces van de
educatieruimte te evalueren door middel van vergaderingen met de betrokken personen.
Daarnaast dienen de educatieproducten zelf geëvalueerd te worden met behulp van
bezoekers via enquêtes, een klankbordgroep of de website van het centrum. Om te meten of
de educatie daadwerkelijk effect heeft gehad, kunnen het beste de kennis, houding en het
gedrag van de doelgroep voor en na het bezoek gemeten worden. Wanneer een dergelijk
onderzoek niet haalbaar is, kan het effect in mindere mate gemeten worden door gebruik te
maken van een klankbordgroep, via de website van het DWC of via een papieren
gastenboek.

5

Inhoudsopgave
Voorwoord
Samenvatting..................................................................................................................... 4
1. Inleiding .......................................................................................................................... 8
2. Doelgroepen .................................................................................................................10
2.3 Inspelen op de doelgroep ............................................................................................11

3. Doelstellingen ..............................................................................................................12
3.1 Beeld creëren bij het begrip dierenwelzijn .................................................................12
3.2 Bezint eer ge begint .....................................................................................................12
3.3 Optimale omstandigheden creëren voor het dier en het gezin .................................12
3.4 Dieren ............................................................................................................................13

4. Middelen .......................................................................................................................16
4.1 Overzicht ideeën ...........................................................................................................16
4.2 Quiz bezint eer ge begint .............................................................................................18
4.2.1 Quizborden bezint eer ge begint ..................................................................................18
4.2.2 Quiz bezint eer ge begint kat .......................................................................................19
4.2.3 Quiz bezint eer ge begint hond ....................................................................................23
4.2.4 Quiz bezint eer ge begint konijn...................................................................................27
4.3 Ontdekhoekjes .............................................................................................................30
4.3.1 Ontdekhoekje kat.........................................................................................................30
4.3.2 Ontdekhoekje hond .....................................................................................................34
4.3.3 Ontdekhoekje konijn ....................................................................................................40

5. Marketingcommunicatie.............................................................................................44
5.1 Reclame ........................................................................................................................44
5.2 Free publicity ................................................................................................................45
5.2.1 (Kranten)artikel ............................................................................................................45
5.2.2 Interview.........................................................................................................................45
5.2.3 Sociale media ..............................................................................................................45
5.3 Website DWC ................................................................................................................46
5.4 Direct marketing ...........................................................................................................46
5.5 Sales promotion ...........................................................................................................47
5.5.1 Joint promotion ............................................................................................................47
5.6 Persoonlijke verkoop ...................................................................................................48
5.7 Beurzen .........................................................................................................................48
5.8 Winkelcommunicatie ...................................................................................................48
5.9 Sponsoring ..................................................................................................................49
5.10 Samenvatting ..............................................................................................................49

6. Samenwerking ............................................................................................................50
6.1 Interne samenwerking ..................................................................................................50
6.2 Externe samenwerking.................................................................................................50
6.2.1 Sponsoren en donateurs .............................................................................................50

7. Evaluatie ........................................................................................................................52
7.1 Procesevaluatie ............................................................................................................52
7.2 Productevaluatie...........................................................................................................52

6

7.3 Effectevaluatie ..............................................................................................................53

8. Aanbeveling ..................................................................................................................54
Bronnenlijst ......................................................................................................................56
Bijlage 1. Educatieruimte gezinnen met kinderen .................................................................60
Bijlage 2. Voorbeeld educatiebord Safaripark .......................................................................62
Bijlage 3. Lichaamstaal kat ...................................................................................................64
Bijlage 4. Body Condition Score ...........................................................................................68
Bijlage 5. Folder hond.............................................................................................................70
Bijlage 6. Lichaamstaal hond ................................................................................................72
Bijlage 7. Omgaan met een hond .........................................................................................76
Bijlage 8. Optillen konijn .......................................................................................................78
Bijlage 9. Benaderen konijn ..................................................................................................80
Bijlage 10.Voorbeeld „Wist je dat‟ .........................................................................................82

7

1.

Inleiding

Dierenwelzijn speelt tegenwoordig een steeds grotere rol in de maatschappij. Om burgers
hier meer bij te betrekken, opent de Dierenbescherming Limburg in 2010-2011 een
Dierenwelzijnscentrum (DWC). Dit centrum wordt een multifunctionele locatie waar het
welzijn van mens en dier voorop staat. De pijlers Opvang, Dier en Maatschappij, Gezondheid
en Gedrag, Educatie en Lifestyle krijgen een plek binnen het centrum.
Het doel van dit educatieplan is de doelgroep „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar en
huisdieren‟ te betrekken bij en voorlichting te geven over dierenwelzijn en aanverwante
thema‟s.
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de keuze van de doelgroep toegelicht. Daarnaast wordt
beschreven hoe deze doelgroep het best kan worden benaderd. Hoofdstuk 3 bespreekt de
educatiedoelen die voor deze specifieke doelgroep geformuleerd zijn, waarna in hoofdstuk 4
enkele ideeën om deze doelen te behalen uitgewerkt zijn.
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 verschillende mogelijkheden met betrekking tot
marketingcommunicatie besproken waarmee het DWC meer bekendheid kan genereren bij
de doelgroep.
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot interne en
externe samenwerking voor het DWC besproken.
Tot slot gaat hoofdstuk 7 in op welke manier de aspecten besproken in het educatieplan het
beste geëvalueerd kunnen worden.
Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen.
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2.

Doelgroepen

In dit hoofdstuk wordt de keuze voor de doelgroep „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar met
huisdieren‟ toegelicht. Vervolgens wordt beschreven hoe deze doelgroep het best kan
worden benaderd.
2.1
Doelgroep
Eén van de redenen dat het voor het DWC belangrijk is aandacht te besteden aan deze
doelgroep, is dat het een grote groep mensen betreft. Ruim de helft van de Nederlandse
samenleving bestaat namelijk uit gezinnen met kinderen (CBS, 18 mei 2010). In tabel 2.1:
“Huishoudens met kinderen” is het totale aantal huishoudens met kinderen in de provincie
Limburg, waar het DWC in het dorp Limbricht gebouwd zal worden, af te lezen. Dit waren er
169.834 in 2009. In de gemeente Sittard-Geleen, waar Limbricht onder valt, zijn 14.380
huishoudens met kinderen. Hoeveel van deze gezinnen kinderen hebben tot twaalf jaar is
niet exact bekend. In tabel 2.1 is wel af te lezen dat het om behoorlijke aantallen gaat.
Ruim de helft van de Nederlanders heeft één of meerdere huisdieren. Het zijn vooral
gezinnen met kinderen die huisdieren hebben. (TNS NIPO, 22 mei 2010) In 2005 had 77
procent van de gezinnen met kinderen een huisdier en er zit een stijgende lijn in dit
percentage. Recentere cijfers ontbreken, maar er kan aangenomen worden dat momenteel
rond de 80 procent van de gezinnen met kinderen één of meerdere huisdieren heeft.
(Gedeelde Zorg, 2006) Er kan dus geconcludeerd worden dat „gezinnen met kinderen tot
twaalf jaar en huisdieren‟ op een groot deel van de Nederlandse samenleving slaat.
Een andere reden voor de keuze van deze doelgroep, is dat kinderen de volwassenen van
de toekomst zijn. Wanneer zij zich al op jonge leeftijd bewust worden van dierenwelzijn, is de
kans groot dat dit ook hun keuzes als volwassene beïnvloedt. Daarnaast imiteren kinderen
het gedrag van hun ouders. Als de ouders bewust omgaan met dierenwelzijn, zullen de
kinderen dit waarschijnlijk ook doen. (Homminga & Brakenhoff, 1987)
Tabel 2.1:

Huishoudens met kinderen

Leeftijd kind(eren)
Totaal aantal huishoudens
Totaal aantal huishoudens
Jongste 0-5 jaar
Jongste 0-5 jaar
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar
Jongste 6-11 jaar
Jongste 6-11 jaar
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar

Regio's
Limburg
Sittard-Geleen
Limburg
Sittard-Geleen
Limburg
Sittard-Geleen
Limburg
Sittard-Geleen
Limburg
Sittard-Geleen
Limburg
Sittard-Geleen

[Bron: CBS Statline, 31 mei 2010]
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Aantal
169.834
14.380
45.353
3.878
28.157
2.492
14.169
1.136
38.108
3.339
21.447
1.877

2.3
Inspelen op de doelgroep
Er zijn verschillende argumenten om gezinnen met kinderen als één groep aan te spreken in
plaats van deze te scheiden in „ouders‟ en „kinderen‟. Ouders hebben steeds meer interesse
in de beleefwereld van hun kinderen en willen hier graag deel van uitmaken (Van Doorn,
2006). Daarnaast hechten zowel ouders als kinderen veel waarde aan het begrip „familie‟. De
behoefte om meer tijd door te brengen als gezin groeit van beide kanten (Sanoma
Adverteren, 28 mei 2010). Hier kan het DWC op inspelen door informatie en activiteiten op
het hele gezin te richten in plaats van enkel op de kinderen of enkel op de ouders. Echter, de
ouders kunnen ook bereikt worden via de kinderen. Wanneer een boodschap overgebracht
wordt op de kinderen, is de kans groot dat de ouders ook bereikt worden doordat de ouders
erbij aanwezig zijn of doordat de kinderen vertellen wat ze hebben gedaan. Andersom is dit
effect minder aanwezig. (Sanoma Adverteren, 28 mei 2010) Het is dus van belang dat het
DWC zorgt dat de educatie óf op de kinderen óf op het hele gezin gericht is om de doelgroep
„gezinnen met kinderen tot twaalf jaar en huisdieren‟ te bereiken.
In het algemeen kan gesteld worden dat 33 procent van de Nederlandse huisdierbezitters
veel waarde hecht aan dierenwelzijn (Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland, 2007).
Dit kan dus ook voor de doelgroep een reden zijn het DWC te bezoeken. Gezinnen met
kinderen hebben daarnaast een grote behoefte naar informatie over wat hen bezig houdt
(Sanoma Adverteren, 28 mei 2010). Hierdoor kan beredeneerd worden dat gezinnen met
huisdieren informatie willen over huisdieren en daaraan gerelateerde onderwerpen. Hier kan
het DWC op inspelen door op een laagdrempelige manier informatie te verschaffen over met
name dierenwelzijn (in het hoofdstuk „Middelen‟ worden deze methoden verder toegelicht).
Daarnaast hecht de doelgroep ook veel waarde aan veiligheid, verantwoordelijkheid en
zorgen voor anderen (Sanoma Adverteren, 28 mei 2010). Vanuit deze waarden kan in de
educatie de koppeling gemaakt worden met dierenwelzijn.
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3.

Doelstellingen

De Dierenbescherming Limburg wil de doelgroep „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar en
huisdieren‟ bewust maken van het belang van dierenwelzijn. In dit hoofdstuk worden de
educatiedoelen met betrekking tot deze specifieke doelgroep besproken.
3.1
Beeld creëren bij het begrip dierenwelzijn
Dit is een overkoepelend doel dat in alle educatie terug zal komen en centraal staat in het
hele DWC. Gezinnen worden bewust gemaakt van (het belang van) dierenwelzijn en leren
hoe ze dit toe kunnen passen in hun dagelijks leven/hoe ze hier zelf aan bij kunnen dragen.
3.2
Bezint eer ge begint
De doelgroep wordt bewust gemaakt van de voor- en nadelen van het houden van een
(tweede) dier en van wat er allemaal komt kijken bij het houden en eventueel aanschaffen
van een dier. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de huisdieren die reeds in het
gezin aanwezig zijn. De bezoekers worden aan het denken gezet of een bepaald dier wel in
de gezinssituatie past. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de behoeften van het
dier, levensverwachting, tijd, verzorging, vakantie, verantwoordelijkheid en financiële
middelen. Ook wordt aandacht besteed aan de mooie band die er kan zijn tussen mens en
dier.
Dit doel is geformuleerd om te voorkomen dat een dier aangeschaft wordt dat niet bij het
gezin past wat het welzijn van het dier en het gezin negatief kan beïnvloeden. Ook wil het
DWC mede op deze manier voorkomen dat dieren worden aangeschaft waar weer afstand
van gedaan moet worden. Om dit doel te realiseren, wordt gebruik gemaakt van interactieve
en laagdrempelige methoden. Deze worden uitgewerkt in het hoofdstuk „Middelen‟.
3.3
Optimale omstandigheden creëren voor het dier en het gezin
Dit doel heeft een gedeeltelijke overlap met „Bezint eer ge begint‟. Het is voor het welzijn van
dieren belangrijk om in zo goed mogelijke omstandigheden te kunnen leven. Hiervoor is het
van belang de eigenaren bewust te maken van de behoeftes van dieren. Wanneer gezinnen
hun dier goed kennen, kunnen ze de reacties van hun huisdier beter begrijpen en hier op
een goede manier mee omgaan.
Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld veiligheid, voedsel, natuurlijk
(groeps)gedrag en de leefomgeving. Door gebruik te maken van interactieve en
laagdrempelige methoden wordt dit doel op een speelse en gezellige manier bereikt. Deze
methoden worden verder toegelicht in het hoofdstuk „Middelen‟.
Zoals al eerder aangegeven, staan de educatiedoelen niet op zichzelf maar overlappen ze
elkaar. In figuur 3.1: “Verband tussen de doelstellingen” is schematisch weergegeven hoe
deze doelen zich tot elkaar verhouden.
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Figuur 3.1:

Verband tussen de doelstellingen

3.4
Dieren
De dieren waar specifiek aandacht aan besteed zal worden zijn honden, katten en konijnen.
Er is gekozen voor honden en katten omdat deze in een groot percentage van de
Nederlandse huishoudens gehouden worden. Honden en katten zijn echter niet de dieren die
het meest voorkomen in Nederland. In tabel 3.1 “Aantal huisdieren in Nederland” is te zien
dat vogels en vissen het meest als huisdier gehouden worden. Uit tabel 3.2 “Percentage
gezelschapsdieren per soort in huishoudens met gezelschapsdieren” blijkt echter dat honden
en katten in een groter percentage van de huishoudens worden gehouden dan bijvoorbeeld
vissen. Dit komt erop neer dat er meer huishoudens zijn met honden en katten dan met
vissen en vogels. De huishoudens met vissen, hebben bijvoorbeeld vijftig vissen terwijl een
huishouden met een kat er maar twee heeft. Dit wordt nog extra verduidelijkt in tabel 3.3
“Gemiddeld aantal gezelschapsdieren per soort in huishoudens met gezelschapsdieren”. Om
zoveel mogelijk gezinnen aan te spreken, wordt er dus met name aandacht besteed aan
honden en katten.
Naast honden en katten wordt in dit educatieplan speciale aandacht besteed aan konijnen.
Deze dieren worden vaak gehouden in een gezin met jonge kinderen omdat algemeen
aangenomen wordt dat konijnen makkelijk te houden zijn en leuk zijn voor kleine kinderen.
Hierbij wordt vaak aan de behoeften van het konijn voorbij gegaan. (Sophia Vereniging,
2010). Door mensen voor te lichten over konijnen en wat er komt kijken bij het houden van
deze dieren, probeert het DWC het welzijn van konijnen in Nederland te verbeteren.
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Tabel 3.1:

Aantal huisdieren in Nederland

Diersoort/diergroep
Katten
Honden
Konijnen
Knaagdieren
Zang- en siervogels
Postduiven
Reptielen en amfibieën
Aquariumvissen
Vijvervissen
Totaal

Aantal dieren (in miljoenen)
3,3
1,8
0,98
0,8
3,4
1,15
0,25
8,2
10,8
30,7

[Bron: Gedeelde Zorg, 2006]
Tabel 3.2:

Percentage gezelschapsdieren per soort in huishoudens met gezelschapsdieren

Diersoort
Katten
Honden
Konijnen
Knaagdieren
Vogels
Aquariumvissen

Percentage
47
36
12
12
17
18

[Bron: Gedeelde Zorg, 2006]
Tabel 3.3:

Gemiddeld aantal gezelschapsdieren per soort in huishoudens met gezelschapsdieren

Diersoort
Katten
Honden
Konijnen
Knaagdieren
Vogels
Aquariumvissen
Vijvervissen
Reptielen en amfibieën
Postduiven

Aantal per huishouden
1,7
1,3
1,6
1,8
5,2
10,6
16,7
7,0
21.3

[Bron: Gedeelde Zorg, 2006]
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4.

Middelen

In dit hoofdstuk wordt een aantal concrete ideeën uitgewerkt om de doelen zoals
geformuleerd in „H3 Doelen‟ te bereiken. Eerst wordt een overzicht gegeven van een aantal
mogelijke ideeën. Vervolgens worden van deze ideeën de quiz en de ontdekhoekjes
uitgewerkt.
Om op een beknopte manier te kunnen beschrijven bij welk doel, zoals geformuleerd in „H3
Doelen‟, een idee aansluit, zijn ze voorzien van een nummer:
1. Een beeld creëren bij het begrip dierenwelzijn.
2. Bezint eer ge begint.
3. Optimale omstandigheden creëren voor het dier en het gezin.
In dit plan wordt ervan uitgegaan dat er een vaste ruimte beschikbaar is voor de educatie
van (onder meer) gezinnen met kinderen tot twaalf jaar. De ruimte moet er aantrekkelijk
uitzien voor kinderen. Dit kan bereikt worden door kleurgebruik en veel aandacht te besteden
aan de indeling van de ruimte. Het advies is om verschillende hoekjes te creëren waar de
gezinnen zelfstandig kunnen rondkijken. De ruimte moet uitdagen tot gebruik en creatief
ingedeeld zijn. (Meeuwing en van der Werf, 2003) In Bijlage 1: “Educatieruimte gezinnen met
kinderen” zijn enkele voorbeelden opgenomen ter illustratie van hoe een ruimte met beperkte
kosten aantrekkelijk ingedeeld kan worden.
4.1




Overzicht ideeën
Een idee is een webcam/camera opgehangen in de ruimte van de dierenarts. Via een
scherm kunnen mensen in de educatieruimte volgen wat er bij de dierenarts gebeurt.
De dierenarts kan de webcam zelf bedienen en dus uitschakelen wanneer een
eigenaar of hijzelf niet wil dat beelden uitgezonden worden. Met dit idee wordt niet
direct een doelstelling bereikt, maar het is wel interessant voor bezoekers om te zien
wat een dierenarts allemaal doet. Tevens kan dit een reden zijn voor mensen het
DWC te bezoeken. Daarnaast realiseren mensen zich op deze manier dat dieren net
als mensen regelmatig ziek worden en hoe je in dat geval het best kunt handelen en
kan het Dierenwelzijnscentrum hiermee laten zien wat ze te bieden hebben
Andere suggesties zijn het aanbieden van verschillende workshops waar kinderen
(en hun ouders) aan deel kunnen nemen. Hierbij kan gedacht worden aan:
o Het maken van dierenspeeltjes voor een eigen huisdier of een dier in het
DWC. Tijdens deze workshop kan besproken worden waarom speelgoed voor
dieren belangrijk is. Het streven is de workshop aan te laten sluiten bij doel 1
en 3.
o Het bakken van dierensnoepjes of -koekjes. Tijdens deze workshop kan een
link gelegd worden met de onderwerpen voeding en overgewicht. De activiteit
sluit aan bij doel 1 en 3.
o Het knutselen van dierenmaskers. Het doel van deze activiteit is de kinderen
bezig te laten zijn met iets leuks in het kader van dieren. Een nader te kiezen
onderwerp kan op een laagdrempelige manier ter sprake komen.
Wellicht kan er voor de workshops een samenwerking aangegaan worden met de
Ontdekhoek in Sittard (www.ontdekhoek.nl).
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Een ruimte of muur kan gereserveerd worden voor verschillende „exposities‟.
Kinderen of andere doelgroepen kunnen meedoen aan wedstrijden met als thema
bijvoorbeeld de mooiste dierenfoto, dierentekening of het mooiste dierengedicht. Op
deze manier worden verschillende doelgroepen echt bij het DWC betrokken en gaat
het concept meer leven. Afhankelijk van de precieze invulling van een wedstrijd,
kunnen steeds andere doelstellingen behaald worden.



Een andere optie is dat gezinnen op een middag zonder verdere verplichtingen een
uur een hond uit het asiel meenemen om ermee te wandelen. Hier zijn uiteraard
voorwaarden aan verbonden en gaat altijd in overleg met het hoofd dierverzorging.
Dit idee sluit aan bij doel 1 en 2.



Een ander idee dat wordt aanbevolen is dat er elke maand een specialist of
gedragsdeskundige op het DWC aanwezig is waaraan bezoekers vragen kunnen
stellen. Gedacht kan worden aan gedragstherapeuten die gespecialiseerd zijn in veel
voorkomende problemen met honden, katten en papegaaien. Daarnaast kan advies
en bijstand worden gegeven bij veel voorkomende problemen als overgewicht. Dit
idee sluit aan bij doelstelling 1 en 3. Afhankelijk van de precieze invulling, kan deze
activiteit ook aansluiten bij doelstelling 2.



Verder kan gedacht worden aan het „adopteren‟ van een hond of kat terwijl deze in
het DWC blijft totdat er een echt baasje voor gevonden wordt. De mensen betalen
een bepaald bedrag per week/maand en mogen in ruil daarvoor het dier opzoeken,
uitlaten/aanhalen en eventueel verzorgen. Dit idee is vergelijkbaar met een
verzorgpony. Doel 1 en 2 worden hiermee behaald.



Via een „ontdekmuur‟ kunnen kinderen achter allerlei leuke weetjes over de dieren.
Dit kan zijn door het openen van een verborgen luikje of bijvoorbeeld door het ruiken
of voelen van iets. De invulling van dit idee staat nog open, maar het is mogelijk alle
drie de doelen te behalen.



Geadviseerd wordt een „past dit dier bij mij‟-test te ontwikkelen die mensen tijdens
hun bezoek kunnen doen en waarvan ze meteen de uitslag krijgen. De test moet
specifiek gericht zijn op gezinnen met jonge kinderen. De website van de
Dierenbescherming beschikt over een soortgelijke test. Deze is echter op
volwassenen gericht en niet op gezinnen. (Dierenbescherming, 2009).



Daarnaast is een suggestie dat het Dierenwelzijnscentrum kinderfeestjes gaat
organiseren. Hierbij moet het aspect plezier op de eerste plaats komen. Op een
actieve, plezierige en feestelijke manier kan de kinderen geleerd worden over
dierenwelzijn.



Het is leuk activiteiten te bedenken waarbij het kind echt beleeft wat een dier ervaart.
Dit kan bijvoorbeeld door een speciale bril, door een masker met snorharen op te
zetten of door dierenpoten „aan te trekken‟. Het is belangrijk dat activiteiten leuk én
leerzaam zijn en de zintuigen van kinderen prikkelen. Voor een professionele aanpak
kan het best iemand ingehuurd worden die hier ervaring in heeft. Dit kan ook een
stagiaire van een creatieve of kindgerichte opleiding zijn.



Aanbevolen wordt de website van het DWC uit te breiden met relevante informatie
voor huisdierbezitters. In de educatieve opstellingen kan dan voor meer informatie
naar de website verwezen worden. Er kan dan bijvoorbeeld één folder gemaakt
worden waarbij verwezen wordt naar de website i.p.v. over elk onderwerp folders te
maken. Zo kunnen mensen (ook in de beginfase van het DWC) op een relatief
goedkope manier voldoende geïnformeerd worden. Wanneer het DWC nog niet in
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staat is eigen informatie te ontwikkelen, kan er wellicht een samenwerking met het
LICG aangegaan worden waarbij bezoekers van het DWC doorverwezen worden
naar de LICG-website. Een samenwerking met een andere soortgelijke organisatie is
uiteraard ook een mogelijkheid.


Quiz „bezint eer ge begint‟ met een versie over katten, honden en konijnen. Deze is
verder uitgewerkt in paragraaf 4.2.



Drie ontdekhoekjes met als thema‟s katten, honden en konijnen. Dit idee is uitgewerkt
in paragraaf 4.3.

4.2
Quiz bezint eer ge begint
Door middel van een quiz wordt op een interactieve en laagdrempelige manier aandacht
besteed aan het onderwerp bezint eer ge begint. De vragen en achtergrondinformatie in de
quiz sluiten aan bij doel 2 „bezint eer ge begint‟.
De quiz is in eerste instantie bedoeld voor gezinnen die al een huisdier hebben en erover
denken nog een huisdier te nemen. Echter, hij is ook prima geschikt voor gezinnen die nog
geen enkel huisdier hebben.
Er zijn drie versies van de quiz: „Kat‟, zie paragraaf 4.2.2, „Hond‟, zie paragraaf 4.2.3. en
„Konijn‟, zie paragraaf 4.2.4. Er is gekozen de diersoorten te scheiden omdat de voorkeur
van mensen vaak uitgaat naar een bepaalde diersoort. Op deze manier krijgen de gezinnen
vooral informatie over de diersoort die hen aanspreekt. Ze zullen daarom eerder geneigd zijn
zich er serieus in te verdiepen.
De quiz kan met het hele gezin gespeeld worden, maar aangeraden wordt een ouder de
„leiding‟ te geven. De vragen van de quiz zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd in
de educatieruimte (zie paragraaf 4.2.1), maar de antwoorden worden op een los vel papier
verstrekt bij bijvoorbeeld de ingang van het DWC. Wanneer de antwoorden prominent
aanwezig zijn in de educatieruimte, is de verleiding namelijk groot meteen het antwoord te
bekijken in plaats van eerst zelf na te denken. Daarnaast is er op het losse
antwoordformulier ruimte voor extra toelichting en kan het mee naar huis worden genomen.
Op die manier kijken de gezinsleden er wellicht nog een keer naar of krijgen ook andere
mensen het te lezen.
Voor iedere vraag in de quiz is een punt te verdienen. De punten worden door de
gezinsleden zelf bijgehouden. De winnaar van de quiz weet het meeste over wat er komt
kijken bij het houden van de betreffende diersoort.
Samengevat voert het gezin zelfstandig een quiz met het thema bezint eer ge begint uit. De
vragen zijn te vinden in de ruimte en de antwoorden worden door het DWC verstrekt op een
leuk uitziend vel papier. Belangrijk is dat één gezinslid de leiding neemt en de antwoorden
bespreekt.
4.2.1 Quizborden bezint eer ge begint
Om de quiz een aantrekkelijk uiterlijk te geven, worden op een muur of een houten wand
grote afbeeldingen van een kat, hond en konijn geschilderd. Tevens staat met opvallende
letters aangegeven dat het om een quiz gaat, met daarbij een pakkende naam zoals:
 Hoi, ik ben Minoes, kan ik bij jullie komen wonen?
 Doet u mij maar een hond!
 Honden, heb je daar wel eens over nagedacht?
 Zijn wij een ideale match?
Op het lijf van het dier worden houten klepjes bevestigd die geopend kunnen worden. Als het
klepje open is, verschijnt een vraag. Zo is er voor elke vraag een klepje. De vragen zijn
genummerd en de nummers komen overeen met de antwoorden op het losse
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antwoordformulier. In bijlage 2: “Voorbeeld educatiebord Safaripark” is een voorbeeld
opgenomen van een tekening van een soortgelijk bord zoals het in Safaripark Beekse
Bergen wordt gebruikt.
Op, of in de buurt van het quizbord, moet ook de mogelijkheid zijn de score bij te houden. Dit
kan door middel van een klein krijtbord, whiteboard of door bijvoorbeeld kralen van links naar
rechts te verschuiven.
4.2.2 Quiz bezint eer ge begint kat
In deze paragraaf zijn de vragen en antwoorden van de quiz over katten opgenomen. Het is
de bedoeling dat de vraag en de keuzemogelijkheden (schuin gedrukt) op het quizbord
vermeld worden. Het goede antwoord en de uitwerking staan op het losse antwoordformulier.
In de bronnenlijst achter in dit educatieplan staat vermeld op welke bronnen de inhoud van
deze quiz gebaseerd is. De quizvragen kunnen in de huidige volgorde gebruikt worden. De
vragen zijn bewust niet gesorteerd op onderwerp om voorspelbaarheid in de vragen te
voorkomen. Een andere bewuste keuze is om geen vraag op te nemen over waar een dier
aangeschaft kan worden. Deze quiz is erop gericht gezinnen na te laten denken over of en
dier bij hen past. Waar dit dier aangeschaft kan worden, is een stap verder.
Alle katten zijn dol op knuffelen en kruipen graag bij je op schoot.
a. Dat klopt helemaal!
b. Nee hoor, dat geldt lang niet voor alle katten.
Het juiste antwoord hier is b. Veel katten vinden het heerlijk om op schoot te liggen en
komen graag naar je toe voor een aai. Dit geldt echter niet voor alle katten. Net zoals alle
mensen anders zijn, verschillen ook katten van elkaar. Of een kat een knuffelkat is, is onder
meer afhankelijk van zijn karakter. Ook hangt het af van hoeveel hij als jonge kat (kitten) met
mensen in aanraking is gekomen en van hoeveel zijn ouders van knuffelen houden.
Wanneer je een kat neemt met echte knuffelouders die als kitten veel door mensen is
vastgehouden, is de kans groot dat hij het fijn vindt aangehaald te worden.
De meeste katten spugen regelmatig kleverige haarballen uit.
a. Dat klopt
b. Nee joh, uilen doen dat toch?
Het beste antwoord op deze vraag is a. Misschien is het je wel eens opgevallen dat een kat
zichzelf wast met zijn tong. Op deze tong zitten kleine haakjes waardoor het werkt als een
soort kammetje. Wist je dat een kat zich wel 6 uur per dag wast? Je zult wel begrijpen dat
een kat op deze manier een hoop haren inslikt. Die haren moeten er ook weer uit. Een
gedeelte van de haren poept een kat uit, maar de rest komt naar buiten als een kleverige
haarbal. Als je een kat hebt, zul je dus regelmatig haarballen in je huis vinden. Een kat laat
sowieso overal waar hij komt wat haren achter. Dit kan je wel verminderen door hem
regelmatig te borstelen.
Hoe oud kan een kat ongeveer worden?
a. Ouder dan 10 jaar worden katten echt niet.
b. 10 jaar haalt een kat makkelijk. Maar ouder dan 15 gebeurt nooit.
c. Katten worden vaak ouder dan 15, sommige worden zelfs 20 jaar.
Als je hier antwoord c hebt gezegd, krijg je een punt. Katten kunnen namelijk tussen de 15
en 20 jaar oud worden. Dit geldt niet voor alle katten, want sommige worden helaas
overreden door een auto of worden ziek, maar het kan wel! Het is natuurlijk ontzettend leuk
zo lang van je huisdier te kunnen genieten, maar je moet er wel goed over nadenken. Twintig
jaar is een lange tijd en misschien heb je over tien jaar helemaal geen tijd of ruimte meer
voor een kat.
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Hoeveel geld ben je ieder jaar ongeveer kwijt aan een kat?
a. Katten zijn goedkope dieren, aan 50 euro heb je genoeg.
b. 100 euro is genoeg om een kat een jaar te onderhouden.
c. Ga er maar vanuit dat een kat je ongeveer 400 euro per jaar kost.
Het meest realistische antwoord op deze vraag is c. Een kat heeft elke dag voer nodig en de
vulling van de kattenbak moet regelmatig vervangen worden. Andere regelmatig
terugkerende kosten zijn die van de jaarlijkse inentingen en controle bij de dierenarts.
Wanneer je kat ziek wordt of een ongelukje krijgt, kunnen de dierenartskosten snel oplopen.
Voordat je een kat neemt, moet je goed nadenken of je dit geld wel hebt. Het is wel mogelijk
een kat voor dierenartskosten te laten verzekeren.
Katten zijn elegante en rustige dieren en zullen daarom nooit iets omstoten of kapot
maken
a. Klopt! Katten zijn veel rustiger dan bijvoorbeeld honden en maken niets stuk.
b. Alle huisdieren zullen een keer iets kapot maken, ook katten.
Ga er maar vanuit dat antwoord b het meest waarschijnlijke is. Vooral jonge katten zijn dol
op door het huis rennen en in de gordijnen te klimmen. Daarnaast zitten katten graag op de
vensterbank en dan valt er wel eens een fotolijstje om. Een grote bloempot is heerlijk om in
te graven en je nagels scherpen gaat prima aan het nieuwe bankstel. Bij elk huisdier dat je
neemt, moet je er rekening mee houden dat ze troep maken en dat er wel eens iets stuk kan
gaan. Dat hoort er nou eenmaal bij!
Het komt bij katten voor dat ze niet op de kattenbak poepen en plassen.
a. Niet waar, een kat die dit als kitten heeft geleerd, gaat altijd netjes op de bak.
b. Klopt! Veel katten doen hun behoefte ook op andere plekken dan de kattenbak.
Helaas is antwoord b hier het juiste. Er kunnen veel redenen zijn waarom een kat naast de
bak gaat. Soms zijn ze ziek of vinden ze de bak te vies. Ook kunnen ze een overdekte
kattenbak eng vinden of deze niet willen delen met een andere kat. Daarnaast willen
sommige katten graag duidelijk maken dat het huis van hun is en dat doen ze door op
verschillende plekken in het huis te „sproeien‟. Natuurlijk zijn er ook genoeg katten die wel
altijd op de kattenbak gaan (of in de tuin van de buren). Het is wel lekker makkelijk dat je een
kat niet uit hoeft te laten zoals een hond.
Tijd voor vakantie! Wat hebben de meeste katten het liefst?
a. We gaan met de auto, dus de kat kan gezellig mee.
b. We brengen de kat naar een dierenpension (hotel).
c. De katten vieren thuis vakantie en iemand komt voor ze zorgen.
De meeste katten geven de voorkeur aan optie c. Katten hebben een territorium. Dat is een
moeilijk woord voor het gebied waarvan ze vinden dat het van hen is. Bij binnenkatten is dit
het huis, maar bij buitenkatten kan het groter zijn. Katten blijven het liefst hun hele leven in
de buurt van hun territorium. Daarom blijven katten over het algemeen liever thuis dan dat ze
naar een kattenpension (of mee op vakantie) gaan. Dat is een vreemde omgeving, met
nieuwe geuren en allemaal vreemde katten. Kan je zelf nog een reden verzinnen waarom het
niet verstandig is je kat mee te nemen op vakantie?

20

Hoeveel uur slapen katten gemiddeld per dag?
a. 8 uur, net als wij.
b. De meeste katten slapen wel een uur of 15 per dag.
c. Katten doen weinig anders dan slapen. Ze slapen minstens 20 uur per dag.
Voor antwoord b krijg je een punt! Katten zijn echte slaapkoppen en slapen wel 15 uur per
dag. Sommige mensen vinden dat saai, anderen vinden een slapende kat op schoot of op de
bank erg gezellig.
Als je ergens woont waar een kat niet naar buiten kan of mag, kun je beter maar geen
kat nemen.
a. Nee hoor! Binnen kan ook prima.
b. Juist, katten moeten lekker buiten kunnen rondscharrelen.
Dit is een moeilijk vraag, maar degene die antwoord a heeft gezegd, krijgt een punt. Het
klopt dat sommige katten helemaal gek worden als ze niet naar buiten kunnen, maar dit geldt
lang niet voor alle katten. Er zijn bijvoorbeeld ook katten die binnen blijven ook al mogen ze
naar buiten. Wanneer je kat niet naar buiten kan, bestaat zijn hele wereld uit jouw huis. Het
is dan extra belangrijk te zorgen dat je kat veel afleiding heeft. Wanneer je een kat uit een
goede opvang neemt, kunnen ze je vertellen of deze kat graag naar buiten wil. Wanneer je
een kitten neemt, weet je natuurlijk nooit van te voren of hij het karakter heeft van een rustige
binnenkat of van een drukke, speelse buitenkat. Katten zijn sociale dieren. Buiten komen ze
dan ook andere katten tegen, maar binnen missen ze dit sociale contact. Bedenk dus goed
of het niet beter is twee katten te nemen.
Katten hebben bijna geen aandacht en verzorging nodig. Als je veel van huis bent en
weinig tijd hebt, is het nemen van een kat dus een verstandige keus.
a. Helemaal waar!
b. Nee, dat is niet verstandig.
Een punt voor antwoord b! Het klopt dat katten vaak minder afhankelijk van ons zijn dan
bijvoorbeeld een hond, maar ook een kat geniet van aandacht en heeft verzorging nodig.
Zeker wanneer je maar één kat hebt, is het belangrijk veel tijd met hem door te brengen.
Katten kunnen zich namelijk net als wij alleen voelen of gaan vervelen! Daarnaast kost de
verzorging van een kat best wat tijd, dus die tijd moet je wel hebben. Katten willen elke dag
vers eten en drinken. Hun kattenbakken moeten schoon zijn, je moet ze borstelen, de nagels
moeten geknipt worden en de ogen en oren regelmatig gecontroleerd. Ook ben je meer tijd
kwijt aan het schoonhouden van je kamer of huis als je katten hebt.
Ik heb al huisdieren, maar wil ook graag een kat. Is dat verstandig?
a. Ja! Katten zijn erg leuk, dus die kunnen er altijd bij
b. Nou, dat ligt er maar net aan…
c. Absoluut niet, katten kunnen niet samen met andere huisdieren
Hoera voor degene die antwoord b gegeven heeft. Er is namelijk geen duidelijk antwoord te
geven op deze vraag. Katten zijn dieren die van jagen houden, dus de kans bestaat dat ze
een hamster, muis of jonge rat grijpen. Ook kunnen honden en katten ruzie krijgen omdat ze
elkaars taal niet spreken. Aan de andere kant zijn er ook genoeg gezinnen waar katten
zonder problemen samenleven met andere huisdieren. Als je al huisdieren hebt, kan je je het
beste eerst goed laten informeren of deze wel samen kunnen met een kat.

21

Voordat je een kat neemt, is het verstandig erachter te komen of niemand in het gezin
allergisch is.
a. Ja
b. Nee, je kijkt wel wat je doet mocht dit het geval zijn
Je kat heeft het liefst dat je voor antwoord a kiest. Ook al heb je al een huisdier, dan nog zou
je allergisch kunnen zijn voor katten. Je kat zou het erg vervelend vinden als hij net gewend
is in zijn nieuwe huisje en dan weer weg moet. Ga dus voordat je een kat neemt eerst eens
op bezoek bij mensen die katten hebben.
Wat vind je zelf leuk en minder leuk aan een kat? Bij deze vraag is elk antwoord goed.
Wat lijkt jou leuk aan een kat en welke dingen hoeven voor jou niet zo? Denk je dat
een kat bij jullie gezin past? Als je nog meer wilt weten over katten, kun je een kijkje
nemen in de rest van het Dierenwelzijnscentrum of de test ‘Past een kat bij mij’ doen.
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4.2.3 Quiz bezint eer ge begint hond
In deze paragraaf zijn de vragen en antwoorden van de quiz over honden opgenomen. Het is
de bedoeling dat de vraag en de keuzemogelijkheden (schuin gedrukt) op het quizbord
vermeld worden. Het goede antwoord en de uitwerking staan op het losse antwoordformulier.
In de bronnenlijst achter in dit educatieplan staat vermeld op welke bronnen de inhoud van
deze quiz gebaseerd is. De quizvragen kunnen in de huidige volgorde gebruikt worden. De
vragen zijn bewust niet gesorteerd op onderwerp om voorspelbaarheid in de vragen te
voorkomen. Een andere bewuste keuze is om geen vraag op te nemen over waar een dier
aangeschaft kan worden. Deze quiz is erop gericht gezinnen na te laten denken over of en
dier bij hen past. Waar dit dier aangeschaft kan worden, is een stap verder.
[Opm. Bij honden is een goede en consequente opvoeding van groot belang. Oudere
kinderen kunnen een rol spelen in de opvoeding (en in de handhaving van de opvoeding),
maar voor jongere kinderen tot een jaar of tien is dit erg lastig. Aangezien de educatieve
informatie met name aantrekkelijk moet zijn voor kinderen, kan er op het onderwerp
opvoeding niet te diep worden ingegaan. Daarom wordt aangeraden een begeleidende folder
of verwijzing naar een website met informatie op te nemen. Ouders moeten bewust worden
van hoe belangrijk de opvoeding van hun hond is, maar zullen elders moeten vernemen wat
er precies onder een goede opvoeding verstaan wordt en hoe ze dit kunnen bereiken.]
Als je een hond wilt, maakt het niet zoveel uit welke je neemt. Een hond is een hond, je
kiest gewoon degene die jou het liefst aankijkt.
a. Precies!
b. Nee, het is beter je goed te laten informeren.
Een punt voor antwoord b! Het is verstandig een hond te kiezen die bij jullie gezin past. Er
bestaan namelijk veel verschillende soorten hondenrassen en elk ras heeft andere
eigenschappen. Sommige rassen hebben meer beweging nodig dan andere en zijn
bijvoorbeeld pittiger van karakter. Bij rasverenigingen kun je meer informatie krijgen over een
bepaald ras. In de dierenopvang zitten rashonden en mengelingen van rassen (bastaards).
De mensen in de opvang kunnen je meer vertellen over het karakter van de hond en of deze
bij jullie past. Natuurlijk is het ook heel belangrijk een hond de kiezen waarvan je zoiets hebt:
„Dit is hem!‟. Bij het kiezen van een hond volg je je hart met verstand.
Van sommige rassen zijn veel honden ziek. Controleer dus voordat je een hond van een
bepaald ras koopt of er veel erfelijke aandoeningen voorkomen. Dit kan een reden zijn om
geen hond te nemen van bepaalde rassen. [Opm. ter illustratie kunnen enkele afbeeldingen
van uiteenlopende rassen toegevoegd worden met bijbehorende karaktereigenschappen.]
Honden houden ervan door stinkende troep te rollen.
a. Ja, dat vinden de meeste honden heerlijk.
b. Doe niet zo gek, dat stinkt toch?
Het beste antwoord is a. Dingen die wij vinden stinken, zoals rotte vis, afval of uitwerpselen,
vinden honden heerlijk ruiken. Zelf ruiken ze ook graag lekker, dus vandaar dat ze er
doorheen rollen. Ook zijn honden roofdieren, maar het is niet handig naar roofdier te ruiken.
Als ze door vieze troep rollen, ruiken prooidieren niet dat er een hond in de buurt is.
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Je kunt alleen een hond nemen als je in een groot huis met een tuin woont.
a. Ja, in zo‟n huis is elke hond gelukkig.
b. Nee hoor, de hoeveelheid aandacht die je hem geeft is veel belangrijker.
Het juiste antwoord is b. Natuurlijk is het fijn voor een hond als hij binnen lekker rond kan
rennen, maar dit is niet het belangrijkste. Honden zijn sociale dieren en houden van
gezelschap van andere honden of van mensen. Een hond zal dus gelukkiger zijn op een flat
met mensen (of andere honden) om zich heen, dan in een gigantisch landhuis waar hij heel
de dag in zijn eentje zit. Als je klein woont, is het natuurlijk wel extra belangrijk dat je je hond
vaak uitlaat. Ook is het niet verstandig een grote, energieke hond te nemen als je op e flat
woont. Gelukkig zijn er genoeg kleine rassen, die wat minder beweging nodig hebben en
zich prima voelen in een appartement.
Een hond is een geweldig huisdier, maar brengt ook een hoop verantwoordelijkheden
met zich mee.
a. Dat klopt, daar moet je goed over nadenken voordat je een hond neemt.
b. Dat valt vast wel mee.
Het beste antwoord is a. Om te overleven heeft een hond voedsel, water, lichaamsbeweging
en onderdak nodig, maar eigenlijk is dat niet genoeg. Om te zorgen dat een hond blij is, zijn
lichaamsbeweging, sociale omgang, training, verzorging, regelmaat en medische zorg ook
belangrijk. Bij honden is een goede opvoeding en consequent regels stellen er belangrijk.
Wanneer je nog nooit een hond hebt gehad, is het slim (voor de ouders) hier veel over te
lezen en een cursus te volgen. Daarnaast laat je een hond meerdere keren per dag uit, zorg
je ervoor dat hij niet te vaak en te lang alleen is en zorg je voor zijn gezondheid en veiligheid.
De omgeving mag ook geen overlast van je hond ondervinden door bijvoorbeeld geblaf of
hondenpoep. Zoals voor elk huisdier geldt: ontzettend leuk, maar denk er wel goed over na.
Het aanschaffen van een (ras)hond kost best veel, maar daarna ben je er weinig geld
aan kwijt.
a. Klopt, zoveel heeft een hond niet nodig.
b. Het houden van een hond is prijzig, vergis je niet!
Antwoord b krijgt hier een punt. Veel mensen vergeten namelijk dat de kosten van het
houden van een hond behoorlijk op kunnen lopen. Voer, regelmatig naar de dierenarts, een
mand, een riem en speeltjes: het kost allemaal geld! Per jaar kan een hond al snel 500 euro
kosten. Afhankelijk van wat voor leeftijd en ras je hond heeft, ben je ook geld kwijt aan een
gehoorzaamheidscursus en de hondenkapper. Helaas kan het ook gebeuren dat een hond
plotseling ziek wordt en dan kunnen de dierenartskosten flink oplopen. Natuurlijk heb je dit
over voor je beste vriendje, maar bedenk goed óf je het wel kunt betalen.
Een hond heeft duidelijke regels nodig die je moet proberen altijd na te leven.
a. Ja, dit is heel belangrijk.
b. Ach, dat zal vast wel meevallen.
Alleen degene die antwoord a heeft gezegd, krijgt hier een punt. Een hond moet leren wat wij
van hem willen, hoe hij zich in allerlei situaties moet gedragen, welke regels er gelden en
naar wie hij moet luisteren. Wanneer je hond de ene keer wel tegen je kleine broertje op mag
springen en de andere keer niet, weet hij niet meer wat nu goed is. Hierdoor kan een hond
vervelend gedrag gaan vertonen. Dit geldt niet alleen voor grote honden, bij kleine honden is
dit net zo belangrijk! In de opvang zitten veel kleine honden omdat ze thuis niet meer te
handhaven waren.
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Ik heb al andere huisdieren en wil ook graag een hond. Is dat verstandig?
a. Ja, dat gaat meestal prima.
b. Nee, het is niet verstandig een hond te nemen als je al andere dieren hebt.
Het beste antwoord is a. Honden kunnen leren samenleven met andere dieren, zelfs met
katten. Het is wel belangrijk de dieren rustig aan elkaar te laten wennen. Daarnaast moet je
voorkomen dat de hond achter andere dieren gaat jagen. Een hond en kleine huisdieren
moet je dus altijd goed in de gaten houden. Het is dus mogelijk, maar het gaat niet zomaar.
Als je huisdieren hebt en graag een hond wilt, kun je je het beste goed laten informeren. Een
opvang, goede fokker of dierenarts kan je hier meer over vertellen.
Hoe oud wordt een hond ongeveer?
a. Tussen de 5 en de 10 jaar.
b. Gemiddeld 10 jaar.
c. Tussen de 10 en de 15 jaar.
Dit was een strikvraag, maar iedereen krijgt een punt! Honden worden gemiddeld tien jaar
oud, maar kleine honden worden vaak wat ouder en grote honden halen de tien jaar vaak
niet. Het goede nieuws is dat je een lange tijd plezier kunt hebben aan je hond (en hij aan
jou!). Maar realiseer je ook dat 15 jaar een lange tijd is. Misschien hebben jullie tegen die tijd
wel helemaal geen plaats, geld of tijd voor een hond.
Wanneer je als gezin met kinderen een hond wilt, kun je het best een puppy nemen. Je
weet immers nooit of een volwassen hond uit de opvang wel samen met kinderen kan.
a. Dat klopt.
b. Nee, dat is niet waar.
Een punt voor antwoord b! Met een goede opvoeding kan je er voor zorgen dat een pup in
een gezin met kinderen past, maar je weet natuurlijk nooit zeker hoe zijn karakter zich
ontwikkelt. Daarnaast kost de opvoeding van een pup heel veel tijd en die moet je wel
hebben. Wanneer je toch een pup wilt, let dan op dat deze niet ouder is dan acht weken.
Bij volwassen honden is het karakter vaak al bekend, ze zijn rustiger en meestal al
opgevoed. Daarnaast is het fijn een oudere hond een nieuw huis te geven.
Als je jonge kinderen hebt, is het nooit verstandig een hond te nemen.
a. Klopt, honden kunnen altijd kinderen altijd bijten.
b. Je moet inderdaad opletten, maar dit betekent niet dat je geen hond kunt nemen.
Wat een lastige vraag! Maar antwoord b krijgt een punt. Het is wel zo dat je jonge kinderen
en honden beter nooit alleen kunt laten en dat het hebben van jonge kinderen én een pup
wel erg veel energie kost. Maar dit betekent niet dat je dan helemaal geen hond kunt
hebben! Kinderen én ouders kunnen veel plezier beleven aan een hond (en de hond aan
jullie!). Een hond biedt gezelligheid en liefde, je kunt er mee spelen, wandelen en hem van
alles leren. Laat je van te voren bij een fokker, dierenarts of dierenopvang wel goed
informeren en kom er zo achter of een hond bij jullie past.
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Tijd voor vakantie! Wat doe je met je hond?
a. De hond gaat gezellig mee.
b. Die brengen we naar een hondenpension.
c. De hond gaat uit logeren bij familie.
Heb je antwoord a, b of c geantwoord? Dan krijg je een punt! Dit zijn namelijk allemaal
goede opties. Het is vooral belangrijk om voordat je een hond neemt, na te denken wat je
gaat doen als je langere tijd van huis bent. Niet elke hond vindt het fijn om te vliegen en
soms mag het ook niet. Daarnaast zijn er regels om je hond mee te nemen naar een ander
land en gaat hier veel voorbereiding aan vooraf. Hondenpensions zitten in de zomer vaak vol
en misschien zitten je familieleden en vrienden helemaal niet te wachten op jouw hond.
Allemaal goede ideeën dus, maar denk er wel tijdig aan!
Wat vind je zelf leuk en minder leuk aan een hond? Bij deze vraag is elk antwoord
goed. Wat lijkt jou leuk aan een hond en welke dingen hoeven voor jou niet zo? Denk
je dat een hond bij Julie gezin past? Als je nog meer wilt weten over honden, kun je
een kijkje nemen in de rest van het Dierenwelzijnscentrum of de test ‘Past een hond bij
mij’ doen.
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4.2.4 Quiz bezint eer ge begint konijn
In deze paragraaf zijn de vragen en antwoorden van de quiz over konijnen opgenomen. Het
is de bedoeling dat de vraag en de keuzemogelijkheden (schuin gedrukt) op het quizbord
vermeld worden. Het goede antwoord en de uitwerking staan op het losse antwoordformulier.
In de bronnenlijst achter in dit educatieplan staat vermeld op welke bronnen de inhoud van
deze quiz gebaseerd is.
Konijnen zijn er in alle soorten en maten.
a. Nee, een konijn is een konijn toch?
b. Ja, bedenk dus goed welke konijnen het best bij jullie passen.
Degene die antwoord b heeft gezegd, krijgt een punt! Er bestaan allerlei verschillende
soorten konijnen. De kleinste rassen zijn ongeveer een kilo, maar een Vlaamse reus kan wel
acht kilo wegen. Grote konijnen zijn vaak wat rustiger dan kleine, maar ze hebben uiteraard
ook meer ruimte nodig. Bedenk dus goed óf en welk konijnenras het best bij jullie past.
Elk konijn is dol op knuffelen.
a. Dat klopt.
b. Nee, de meeste konijnen houden niet van knuffelen.
Antwoord b is het beste antwoord. Ondanks dat konijnen er uit ziet als grote
speelgoedknuffels, houden ze lang niet allemaal van knuffelen. Ook op schoot zitten, vinden
veel konijnen maar niets. Rustig geaaid worden, vinden de meeste konijnen wel fijn.
Hoe vaak moet je het verblijf van je konijnen verschonen?
a. Eens in de week is echt nodig.
b. Een groot verblijf hoeft maar eens in de maand verschoond.
Een punt voor antwoord a! Je konijnen vinden het fijn om regelmatig een schoon verblijf te
krijgen. Daarvoor moet je het toch wel minstens een keer in de week verschonen, met warm
weer zelfs nog vaker. Wanneer je konijnen echt een gigantisch hok hebben en bijvoorbeeld
als groep in de tuin wonen, hoef je het natuurlijk niet elke week te poetsen. Wel is het
belangrijk de keuteltjes en oud voer te verwijderen. Als het hok gaat stinken, ben je al te laat.
Konijnen zijn fijne huisdieren voor hele jonge kinderen.
a. Klopt.
b. Nee, andere huisdieren zijn geschikter.
Antwoord b is het beste antwoord. Konijnen zijn ontzettend leuke huisdieren, maar niet zo
schattig en knuffelbaar als ze eruit zien. Doordat konijnen prooidieren zijn, vinden de meeste
het eng om opgepakt en geknuffeld te worden. Als dit toch gebeurt, kunnen ze bang worden
en zichzelf of het kind verwonden. Trouwens, voor alle huisdieren geldt dat de aanschaf een
beslissing van het hele gezin moet zijn. Kinderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden
worden voor de verzorging van een huisdier, de ouders moeten er dus volledig achterstaan.
Een konijnenhok kan niet groot genoeg zijn.
a. Klopt, konijnen houden van rennen en spelen. Daar hebben ze veel ruimte voor nodig.
b. Als de konijnen rechtop kunnen staan, hebben ze toch genoeg ruimte?
Een lastige vraag, maar antwoord a krijgt hier een punt. Konijnen zijn dol op gangen graven,
rennen en spelen. In een klein konijnenhok lukt ze dit niet zo goed. Het meest ideale is een
groot verblijf in de tuin. Mocht dit niet kunnen, dan zijn ze ook tevreden met een groot
konijnenhok binnen als ze regelmatig door de kamer mogen rennen.
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Konijnen zijn groepsdieren en worden daarom ongelukkig als ze alleen zitten.
a. Dat klopt.
b. Nee, een konijn alleen kan prima.
Hier is antwoord a het beste. Ook al geef je je konijn nog zoveel aandacht, je kan nooit een
ander konijn vervangen. In het wild leven konijnen in groepen en hebben ze veel contact met
elkaar. Ze liggen tegen elkaar aan en verzorgen elkaars vacht. Wanneer je twee konijnen
teveel werk vindt, kun je dus beter geen konijnen nemen.
Hoe oud kan een konijn worden?
a. Konijnen worden maximaal vier of vijf jaar oud.
b. Konijnen kunnen wel tien jaar oud worden.
Het juiste antwoord is b. Helaas halen veel konijnen deze leeftijd niet, maar met een goede
verzorging moeten ze makkelijk tien jaar kunnen worden. Je kunt dus een hele tijd van dit
lieve dier genieten.
Konijnen zijn ideale huisdieren als je weinig tijd of geld hebt.
a. Dat klopt.
b. Nee, ook konijnen hebben veel aandacht nodig en kosten geld.
Het beste antwoord is b. Net als honden en katten vinden konijnen het fijn om aandacht te
krijgen. Ook de verzorging: eten en water geven, verblijf verschonen, gezondheid
controleren, borstelen, kost een hoop tijd. De kosten van een konijn zijn wel lager dan bij
bijvoorbeeld een hond, maar ook een konijn is niet gratis. Denk maar aan de aanschafkosten
van een groot verblijf, het voer, speeltjes en dierenartskosten.
Ik heb al huisdieren, maar wil ook graag konijnen. Is dat verstandig?
a. Ja! Konijnen zijn erg leuk, dus die kunnen er altijd bij
b. Nou, dat ligt er maar net aan wat voor andere huisdieren je hebt.
c. Absoluut niet, konijnen kunnen niet samen met andere huisdieren
Hoera voor degene die antwoord b gegeven heeft. Er is namelijk geen duidelijk antwoord te
geven op deze vraag. Wanneer je kleine konijnen hebt en een grote hond of kat, bestaat de
kans dat je hond of kat een klein konijn als lekker hapje beschouwd. Het is dus niet
verstandig een hond of kat zonder toezicht alleen te laten met kleine konijnen, maar dit geldt
eigenlijk voor alle huisdieren. Omdat konijnen prooidieren zijn, kunnen ze erg zenuwachtig
worden van een loerende hond of kat. Konijnen en andere huisdieren kunnen prima samen
gaan, maar je moet altijd op blijven letten.
Voordat je konijnen neemt, is het verstandig erachter te komen of niemand in het
gezin allergisch is.
a. Ja
b. Nee, je kijkt wel wat je doet mocht dit het geval zijn
Je konijnen hebben het liefst dat je voor antwoord a kiest. Ook al heb je al een huisdier, dan
nog zou je allergisch kunnen zijn voor konijnen. Je konijnen zouden het erg vervelend vinden
als ze net een fijn huisje bij jullie hebben en weer weg moeten. Het is dus verstandig om
voordat je konijnen neemt eerst op bezoek te gaan bij iemand de ze al heeft. Zo kan je
erachter komen of je allergisch bent.
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Tijd voor vakantie! Wat doe je met je konijnen?
a. Die gaan gezellig mee.
b. Die brengen we naar een konijnenpension of vrienden.
c. Daar komen de buren voor zorgen.
Dit is een beetje een strikvraag, maar antwoord b en c krijgen een punt. Omdat konijnen snel
schrikachtig zijn, is het niet verstandig ze mee te nemen op vakantie. Je weet nooit wat er
kan gebeuren, dus het is beter ze naar iemand te brengen die ervoor zorgt of een oppas in
jullie eigen huis te regelen. Als je konijnen naar een konijnenpension gaan, moeten ze wel
ingeënt zijn. Ook is het slim om je eigen voer mee te geven omdat ze daar al aan gewend
zijn.
Konijnen vinden het fijn om los rond te lopen, maar kunnen dan wel van alles kapot
knagen.
a. Dat klopt en dat kan je ze niet afleren.
b. Ja, maar dat kan je ze afleren.
Het beste antwoord is a. Konijnen houden nou eenmaal van knagen en het is bijna
onmogelijk ze te leren dat ze niet aan kabels, gordijnen of boeken mogen knagen. Het is dus
belangrijk je huis konijn-proof te maken voordat je konijnen aanschaft.
Wat vind je zelf leuk en minder leuk aan konijnen? Bij deze vraag is elk antwoord
goed. Wat lijkt jou leuk aan konijnen en welke dingen hoeven voor jou niet zo? Denk je
dat konijnen bij jullie gezin passen? Als je nog meer wilt weten over konijnen, kun je
een kijkje nemen in de rest van het Dierenwelzijnscentrum of de test ‘Passen konijnen
bij mij’ doen.
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4.3
Ontdekhoekjes
Door middel van een ontdekhoekje kat, hond en konijn wordt op een zo interactief en
laagdrempelig mogelijke manier aandacht besteed aan het onderwerp optimale
omstandigheden creëren voor het dier en het gezin. Deze informatie is in eerste instantie
bedoeld voor gezinnen die al een bepaald huisdier hebben, maar is ook interessant voor
mensen die dit huisdier zelf niet hebben maar het wel interessant vinden.
Om bezoekers de gelegenheid te geven zich vooral te concentreren op het dier dat zij zelf
hebben en hen het meest aanspreekt, is er gekozen voor drie losse hoekjes. De hoekjes
moeten niet enkel bestaan uit informatiepanelen, maar er moet echt wat te doen zijn voor
kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door kleine spelletjes, door informatie auditief over te brengen
i.p.v. visueel of door te spelen met vormen en kleuren. Zie bijlage 1: “Educatieruimte
gezinnen met kinderen” voor een aantal voorbeelden. Voor de precieze invulling van dit deel
van de ontdekhoekjes is het verstandig advies in te winnen bij personen die hier ervaring
mee hebben en/of bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met pabo-studenten.
4.3.1 Ontdekhoekje kat
In dit hoekje zijn allerlei dingen te horen, lezen en doen met betrekking tot katten. Er zijn
eventueel ook folders verkrijgbaar met meer informatie over veel voorkomende zaken
(incontinentie, overgewicht, verhuizing etc.). In de bronnenlijst achterin dit rapport staan de
bronnen opgenomen waarop de informatie in deze paragraaf gebaseerd is.
Centraal in het ontdekhoekje staan de „Tien gulden regels‟. Dit zijn tien belangrijke punten
om rekening mee te houden wanneer je een kat hebt. De regels staan groot uitgeschreven in
een mooie letter en opvallende kleur. Onder elke regel wordt in een kleinere letters
toelichting gegeven. Bij een daadwerkelijke uitvoering van deze tien gulden regels is het leuk
in de toelichting zoveel mogelijk met pictogrammen, afbeeldingen en andere beeldende
dingen die kinderen aanspreken te werken.
Tien gulden regels:
1. Leer de lichaamstaal van je kat lezen.
Katten kunnen niet praten zoals wij, maar aan hun lichaamshouding kan je vaak aflezen hoe
ze zich voelen. Op de afbeeldingen is te zien hoe je aan de lichaamshouding, stand van de
staart en stand van de oren van een kat kunt zien hoe hij zicht voelt. Zoals je misschien
begrijpt, moet je oppassen als je kat angstig of agressief gedrag vertoont. Je kan hem dan
het beste met rust laten. Vertoont je kat dit gedrag regelmatig, ga dan langs de dierenarts
voor advies. [opm. zie bijlage 3: “Lichaamstaal kat” voor voorbeelden van afbeeldingen].
2. Pas altijd op met katten en jonge kinderen.
Jonge kinderen zijn, begrijpelijk, vaak dol op katten. Maar een kind begrijpt niet vanzelf waar
de grenzen van de kat liggen. Hierdoor kan de kat krabben of bijten. Leg aan je jongere
broertje, zusje of je kind dus uit dat je kat niet altijd zin heeft in spelen en zorg ervoor dat de
kat altijd weg kan komen als het kind en je kat samen
zijn.
Bij jonge kinderen en kittens is het ook belangrijk voorzichtig te zijn. Kittens zijn kwetsbaar en
kunnen nog niet van zich afbijten zoals een volwassen kat dat kan. Jonde kinderen kunnen
te grof omgaan met kittens en ze daardoor per ongeluk verwonden.
Wanneer er net een nieuwe baby geboren is, is het belangrijk je kat genoeg aandacht te
blijven geven. Er verandert namelijk veel in huis en in het gezin en, dat merkt de kat ook.
Zo‟n huilend klein mensje is best eng voor je kat en daarom moet je hem daar rustig aan
laten wennen. Je wilt natuurlijk dat het nieuwe gezinslid en de kat vriendjes worden en niet
dat ze bang van elkaar zijn.
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3. Laat je kat niet met je handen spelen.
Wanneer je je kat met je handen laat spelen, kan hij je handen als speelgoed gaan
beschouwen en ze „aanvallen‟ op momenten dat jij dat niet wilt. Ook kan je kat je pijnlijk
krabben of bijten. Als je kat toch met jouw handen wil spelen, kun je hem het beste negeren;
straffen begrijpt hij namelijk niet en kan hem angstig maken.
4. Als je verhuist, houd dan rekening met je kat.
Katten hebben een leefgebied (territorium) waar ze erg aan gehecht zijn. Een verhuizing
naar een territorium waar alles nieuw is, kan voor je kat dus heel eng zijn. De verhuizing
komt voor je kat plotseling en gebeurt snel, wat voor stress zorgt. Ook komt het regelmatig
voor dat een kat terug loopt naar zijn oude huis, zelfs als je hem een aantal weken
binnenhoudt. Op internet vindt je tips met hoe je de verhuizing voor je kat zo fijn mogelijk kan
maken. [Opm. wanneer de site van het DWC in de toekomst deze informatie bevat, kan naar
deze website verwezen worden.]
5. Geef je kat de juiste voeding.
In tegenstelling tot andere dieren die vlees eten, zoals honden of jijzelf, kunnen katten echt
niet zonder vlees. Er bestaan tal van voersoorten voor allerlei verschillende katten. In droge
brokjes zit precies wat jouw kat nodig heeft en het is goed voor zijn tanden. Katten zijn echter
heel gevoelig voor geuren, en blikvoer ruikt voor je kat lekkerder dan brokjes en wordt dus
eerder gegeten door kieskeurige katten. Wat het best is voor jouw kat, kan je overleggen met
de dierenarts. De meeste katten eten uit zichzelf niet te veel, dan kan je dus de hele dag
door een bakje brokjes neerzetten. Maar als je je kat ‟s avonds bijvoorbeeld binnen wilt
krijgen, is eten een goed lokmiddel. Als je je kat elke avond om 7 uur voert, onthouden de
meeste katten dit en zullen ze meestal hongerig aan komen rennen!
Te dikke katten zie je overal. Je ziet het zelfs zo vaak, dat het mensen niet eens meer opvalt
dat een kat eigenlijk te dik is. Te dikke katten kunnen veel gezondheidsklachten krijgen en
hebben moeite met typische kattendingen als wassen, klauteren en springen. Aangezien jij je
kat voert, is het ook jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je kattenvriendje niet te
dik wordt. Door lekker veel met hem te spelen, zorg je voor genoeg lichaamsbeweging. En
net als mensen, moeten katten ook niet te veel tussendoortjes eten. Ook oudere katten en
katten die gecastreerd zijn hebben minder eten nodig. Op de afbeelding zie je wat een
gezonde omvang is voor een kat en wanneer hij te dik is. Wat kan je nu zeggen over jouw
kat? Wanneer je denkt dat je kat de zwaar is, is het slim om naar de dierenarts te gaan voor
advies. [Opm. in bijlage 4: “Body Condition Score” zijn voorbeelden van afbeeldingen
opgenomen.]
6. Geef je kat veel aandacht, liefde en afleiding.
Je vindt het waarschijnlijk heerlijk om je kat te aaien, met hem te spelen en tegen hem te
praten. Wist je dat je kat dit ook heel fijn vindt? Vooral katten die vaak alleen thuis zitten
kunnen zich gaan vervelen. Dit is niet leuk voor je kat, maar ook niet voor jou. Katten die
eenzaam zijn kunnen namelijk probleemgedrag gaan vertonen. Dan plassen ze bijvoorbeeld
naast de kattenbak of worden ze bang of agressief. Zorg er dus voor dat je kat zich kan
vermaken als jij er niet bent en geef hem aandacht als je er wel bent. [Opm. ter illustratie
kunnen hier afbeeldingen van kattenspeelgoed of klim/krabpalen bijgevoegd worden.]
7. Houd de gezondheid van je kat goed in de gaten.
Wanneer wij ziek zijn, gaan we naar de dokter. Je kat kan natuurlijk niet in z‟n eentje in de
dokter, dus je moet goed in de gaten houden of je kat misschien ziek is. Je kat wast zijn
eigen vacht, maar hij heeft graag dat je hem een handje helpt door hem regelmatig te
borstelen. Dit is nog belangrijker bij langharige katten. Ook moet je in de gaten houden of zijn
oren, ogen en neus goed schoon zijn. Als je kat slechter gaat eten, veel slaapt of sloom
overkomt is het verstandig even langs de dierenarts te gaan. Het is het beste je kat elk jaar
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te laten inenten tegen ziektes (ook als hij nooit buiten komt) en hem te laten controleren bij
de dierenarts.
8. Laat je kat chippen.
Als je kat buiten komt, bestaat helaas de kans dat hij zoek raakt. Mensen die je kat vinden,
kunnen natuurlijk niet ruiken van wie hij is. De dierenarts kan je kat een chip onder zijn huid
geven. Dit is net zo groot als een rijstkorrel en er staat een nummer in. Dit nummer wordt
weer gekoppeld aan jullie adres. In plaats van een chip, kun je ook kiezen voor een
halsbandje (met veiligheidssluiting, zodat je kat niet per ongeluk kan blijven haken) met jullie
adres. Een chip heeft als voordeel dat je kat geen bandje om hoeft en dat het ook niet kwijt
kan raken.
9. Pas op met je kat en kleine huisdieren.
Een kat is een roofdier. Dat betekent dat hij andere dieren eet. In het wild jagen katten vooral
op muizen, ratten en kleine vogels. Ook al is je kat nog zo lief tegen jou, dan nog kan de
jager in hem naar boven komen als hij een klein dier ziet. Pas dus op met huisdieren die je
kat als prooi ziet. Verplaats je ook eens in het kleine huisdier; zou jij je prettig voelen als er
regelmatig een gigantische kat door je tralies aan het luren is? Denk dus goed na voordat je
kleine huisdieren aanschaft als je al een kat hebt of houd ze in gescheiden ruimtes.
10. Onthoud dat je kat een kat is.
Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar veel mensen lijken dit toch te vergeten. Katten
zien de wereld anders dan wij en zijn echte roofdieren. Als je zelf een kat hebt, is het leuk
hier meer over te lezen in boeken of op internet. Je zult merken dat je het (soms vreemde)
gedrag van je kat een stuk beter zult gaan begrijpen en dat is fijn voor je kat en voor jou!
Kattengedrag:
Dit onderdeel is ervoor bedoeld de doelgroep kort wat over het natuurlijk gedrag van katten
mee te geven om zo hun kat een stukje beter te begrijpen. Het is weer aan te raden de
informatie zoveel mogelijk met afbeeldingen over te brengen. Onderstaande informatie zou
verwerkt kunnen worden in een film zodat gezinnen meteen zien hoe de communicatie er
uitziet.
In de vrije natuur leven katten vaak in groepen. In de groep is niet één kat de baas (zoals bij
honden). Bij katten is steeds iemand anders de baas. Dit is afhankelijk van het tijdstip en de
plek. ‟s Ochtends kan kat 1 de baas zijn op het dak, terwijl ‟s middags kat 2 daar de baas is.
Katten hebben een duidelijk leefgebied (territorium). Ze willen aan andere katten graag
duidelijk maken wat hun territorium is. Dat doen ze door te poepen en te plassen, kopjes te
geven en te krabben. Bij het geven van kopjes geven ze een geurtje (feromonen) af dat wij
niet kunnen ruiken. Op hun kin, lippen, slapen en bij het begin van de staart zit een speciale
klier die het geurtje van de kat afgeeft. Let maar eens op hoe je kat zijn kin, lippen en kop
langs je hand wrijft wanneer je hem aait. Je kat kan het trouwens als bedreigend ervaren als
een andere kat (of jij!) hem lang aanstaart, knipogen beschouwen ze als iets geruststellends.
Heb je je kat wel eens horen spinnen? We weten niet precies waarom katten dat doen. Het
kan zijn omdat ze zich op hun gemak voelen, omdat ze behoefte hebben aan menselijk
contact of om zichzelf gerust te stellen.
Doordat katten in het wild jagen op kleine dieren als muizen en vogels, zijn ze erop ingesteld
meerdere kleine hapjes per dag te eten. Ze jagen in hun eentje, maar de meeste katten
houden wel van sociaal contact. Je kan zien of twee katten elkaar aardig vinden als ze
gezamenlijk slapen, elkaar wassen, elkaar vriendelijke begroeten, tegen elkaar aanwrijven of
samen spelen.
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Binnenkat vs. buitenkat:
In dit onderdeel van het ontdekhoekje is het de bedoeling dat de gezinnen nadenken wat het
beste is voor hun kat: binnen blijven of naar buiten. Het is belangrijk dat ze leren dat er niet
één goed antwoord is, maar dat dit per kat en per situatie verschilt. Ook hier wordt het
aangeraden de informatie op een aantrekkelijke manier over te brengen.
Veel katten komen graag buiten. Voor de jaren vijftig, toen er nog geen kattenbak was,
kwamen zelfs alle katten buiten. Sinds die uitvinding blijven steeds meer katten binnen,
omdat dat veiliger voor hen is. Een „binnenkat‟ heeft inderdaad een grotere kans op een lang
leven dan een „buitenkat‟. Maar aan de andere kant heeft een binnenkat weer een grotere
kans op psychische problemen en gedragsstoornissen, ze vechten bijvoorbeeld vaker en
vervelen zich sneller. Je kunt dus niet zeggen dat je kat binnenhouden beter of slechter is.
Sommige katten willen zelfs niet naar buiten en raken angstig of gestrest wanneer ze toch
naar buiten moeten. Kijk dus wat jouw kat het prettigst vindt en of het wel verantwoord is
hem naar buiten te laten.
Wanneer je kat naar buiten gaat, loop je altijd kans dat hij een ongeluk krijgt of vergiftigd
wordt. Daar kan je helaas weinig aan doen. Maar er zijn een hoop dingen die je kunt doen
om de situatie voor je kat zo veilig mogelijk te maken. Je kunt je kat bijvoorbeeld in het
donker binnenhouden of hem een fluorescerend bandje (met veiligheidssluiting) geven. Ook
moet je ervoor zorgen dat je kat gecastreerd is, dat betekent dat hij (of zij natuurlijk) geen
kittens kan krijgen. En wanneer je je kat laat chippen, kan de eigenaar altijd achterhaald
worden. [opm. toelichten met afbeeldingen]
Als je een kat hebt die niet naar buiten wil of kan, omdat je naast een drukke weg woont of in
een flat, is het belangrijk je huis zo katvriendelijk mogelijk te maken. Zeker wanneer je maar
één kat hebt, kan hij zich erg gaan vervelen en vervelend gedrag gaan vertonen. Zorg ervoor
dat de kat buiten naar de vogels kan kijken zodat zijn jachtinstinct gestimuleerd wordt.
Daarnaast moet je zorgen voor voldoende klimmogelijkheden, speeltjes en kan je
bijvoorbeeld brokjes verstoppen zodat je kat wat te doen heeft. En wanneer je thuis bent,
geef je je kat natuurlijk een hoop aandacht. [opm. toelichten met afbeeldingen]
Stel je voor dat jij een kat was!
In dit onderdeel wordt de gezinnen duidelijk gemaakt hoe de wereld er voor mensen uit zou
zien als ze dezelfde eigenschappen als hun kat zouden hebben. Deze informatie komt het
best tot zijn recht wanneer de hier geschreven tekst auditief overgebracht zou worden en
begeleid zou worden door filmpjes of afbeeldingen. Dit kan bijvoorbeeld door een
beeldscherm met koptelefoon of door afbeeldingen met daarnaast een knop. Wanneer de
knop ingedrukt wordt, klinkt de hier geschreven tekst.
Als jij een kat was zou je…
…zonder erbij na te denken zes meter hoog kunnen springen.
…als je van de hoogste duikplank valt niet pijnlijk op je buik landen, maar met je voeten in
het water komen omdat je als een acrobaat kunt omdraaien.
…zo lening zijn, dat je je rug aan kunt raken met je tong en je been over je hoofd kunt
leggen.
…de wereld om je heen in vale tinten blauw en groen zien.
…in het donker prima zonder zaklamp de weg kunnen vinden.
…het kleinste piepje van een muis kunnen horen en ook meteen weten waar hij zich
verstopt.
…geuren kunnen proeven!
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4.3.2 Ontdekhoekje hond
In dit hoekje zijn allerlei dingen te horen, lezen en doen met betrekking tot honden.
Aangeraden wordt folders ter beschikking te stellen over veel voorkomende zaken zoals
overgewicht, kind & hond of opvoeding. De Hondenbescherming en het LICG beschikken
over folders die wellicht gebruikt kunnen worden in het DWC. (zie bijlage 5: “Folder hond”
voor een voorbeeld van de folder „Kind en Hond‟ van de Hondenbescherming) Zo zijn er ook
in een beginstadium van het DWC folders beschikbaar. Daarnaast is het leuk folders te
ontwikkelen met spelletjes die hond en gezin kunnen spelen of met tips voor afwisselende
wandelingen. In de bronnenlijst achter in dit rapport staan de bronnen opgenomen waarop
de informatie in deze paragraaf gebaseerd is.
Centraal in het ontdekhoekje staan de „Tien gulden regels‟. Dit zijn tien belangrijke punten
om rekening mee te houden wanneer je een hond hebt. De regels staan groot uitgeschreven
in een mooie letter en opvallende kleur. Onder elke regel wordt in een kleinere letters
toelichting gegeven. Bij een daadwerkelijke uitvoering van deze tien gulden regels is het leuk
in de toelichting zoveel mogelijk met pictogrammen, afbeeldingen en andere beeldende
dingen die kinderen aanspreken te werken.
Tien gulden regels hond:
1. Leer de lichaamstaal van je hond te lezen.
Wij kunnen niet met honden praten zoals we met elkaar praten, maar toch kunnen we leren
honden best goed te begrijpen. Aan de lichaamstaal van een hond kun je namelijk zien hoe
hij zich voelt. Wanneer je ziet dat een hond angstig of agressief is, kun je hem het beste met
rust laten. Als je zelf een hond hebt die dit gedrag regelmatig vertoont, kun je het beste even
langs de dierenarts gaan voor advies. [opm. zie bijlage 6: “Lichaamstaal hond” voor
voorbeelden van afbeeldingen]
2. Geef je hond goed te eten.
Goede voeding is heel belangrijk voor de gezondheid van je hond. De meeste honden zijn
dol op blikvoer, want dat ruikt zo lekker. Omdat er veel water in zit, moet je er wel veel van
voeren (en gaat je hond dus ook heel veel poepen). Er bestaan ook verschillende brokken
voor honden, maar niet elke hond houdt hiervan. Brokken zijn een goede keuze, want alles
wat je hond nodig heeft zit erin. Welk voer het beste is voor jouw hond, is afhankelijk van zijn
leeftijd, ras en hoeveel beweging hij krijgt. Als je twijfelt welk voer het meest geschikt is voor
jouw hond, kun je het beste even langs de dierenarts voor advies.
Als je hond aan het eten is, moet je hem altijd even met rust laten. Je mag hem trouwens
nooit botjes geven die kunnen splinteren en ook geen rauw varkensvlees. Chocolade en
druiven zijn zelfs giftig voor je hond.
In Nederland zijn heel veel honden te dik. Dit komt doordat ze te veel eten krijgen en te
weinig bewegen. Te dikke honden kunnen onder meer last krijgen van hun poten en leven
minder lang dan slanke honden. Als jouw hond je weer eens met zijn liefste blik aankijkt
omdat hij zo‟n heerlijk hondenkoekje wil, moet je dus goed bedenken of hij niet al teveel
gegeten heeft. Het is de verantwoordelijkheid van jullie hele gezin dat de hond niet te dik
wordt, jullie moeten er dus met z‟n allen op letten! Op de afbeeldingen zie je wat een
gezonde omvang is voor een hond en wanneer hij te dik is. Wat kan je nu zeggen over jouw
hond? [Opm. in bijlage 4: “Body Condition Score” zijn voorbeelden van afbeeldingen
opgenomen.]
3. Probeer je hond niet te straffen.
Natuurlijk doet je hond wel eens iets wat niet mag, maar straffen lost dit meestal niet op.
Door je hond te straffen, zet je je goede relatie met je hond op het spel. Je hond kan
zenuwachtig, onzeker of zelfs opstandig worden. Het is beter het slechte gedrag te negeren
en goed gedrag te belonen. Door zijn goede gedrag te belonen, zal hij dit vaker gaan
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vertonen. Negatieve aandacht (straffen) is namelijk ook aandacht. Door je hond te straffen,
geef je hem aandacht en gaat hij het vervelende gedrag misschien vaker laten zien. Als je
hier meer over wilt leren, kun je het beste met je hond een cursus op de hondenschool
volgen.
4. Leer je hond alleen te blijven (maar laat hem niet te vaak en te lang alleen).
Honden leven het liefst in groepen. Bij ons thuis moeten ze echter regelmatig alleen
thuisblijven. Wanneer het een paar uur is, hoeft het geen probleem te zijn, maar je hond
moet het wel eerst leren. Hij moet leren dat je altijd weer terug komt! Dit is erg belangrijk,
want anders kan je hond zich heel eenzaam en vervelend gaan voelen. Daardoor gaat hij
blaffen, plassen of maakt hij dingen kapot. Bij het DWC, hondenscholen of bij de dierenarts
kan je vragen hoe je dit je hond leert.
Hoe kom je erachter of je hond het vervelend vindt dat jullie weg zijn? Je kunt een keer een
videocamera laten draaien terwijl je weg bent. Zo kan je zien en horen of hij misschien
zachtjes piept of blaft. Ook kan je hem wat lekkers geven. Een hond die bang is, zal niet
eten.
5. Houd de gezondheid van je hond goed in de gaten.
Honden kunnen ziek worden, net als wij. Maar als wij ziek zijn, gaan we naar de dokter. Een
hond kan niet zelf naar de dokter, dus jij moet goed opletten of je hond nog wel gezond is.
Controleer regelmatig zijn gebit, oren, ogen en de vacht. Als je denkt dat je hond niet zo
lekker in zijn vel zit, ga dan voor advies naar de dierenarts.
Om ervoor te zorgen dat je hond gezond blijft, geef je hem veel aandacht, beweging en goed
voer. Ook borstel je hem regelmatig en zorg je ervoor dat zijn nagels niet te lang worden.
Honden kunnen net als mensen tandproblemen krijgen. Om dit te voorkomen kun je de
tanden van je hond poetsen. Dit moet je hem natuurlijk wel eerst leren. Er zijn ook speciale
kluiven te koop die helpen tegen tandproblemen te voorkomen.
6. Laat je hond chippen.
Het kan altijd gebeuren dat je hond wegloopt of dat hij om een andere reden weg van huis is.
Dan is het fijn als te achterhalen is van wie de gevonden hond is. Een halsbandje kan
kwijtraken, maar een chip zit in de huid en blijft daar zijn hele leven. De dierenarts brengt de
kleine chip onder de huid van je hond aan en kan met een speciaal apparaat zien van wie de
hond is.
7. Pas op met je hond en kleine huisdieren.
Om te overleven, vangen honden in het wild kleine dieren. Daarnaast zijn sommige
hondenrassen speciaal gefokt om bijvoorbeeld konijnen te vangen. Dat is nu niet meer
nodig, want ze krijgen voer van jou. Soms komt de jager in je hond toch nog naar boven en
daarom moet je altijd oppassen met huisdieren als muizen, hamsters, ratten en kleine
konijnen. Het kan maar zo gebeuren dat je hond er naar hapt en dat wil je natuurlijk niet.
8. Geef je hond een goede opvoeding.
Als echte gezinshond, moet jouw hond best veel leren. Hij moet kunnen gehoorzamen, hij
mag niet bang zijn van mensen, hij mag geen vervelend gedrag vertonen en hij moet
bevelen op kunnen volgen. De hond is niet degene die beslist wat er gebeurt, dat zijn jullie.
Het is de taak van jouw ouders om hem dit te leren, zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld een
cursus volgen op een hondenschool.
Wanneer je hond goed opgevoed is, is het belangrijk dat iedereen in jullie gezin dezelfde
regels gebruikt. Anders raakt je hond in de war.
9. Onthoud dat je hond een hond is.
Dat klinkt eigenlijk heel logisch, maar veel mensen lijken dit te vergeten. Honden zijn geen
mensen en zien de wereld heel anders dan wij. Als je zelf een hond hebt, is het leuk hier
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meer over te lezen in boeken of op internet. Je zult merken dat je het gedrag van je hond
een stuk beter gaat begrijpen. Dat is fijn voor je hond en voor jou.
10. Leer je hond kennen.
Natuurlijk willen jullie een lieve, sociale en goed opgevoede hond. Omdat honden zo
verschillen, is er jammer genoeg geen kant-en-klaar stappenplan wat je hiervoor kunt volgen.
Elke hond is net wat anders en daarom is het belangrijk te leren hoe jouw hond in elkaar zit.
Sommige honden willen graag dat jullie de beslissingen maken en andere honden zijn erg
zelfstandig en willen daarom zelf beslissen wat er gebeurt. Per hond verschilt het ook hoe
streng je moet zijn met de regels en hoe je ervoor kunt zorgen dat de hond niet de leiding
neemt. Kijk dus altijd naar je eigen hond en hoe deze reageert en stem daar je training op af.
Natuurlijk hondengedrag
In dit gedeelte van het ontdekhoekje komt de doelgroep wat te weten over natuurlijk gedrag
van honden. Op die manier kunnen ze de hond beter leren begrijpen en leren wat hun hond
nodig heeft. Het advies is de informatie zoveel mogelijk met afbeeldingen over te brengen.
Daarnaast is het leerzaam een filmpje te vertonen van honden in de vrije natuur en de
communicatie tussen honden.
Er is veel discussie over waar onze huishond van afstamt. Sommigen zeggen dat onze
voorouders vanuit wolven de honden zoals wij ze kennen zijn gaan fokken. Anderen denken
dat onze honden afstammen van wilde honden die in bepaalde gebieden bij dorpen
rondlopen; een hond die tussen de wolf en onze hond instaat. Wolven leven in een roedel
(groep) waarbij twee wolven bovenaan de rangorde staan. Hun rol in de roedel kan
vergeleken worden met de rol die ouders innemen in een gezin. Door in een roedel te leven,
kunnen wolven samen jagen en kunnen ze hun leefgebied verdedigen.
De wilde honden leven rondom dorpen waar ze afval eten en daardoor bijna niet of helemaal
niet hoeven te jagen. Zij leven daarom minder in een roedel dan wolven. Sommige mensen
zeggen dat je hond thuis ook in een roedel leeft en dat je moet zorgen dat de ouders in het
gezin de baas zijn in de roedel omdat anders de hond de baas wordt. We weten niet
helemaal zeker of dit klopt, maar we weten wel dat het belangrijk is duidelijke regels voor je
hond te maken. Anders raakt hij in de war en dat kan leiden tot vervelend gedrag. Ook weten
we dat honden graag andere honden of mensen om zich heen hebben.
De honden zoals wij ze kennen, zijn oorspronkelijk gefokt om mensen te helpen. Sommige
rassen zijn gefokt om het huis te bewaken en anderen om konijnen te vangen. Veel
hondenrassen zijn goede jagers doordat ze heel goed kunnen ruiken en horen en ook
redelijk goed kunnen zien. Doordat wij als mensen honden voor verschillende doeleinden
willen gebruiken of willen dat ze er op een bepaalde manier uitzien, zijn er nu een paar
honderd verschillende hondenrassen op de wereld.
Doordat honden niet kunnen praten, communiceren ze vooral met lichaamstaal. Ook laten ze
graag aan andere honden zien dat een bepaald gebied van hun is. Dit doen ze door op
opvallende punten te plassen. Let maar eens op als je met je hond aan het wandelen bent!
Veiligheid
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 150.000 mensen gebeten door een hond, het
merendeel hiervan bestaat uit kinderen (Minder Hondenbeten, 2010). Vaak worden mensen
gebeten omdat ze de waarschuwingssignalen van de hond niet herkennen. Bij kinderen
speelt dit nog meer en dat is de reden dat zoveel kinderen jaarlijks worden gebeten. (Raad
van Beheer, 2010) De meeste bijtincidenten vinden plaats bij de kinderen thuis met een
bekende hond als reactie op interactie tussen hond en kind (Grosemans, 2008). Uit
onderzoek blijkt echter dat kinderen die geleerd hebben om te gaan met honden
voorzichtiger zijn (Chapman et al 2008).
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Dit onderdeel van het ontdekhoekje is erop gericht kinderen, maar ook om ouders, veiliger
om te leren gaan met honden. Dit heeft zowel betrekking op de eigen hond als op „vreemde‟
honden.
De Sophia Vereniging en het LICG hebben beide computerspellen ontwikkeld om kinderen te
leren hoe ze met honden om moeten gaan. Dit zijn het Sophia Snuffelspel en De Blauwe
hond. Wellicht is het mogelijk één van deze spellen beschikbaar te maken voor gezinnen in
het DWC of zelf een soortgelijk spel te ontwikkelen. Een andere mogelijkheid is gebruik te
maken van filmmateriaal of duidelijke afbeeldingen. Daarnaast kan er een medewerker van
het DWC in de ruimte aanwezig zijn die de kinderen met behulp van een knuffelhond uitlegt
hoe kinderen kunnen voorkomen dat ze gebeten worden door een hond.
In de paragrafen hieronder wordt ingegaan over hoe gezinnen om moeten gaan met
respectievelijk een vreemde hond en hun eigen hond.
Een vreemde hond
Je komt vast wel eens een lieve hond tegen in het park die je graag wilt aaien. Dit moet je
nooit zomaar doen. Misschien heeft de hond vroeger iets meegemaakt waardoor hij bang is
van kinderen of alle mensen. Volg daarom de regel van drie:
1. Vraag aan je ouders of je de hond mag aaien.
2. Vraag aan de eigenaar van de hond of je de hond mag aaien.
3. „Vraag‟ aan de hond of je hem mag aaien. Steek rustig je hand uit en wacht tot de
hond naar jou toekomt. Komt hij niet? Dan heeft hij geen zin en moet je hem met rust
laten. Als hij wel naar je toekomt, mag je hem aan je handen laten ruiken en hem dan
zachtjes aaien onder zijn kind of op zijn borst. Op zijn kop geaaid worden of een
dikke knuffel krijgen, vinden de meeste honden niet fijn.
Aai nooit een hond die alleen in de auto zit of achter een hek staat. De hond is dan op zijn
eigen terrein en kan denken dat jij zijn terrein in wilt pikken. Hierdoor kan hij agressief
reageren of zelfs bijten.
Als je schrikt of bang bent van een loslopende hond, wil je het liefst wegrennen. Dit kan een
hond verkeerd opvatten waardoor hij achter je aanrent. Misschien wil hij spelen, of misschien
is hij agressief. Het beste kan je stil gaan staan, zoals een boom. Je moet dan stokstijf
blijven staan, niets zeggen en naar de grond kijken. [Opm. Ouders kunnen dit in het DWC of
thuis oefenen in spelvorm. Eén gezinslid speelt de hond, de anderen moeten zo stil mogelijk
blijven staan totdat de hond voorbij is.]
Je eigen hond
Natuurlijk ken jij je eigen hond best wel goed en met de tips bij de „tien gulden regels‟ kun je
je hond nog beter leren kennen! Toch willen we je graag laten zien wat je wel en wat je juist
niet met je hond kunt doen. Vraag aan je ouders het verder uit te leggen als je het niet
helemaal begrijpt. [Opm. Het is belangrijk de informatie in deze subparagraaf toe te lichten
aan de hand van afbeeldingen. Zie bijlage 7: “Omgaan met een hond” voor voorbeelden van
afbeeldingen.]
 Honden vinden het fijn om onder hun kin geaaid te worden. Op hun hoofd aaien, een
knuffel geven of over de rug hangen kunnen ze vervelend vinden.
 Je kunt beter geen trekspelletjes met je hond spelen. Leuke spelletjes zijn een bal of
frisbee weggooien of zoekspelletjes.
 Je kunt je hond beter niet alleen uitlaten, honden zijn heel sterk! Samen met een
volwassene is het ook leuk en veilig.
 De mand van de hond is van hem en niet van jou. Je mag daar dus niet in gaan
zitten.
 De meeste honden zijn dol op eten. Ze vinden dit zo belangrijk, dat ze kunnen bijten
als jij ze stoort terwijl ze eten. Laat een etende hond dus even met rust totdat hij klaar
is.
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Voor de ouders
Doordat kinderen en honden elkaar niet begrijpen, gebeuren er helaas regelmatig
ongelukken. Bij het voorkomen van hondenbeten, ligt een belangrijke taak bij de ouders:
 Laat jonge kinderen nooit met honden alleen.
 Zorg ervoor dat een kind de hond niet recht in de ogen kijkt.
 Leer kinderen eerst toestemming te vragen voordat ze de hond aaien.
 Laat het kind de hond alleen op de borst, aan de zijkant van de hals en onder de kin
aaien.
 Leer kinderen om niet te rennen waar de hond bij is.
 Jonge kinderen mogen een hond geen commando‟s geven.
 Jonge kinderen mogen geen trek- of stoeispelletjes met de hond spelen.
 Voorkom dat een kind de hond plaagt of pijn doet.
 Leer de hond dat hij niet tegen kinderen op mag springen.
 Leer de hond dat hij niet achter kinderen aan mag rennen.
Wanneer er een kind op komst is, moet je je hond hier rustig aan laten wennen. Zorg ervoor
dat hij goed opgevoed is en luistert naar commando‟s. In het dierenwelzijnscentrum, kan je
meer informatie krijgen over hoe je je hond kunt trainen.
Laat jonge kinderen en honden nooit alleen, ze begrijpen elkaar niet wat elk jaar tot vele
bijtincidenten leidt. Een kind kan allerlei dingen doen bij de hond die hij vervelend vindt of
waarvan hij schrikt. Vooral baby‟s die net beginnen te lopen, peuters en kleuters worden
vaak gebeten.
Geen enkele hond bijt zonder reden. Maar het kan wel zijn da de reden voor mensen niet
meteen duidelijk is. De hond reageert vaak vanuit zijn instinct en gebruikt zijn tanden om
dingen duidelijk te maken. Honden bekijken de wereld door hondenogen en reageren
daarom anders op dingen dan wij. Die manier van reageren kan echter wel veranderd
worden. Door een hond te trainen, socialer te maken en te latten wennen, kan je hem andere
manieren van reageren aanleren. Hiervoor moet je veel kennis van honden hebben, dus dit
kan je het beste doen samen met bijvoorbeeld een gedragstherapeut.
Dingen die je hond fijn vindt en niet fijn vindt
Dit onderdeel is erop gericht bezoekers snel een paar tips te geven over dingen die ze wel of
juist niet met hun hond kunnen doen. Het is leuk om deze informatie met afbeeldingen of aan
de hand van een stripverhaal duidelijk te maken.
Dingen die je hond gelukkig maken:
 Je hond wordt blij van een vaste routine.
 Je hond is dol op speeltjes en spelletjes.
 Loop niet elke dag hetzelfde rondje met je hond, maar wissel af.
 Geef je hond een taak, zoals de riem zoeken of zijn bak halen.
 Je hond vindt het fijn zijn eigen plekje te hebben.
 Beloon je hond als hij braaf is.
 Geef je hond veel liefde en aandacht en laat hem merken hoeveel je van hem houdt.
Dingen die je hond niet gelukkig maken:
 Je hond heeft een hekel aan boze woorden, die begrijpt hij niet.
 Je hond vindt het niet leuk als je geen interesse in hem toont.
 Wanneer je hond ergens anders moet gaan wonen, vindt hij dat heel vervelend.
 Van te dik zijn, wordt je hond ook niet gelukkig
 Een hond is een hond, hij wil niet behandeld worden als een baby.
 Wanneer je hond te weinig beweging krijgt, gaat hij zich rot voelen.
 Zonder veilige eigen plaats, voelt je hond zich ongelukkig.
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Leuke dingen doen met je hond
Dit onderdeel heeft als doel gezinnen op ideeën te brengen van leuke dingen die ze kunnen
doen met hun hond. De ideeën hoeven niet bij elkaar te staan, maar kunnen verspreid
worden over het ontdekhoekje. Het zou extra leuk zijn als een idee naar voren komt wanneer
een puzzel goed opgelost wordt, of een klepje geopend. Ook zouden de ideeën uitgebeeld
kunnen worden in afbeeldingen, waarvan vervolgens een schuifpuzzel gemaakt wordt.
Wanneer de puzzel wordt opgelost, komt het idee duidelijk naar voren.
Ideeën die kunnen worden uitgewerkt zijn:
 Samen met je hond een behendigheidsparcours lopen.
 Samen aan doggydancing doen.
 Flyball spelen
 Met je hond naar het strand/naar het bos
 Speel spelletjes met je hond
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4.3.3 Ontdekhoekje konijn
In dit hoekje zijn allerlei dingen te horen, lezen en doen met betrekking tot konijnen.
Aangeraden wordt folders ter beschikking te stellen over zaken zoals huisvesting en veel
voorkomende gezondheidsproblemen. Organisaties als Stichting Konijnenbelangen
beschikken over folders die wellicht gebruikt kunnen worden in het DWC. Zo zijn er ook in
een beginstadium van het DWC folders beschikbaar. Daarnaast is het leuk het onderwerp
konijnen wat levendiger te maken door bijvoorbeeld een workshop konijnenspeeltjes
knutselen te organiseren. In de bronnenlijst achter in dit rapport staan de bronnen
opgenomen waarop de informatie in deze paragraaf gebaseerd is.
Centraal in het ontdekhoekje staan de „Tien gulden regels‟. Dit zijn tien belangrijke punten
om rekening mee te houden wanneer je konijnen hebt. De regels staan groot uitgeschreven
in een mooie letter en opvallende kleur. Onder elke regel wordt in een kleinere letters
toelichting gegeven. Bij een daadwerkelijke uitvoering van deze tien gulden regels is het leuk
in de toelichting zoveel mogelijk met pictogrammen, afbeeldingen en andere beeldende
dingen die kinderen aanspreken te werken.
Tien gulden regels konijn:
1. Probeer je konijnen te begrijpen.
Helaas kun je niet met je konijnen praten. Konijnen communiceren met lichaamstaal en die
kan jij ook leren te begrijpen. [Opm. Dit onderdeel kan het best uitgewerkt worden in
videofragmenten of met behulp van duidelijke afbeeldingen. In tabel 4.1: “Konijnengedrag”
staat een overzicht van welke gedragingen uitgewerkt kunnen worden.]
Tabel 4.1:

Konijnengedrag

Gedrag
Grommen, krabben
Stampen met achterpoten
Zacht knarsetanden
Springen en rennen met snelle bochten
Achter jouw voeten aanrennen
Neus tegen je aanduwen of je hand likken
Uitgestrekt liggen
Met zijn kin tegen dingen aanwrijven
Stil in een hoekje zitten
Platgedrukt op de grond liggen
Schreeuwen of gillen

Verklaring
Ik ben bang voor jou, ga weg
Er is gevaar!
Ik voel me fijn
Ik voel me goed
Ik vind je erg lief
Je bent lief, geef je me aandacht?
Ik voel me op mijn gemak
Dit ding hoort bij mij
Ik ben ziek of ik ben bang
Ik ben erg bang
Ik ben heel erg bang

[Bron: Stichting Konijnenbelangen, 2010]
2. Pas altijd op met konijnen en jonge kinderen.
Konijnen houden niet van opgetild worden en meestal ook niet van knuffelen. Voor jonge
kinderen is het moeilijk dit te begrijpen waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Het is dus
verstandig konijnen en jonge kinderen nooit alleen te laten.
3. Til een konijn op een goede manier op.
Konijnen zijn prooidieren en worden ook vanuit de lucht aangevallen. Als een konijn ineens
twee grote handen op zich af ziet komen, kan hij daarvan schrikken. Konijnen worden in het
wild alleen opgetild als ze gevangen zijn door een roofdier. Je begrijpt dus dat je konijn het
best eng kan vinden als jij hem optilt. Hij heeft het liever niet, maar soms moet het toch. Zorg
dan dat je al zijn pootjes vast hebt zodat hij niet kan schoppen. Kan je dit niet omdat je konijn
te groot is, til hem dan niet op. [Opm. Het is belangrijk dit toe te lichten aan de hand van
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afbeeldingen of filmfragmenten. Zie bijlage 8: “Optillen konijnen” voor voorbeelden van
afbeeldingen.]
4. Hou de gezondheid van je konijnen in de gaten.
Net als wij, kunnen ook konijnen ziek worden. Konijnen zijn prooidieren en zieke dieren zijn
een makkelijke prooi. Daarom laten konijnen niet snel zien dat ze ziek zijn. Als je iets merkt
aan je konijn, is hij vaak al behoorlijk ziek. Controleer dus regelmatig de ogen en oren van je
konijnen en maak ze indien nodig schoon. De nagels en tanden van je konijnen, mogen niet
te lang worden. Als dit toch gebeurt, kun je ze knippen of laten knippen. De nagels kunnen
geknipt worden door volwassenen, maar de tanden moet je bij de dierenarts laten bijwerken.
Door je konijnen genoeg te laten knagen, kun je voorkomen dat hun tanden te lang worden.
Mocht dit niet werken, dan moet je de tanden regelmatig laten controleren door de
dierenarts. De vacht van je konijnen, moet je regelmatig borstelen. Zeker bij langharige
konijnen, kunnen er flinke klitten in komen. Ook is het verstandig je konijn regelmatig te
wegen. Zo kan je zien of hij niet aankomt of afvalt. Als een konijn lusteloos is, een vieze
vacht, vieze ogen of oren heeft, is het slim om even langs de dierenarts te gaan. Aan de
keuteltjes van je konijn, kun je ook zien hoe het met zijn gezondheid gaat. En heel belangrijk:
als je konijn stopt met eten, is de kans groot dat hij heel ziek is. Dan moet je dus meteen
naar de dierenarts.
5. Geef je konijnen goed te eten.
Konijnen zijn echte planteneters en hebben geen vlees nodig. Je moet ze elke dag zoveel
hooi geven als ze op kunnen. Naast het hooi kun je ze brokken of een soort muesli geven.
De muesli ziet er een stuk lekkerder uit, maar daarmee loop je het risico dat je konijnen
alleen het lekkers eruit pikken en de rest laten staan. Dan krijgen ze dus niet al hun
voedingsstoffen binnen. De brokken zijn allemaal hetzelfde, waardoor je konijnen zeker
genoeg voedingsstoffen binnen krijgen.
De meeste groentes, fruit en planten vinden je konijnen heerlijk, maar bonen, erwten,
rabarber, kool en aardappelen kun je ze beter niet geven. Geef je konijnen echter niet te veel
te eten, want daardoor kunnen ze te dik worden. Als je in het verblijf van je konijnen veel
dunne, natte keuteltjes vindt. Kan dat er op wijzen dat ze teveel voer krijgen.
Konijnen hebben erg gevoelige darmen. Wanneer je ze een ander soort voer wilt gaan
geven, moet je dus niet in één keer omschakelen. Je kunt beter een beetje van het oude en
nieuwe voer mengen en ze zo rustig laten wennen.
6. Zorg voor de veiligheid van je konijnen als ze los lopen.
Je konijnen vinden het heerlijk om door de woonkamer te rennen. Dit kan ook prima, maar
zorg wel dat alle gevaarlijke elektriciteitskabels weggewerkt zijn. Wanneer je konijnen hier
aan knagen, kunnen ze een flinke stroomstoot krijgen. Ook schoonmaakmiddelen, sommige
kamerplanten en rondslingerende voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn voor konijnen. Als je
spullen (gordijnen, boeken) hebt waar de konijnen niet aan mogen knagen, moet je zorgen
dat ze er niet bij kunnen. Wanneer je konijnen samen met andere huisdieren of hele jonge
kinderen loslopen, moet er altijd iemand aanwezig zijn om toezicht te houden.
7. Let op met konijnen en andere huisdieren.
Sommige honden en katten zien jouw kleine konijntjes als een lekker tussendoortje. Let
daarom altijd op als je konijnen en kat of hond in dezelfde ruimte zijn. Ook kan je je afvragen
of het fijn is voor je konijn als jullie jachthond heel de dag boven het konijnenhok hangt.
Konijnen kunnen op zich goed samen met andere huisdieren, maar het is belangrijk altijd
een oogje in het zeil te houden.
8. Heb je nu één konijn, neem er dan een tweede bij.
Konijnen zijn groepsdieren en kunnen erg ongelukkig worden als ze alleen wonen. Het is dus
slim om een vriendje voor je konijn aan te schaffen. Twee mannetjes of twee vrouwtjes is
niet verstandig, zij kunnen gaan vechten. Een mannetje en een vrouwtje is ideaal, maar zij
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zullen voor heel veel kleine konijntjes zorgen. Daarom is de beste oplossing een vrouwtje en
een gecastreerd mannetje samen te houden. Gecastreerd betekent dat ze geen jongen
kunnen krijgen. In de konijnenopvang zitten genoeg oudere gecastreerde mannetjes- en
vrouwtjeskonijnen die een fijn vriendje kunnen worden voor jouw konijn.
9. Geef je konijnen veel aandacht en afleiding.
Konijnen zijn vrolijke dieren die dol zijn op rennen, spelen en aandacht. De fijnste afleiding
voor een konijn is een ander konijn, maar ook door jou aangehaald worden vindt hij fijn.
Wacht wel tot je konijn naar jou komt. Opgepakt en geknuffeld worden vinden de meeste niet
zo prettig. Konijnen vinden het leuk om lekker te graven in het zand en rond te slepen met
allerlei speeltjes. In de dierenspeciaalzaak vind je speciaal konijnenspeelgoed, maar met wcrolletjes, een kartonnen doos, een telefoonboek of een stuk gras is hij ook tevreden.
10. Onthoud dat konijnen prooidieren zijn.
Dit betekent dat ze in het wild worden gegeten door andere dieren. Natuurlijk worden je
konijnen bij jou thuis niet opgegeten, maar dat weten zij niet. Hou er dus rekening mee dat
ze jou als roofdier kunnen beschouwen en benader ze daarom rustig. Wanneer een konijn
schrikt, wil het in eerste instantie wegrennen. Kan dat niet, dan kunnen ze trappen of bijten.
[Opm. het is verstandig aan de hand van afbeeldingen of videofragmenten te laten zien hoe
mensen een konijn het best kunnen benaderen. Zie bijlage 9: “Benaderen konijn” voor
voorbeelden van afbeeldingen.]
Natuurlijk gedrag
In dit gedeelte van het ontdekhoekje komt de doelgroep wat te weten over natuurlijk gedrag
bij konijnen. Deze informatie kunnen ze eenvoudig koppelen aan hun eigen konijn(en) thuis.
Zo leren ze hun eigen konijn(en) beter begrijpen en leren ze waarom ze bepaalde behoeftes
hebben. Ook hier wordt aangeraden de informatie zoveel mogelijk met afbeeldingen over te
brengen. Daarnaast is het leerzaam een filmpje te vertonen van wilde konijnen en de
communicatie tussen konijnen.
In het wild leven konijnen in groepen. In een groep zie je meer dan alleen en zo zorgen ze er
met z‟n allen voor dat roofdieren op tijd opgemerkt worden.
Konijnen zijn prooidieren. Dat betekent dat ze worden gegeten door andere dieren. In het
wild heeft een konijn veel vijanden zoals katten en vossen, maar ook roofvogels lusten wel
een hapje konijn.
Konijnen graven holen en gebruiken deze als schuilplaats en kraamkamer. Naarmate een
hol langer in gebruik is, groeit het uit tot een burcht met veel gangen en kamers. Sommige
konijnen wonen zelfs in lege vossenholen of dassenburchten. Een groep konijnen wil graag
aan andere konijnen laten weten dat zij de baas zijn in en rondom hun burcht. Dat doen ze
door hun geurtje achter te laten op belangrijke plekken. Onder hun kin hebben konijnen een
klier waarmee ze hun geurtje aan takken, stenen en andere voorwerpen kunnen
overbrengen. Daarnaast markeren ze hun territorium met konijnenkeutels en urine.
Wanneer er gevaar dreigt, laten konijnen dit anderen weten door met de achterpoten te
stampen, meestal een of twee keer. Wanneer een konijn wordt aangevallen en verwondt
kunnen ze gaan krijsen. Dit dient om het roofdier af te schrikken en om andere dieren te
waarschuwen.
Wist je dat…
Dit onderdeel van het ontdekhoekje heeft de bedoeling de doelgroep leuke en interessante
feitjes over konijnen te leren. Op deze manier leren de gezinnen meer naar de behoefte van
hun huisdier te kijken en deze behoeften te vertalen naar de praktijk. De informatie is zowel
voor konijnenbezitters als voor overige bezoekers relevant.
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Het wordt aangeraden de „wist je datjes‟ op een aantrekkelijke manier te presenteren. In
bijlage 10: “Voorbeeld wist je dat” is hiervoor een suggestie gegeven. Het „wist je datje‟ zelf
moet duidelijk zichtbaar zijn. De uitleg daarentegen is niet voor iedereen interessant en kan
daarom kleiner weergegeven worden.
Wist je dat…
…een konijn geen knaagdier is?
Konijnen zijn inderdaad geen knaagdieren, maar behoren tot de haasachtigen. Het verschil
is dat haasachtigen hun voortanden nog twee extra tandjes hebben staan. Knaagdieren
hebben dit niet. [Opm. Afbeelding toevoegen van de extra tanden.]
…de tanden van konijnen gemiddel twee millimeter per week groeien?
Je moet er dus voor zorgen dat je konijnen lekker kunnen knagen, anders kunnen hun
tanden te lang groeien. Geef je konijnen wilgentakken om op te knagen, dat zorgt ervoor dat
hun tanden niet te lang worden. [Opm. Afbeelding toevoegen van te lange tanden.]
…konijnen de lucht kunnen „proeven‟?
Je hebt vast wel eens een konijn met z‟n neusje op en neer zien bewegen. Wanneer hij dit
doet, proeft hij eigenlijk de lucht. Dat doet hij met een speciaal orgaan in zijn neus: het
orgaan van Jacobson. Met deze superneus ruiken ze of voedsel veilig is en welke konijnen in
de buurt zijn geweest.
…konijnen heel goed kunnen horen?
Konijnen kunnen veel beter horen dan wij. Dat kan ook verklaren waarom je konijn soms van
niets lijkt te schrikken. Hij hoort dan een geluid, wat jij niet kunt horen.
…je konijnen zindelijk kunt maken?
Meestal hebben konijnen een vaste hoek in hun verblijf waar ze poepen. Als je hier een
konijnentoilet of kleine kattenbak zet, kun je ze leren daarin hun behoefte te doen. Het helpt
als je de keuteltjes die ernaast liggen, in de bak legt. Zo begrijpen ze wat de bedoeling is.
…konijnen hun eigen poep eten?
Alles wat een konijn eet, gaat twee keer door het mondje en twee keer door het kontje. De
vertering van konijnen werkt anders dan de onze. Daarom eten ze een gedeelte van hun
natte keuteltjes opnieuw op. Dit klinkt misschien vies, maar voor een konijn is het erg
belangrijk.
…konijnen prima buiten kunnen leven?
Als je je konijnen buiten in een mooi verblijf wil houden, moet je ze in de zomer buiten zetten.
Dan krijgen ze in de winter een dikke vacht waardoor ze warm blijven. Ze moeten echter
altijd kunnen schuilen tegen regen, extreme kou en zon.
…konijnen erg hard kunnen trappen?
Ze kunnen zelfs zo hard trappen dat hun eigen rug breekt! Wanneer je een konijn oppakt,
moet je er dus zeker van zijn dat hij niet kan trappen.
…je konijnen het best kunt laten inenten tegen ziektes?
Er bestaan twee konijnenziektes (myxomatose en VHS) die elk konijn kan krijgen. Het zijn
ziektes die niet goed te behandelen zijn en waaraan het konijn meestal overlijdt. Daarom is
het belangrijk je konijnen in te laten enten. Het is sowieso verstandig elk jaar langs de
dierenarts te gaan om te laten controleren hoe het gaat met de gezondheid van je konijnen.
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5.

Marketingcommunicatie

In dit rapport omvat marketingcommunicatie de externe communicatie voor de educatie die
het Dierenwelzijnscentrum aan gaat bieden. Het streven is een sterk en herkenbaar imago te
ontwikkelen bij, in ieder geval, de doelgroep „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar en
huisdieren‟. In eerste instantie is de doelgroep nog onbekend met het concept van het DWC,
daarom is de eerste stap het verwerven van naamsbekendheid. In het stadium daarna heeft
de doelgroep gehoord van het Dierenwelzijnscentrum en weten de gezinnen wat het centrum
voor hen kan betekenen. In de volgende stap raakt de doelgroep ervan overtuigt dat een
bezoek aan het centrum daadwerkelijk aansluit op hun wensen, waarna een bezoek volgt.
Wanneer dit bezoek aansluit bij de verwachtingen, zullen wellicht meerdere bezoeken
volgen. Voorgaande stappen verlopen niet altijd in de genoemde volgorde..Het is uiteraard
ook mogelijk dat een gezin per toeval het centrum binnenloopt en zo een blijvende positieve
indruk krijgt. (Michels 2005)
In dit hoofdstuk worden verschillende vormen van marketingcommunicatie besproken waarbij
bekeken wordt welke vormen het best bij het Dierenwelzijnscentrum passen. Aangezien dit
rapport een educatieplan betreft, ligt de nadruk van de marketingcommunicatie met name op
het educatiegedeelte dat het centrum aan gaat bieden. Echter, naast de educatieve ruimtes
zijn er nog tal van andere redenen voor de doelgroep om het Dierenwelzijnscentrum te
bezoeken; zoals het opvanggedeelte, de dierenarts of de dierenspeciaalzaak. Deze overige
diensten worden meegenomen in de marketingmogelijkheden, maar de nadruk ligt op het
educatieve deel.
5.1
Reclame
Reclame heeft voornamelijk als doel de naamsbekendheid van het Dierenwelzijnscentrum te
vergroten en zo de doelgroep te stimuleren een bezoek te brengen aan het centrum (Michels
2006). Reclame vindt vooral plaats via massamedia als kranten, televisie en internet en een
belangrijk kenmerk is dat ervoor wordt betaald (Michels, 2005).
Voordelen van reclame zijn dat in korte tijd veel mensen worden bereikt, dat de kosten per
contact laag liggen en dat het voor een snelle toename van naamsbekendheid zorgt. De
belangrijkste nadelen zijn de hoge kosten en dat veel mensen benaderd worden die geen
interesse hebben in de boodschap. (Michels, 2005).
Om deze redenen is reclame wellicht geen realistische optie in de beginfase van het
Dierenwelzijnscentrum. Naast de hoge kosten, heeft het DWC als onderdeel van de
Dierenbescherming een reputatie hoog te houden. De Dierenbescherming is een vereniging
en werkt vooral met vrijwilligers. Voor een dergelijke organisatie is het ongepast grote
bedragen uit te geven aan reclame. Donateurs en vrijwilligers kunnen de indruk krijgen dat
het budget vooral wordt besteed aan reclame en te weinig aan het helpen van dieren. Dit
komt het imago van de Dierenbescherming en het Dierenwelzijnscentrum niet ten goede.
Wanneer er toch gekozen wordt voor beperkte reclame, is het aan te raden kleinere en
specifieke media te benaderen zodat de juiste doelgroep aangesproken wordt. Via een
dierenmagazine voor gezinnen als „Weet‟ komt de boodschap bij gezinnen met jonge
kinderen en huisdieren (Dierentijdschrift Weet, 2010). Echter, op deze manier worden ook
gezinnen in bijvoorbeeld Groningen bereikt terwijl zij hoogstwaarschijnlijk geen bezoek zullen
brengen aan een centrum in Limbricht. Een andere optie is het adverteren in huis-aanhuisbladen als „Sittard Aktueel‟ of regionale televisie- en radio-omroepen als „Streekomroep
Start‟. Met behulp van deze media worden mensen uit de omgeving van Limbricht bereikt,
maar het bereik is groter dan enkel gezinnen met kinderen en huisdieren. Aangezien het
Dierenwelzijnscentrum zich uiteindelijk wil richten op iedereen uit de omgeving en niet alleen
op gezinnen, zijn regionale media een goede optie.
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Om de kosten te drukken, is publiciteit in de vorm van free publicity een reële mogelijkheid.
Hier zal verder op in worden gegaan in paragraaf 5.2.
5.2
Free publicity
Free publicity is onbetaalde aandacht in de media. In de praktijk is het nooit helemaal gratis,
omdat het benaderen van media geld en dus tijd kost, maar het is veel goedkoper dan
bijvoorbeeld reclame. (Michels, 2006) Bij gratis publiciteit wordt nog steeds een, in eerste
instantie, te brede groep mensen aangesproken. Aangezien de kosten in dit geval beperkt
blijven, is dit nadeel minder van toepassing. Ook wordt het imago van de Dierenbescherming
en het Dierenwelzijnscentrum niet geschaad zoals bij grootschalige betaalde reclame
wellicht wel het geval is. In deze paragraaf worden verschillende mogelijkheden tot free
publicity besproken: een (kranten)artikel, interview en sociale media.
Wanneer op regelmatige basis gebruik gemaakt gaat worden van free publicity, is het van
belang een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met vooral de lokale media.
Momenteel heeft de Dierenbescherming Limburg al een wekelijkse rubriek in het
televisieprogramma „Goeiemiddag Limburg‟ op de zender L1, waarmee de hele provincie
Limburg bereikt wordt. Deze rubriek kan wellicht verder uitgebreid worden.
5.2.1 (Kranten)artikel
Het Dierenwelzijnscentrum kan persberichten opstellen en deze verspreiden onder relevante
media. Met name lokale media hebben vaak niet veel personeelsleden waardoor er maar
een beperkte hoeveelheid nieuws vergaard kan worden. Om deze reden staan ze vaak open
voor persberichten en andere tips met nieuwswaarde van buitenaf. Er is dus een grote kans
dat lokale media persberichten met nieuwswaarde van het DWC zullen gebruiken. (Zibb,
2010) Daarnaast kan het DWC ervoor kiezen een artikel te (laten) schrijven dat kant-en-klaar
geplaatst kan worden in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad. Een voorwaarde voor deze
publiciteit is dat het centrum wel een voor de media relevante boodschap moet hebben en
regelmatig moet zorgen voor bijvoorbeeld activiteiten die nieuwswaarde hebben. (Michels,
2006) In hoofdstuk „4 Middelen‟ staan verschillende ideeën die gebruikt kunnen worden om
de aandacht van de media mee te trekken.
5.2.2 Interview
Een andere manier om het Dierenwelzijnscentrum kosteloos in regionale media te promoten
is door middel van interviews (Zibb, 2010). De opening van het centrum is hiervoor
bijvoorbeeld een mooie aanleiding. Afhankelijk van het doel en het onderwerp van het
interview kan met verschillende personen (directeur, hoofd educatie, hoofd dierverzorging)
gesproken worden. Het streven is veel persoonlijk contact te hebben met journalisten en het
liefst een langdurige samenwerking aan te gaan. Door een goede relatie te ontwikkelen met
regionale journalisten, wordt de kans vergoot dat de persvoorlichter van het DWC ook in de
toekomst benaderd wordt wanneer er een expert op dierenwelzijnsgebied „gequote‟ dient te
worden.
5.2.3 Sociale media
Het Dierenwelzijnscentrum kan, naast het al aanwezige hyves-profiel, kosteloos profielen
aanmaken op websites als twitter.com, en facebook.com. Op deze manier kunnen
(nieuws)berichten verspreid worden onder grote groepen mensen die geïnteresseerd zijn in
het centrum of dierenwelzijn. De groep gezinnen met kinderen en huisdieren valt hier ook
gedeeltelijk onder. Op de website http://www.syntens.nl/ndiv-nieuw/Documents/eBookOndernemen-met-sociale-netwerken.pdf is het werkboek „Ondernemen met sociale
netwerken‟ te downloaden. Dit document bevat veel bruikbare tips voor het DWC wanneer er
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voor gekozen wordt meer aandacht te besteden aan marketingcommunicatie via sociale
netwerken. (Syntens, 2009)
5.3
Website DWC
De website die het Dierenwelzijnscentrum momenteel heeft, biedt vele mogelijkheden voor
het centrum. De grootste voordelen van een goed onderhouden website zijn dat de
doelgroep zelf kan bepalen wanneer zij informatie wil hebben en dat de informatie eenvoudig
actueel is te houden. Echter, het onderhoud van de website kost tijd en geld en het DWC is
afhankelijk van het zoek- en leesgedrag van de bezoekers. (Michels, 2006).
Zoals in hoofdstuk „4 Middelen‟ is vermeld, wordt aangeraden achtergrondinformatie over
dierenwelzijnsonderwerpen aan te bieden op de website. Op deze manier worden de
educatiedoelstellingen voor de doelgroep „gezinnen met kinderen en huisdieren‟ mede
bereikt door het gebruik van de website. Wanneer dit in het beginstadium van het centrum
niet haalbaar is, kunnen bezoekers van de website wellicht doorgestuurd worden naar de
huisdiereninformatie op de website van de Dierenbescherming of de huisdierenbijsluiters van
het LICG.
Daarnaast is de eigen website de uitgelezen plek om interessante activiteiten aan te
kondigen en zo gezinnen er toe te brengen het centrum te bezoeken.
Om ervoor te zorgen dat bezoekers de website regelmatig zullen blijven bezoeken, is het
schrijven van een wekelijkse blog een optie. Deze blog kan door medewerkers van het
centrum geschreven worden en aangepast worden aan de gewenste doelgroep. (Zibb,
2010). Zoals besproken in paragraaf 5.2.3 bevat de website www.syntens.nl veel
documenten met als thema digitaal ondernemen. Wanneer besloten wordt de mogelijkheden
van de website uit te breiden, kan de informatie op deze website als hulpmiddel gebruikt
worden. (Syntens, 2010).
Met alleen een goede website, ben je er nog niet. Om effect te hebben, dient de website
uiteraard ook bezocht te worden door de doelgroep. Dit kan door de URL op folders en flyers
te plaatsen en deze te verspreiden via winkels in de omgeving van het DWC.
Ook kan ervoor gekozen worden een link of banner te laten plaatsen op andere websites
waar gezinnen met kinderen en huisdieren uit de provincie Limburg regelmatig komen.
Afhankelijk van de website, kan het plaatsen van een link veel kosten. Er moet dus van te
voren onderzocht worden of de voordelen van het plaatsen van een link opwegen tegen de
kosten ervan. Wanneer bezoekers van het Dierenwelzijnscentrum na hun bezoek de website
regelmatig raadplegen voor informatie, wordt namelijk al een groot deel van de
educatiedoelstellingen bereikt.
5.4
Direct marketing
Direct marketing houdt in dat het DWC direct personen benaderd, via een op naam
geschreven brief, e-mail of telefoon, om zo een dienst te verkopen (Michels, 2006). In de
toekomst is dit een reële optie voor het Dierenwelzijnscentrum als het gaat om het
aantrekken van schoolklassen. Voor het bereiken van de doelgroep „gezinnen met kinderen
tot twaalf jaar met huisdieren‟ is het aanschrijven van scholen minder geschikt. De kinderen
moeten de uitnodigingen die ze via school krijgen namelijk eerst mee naar huis nemen om
vervolgens met het gezin een bezoek te brengen aan het centrum.
Het is mogelijk specifieke gegevens van doelgroepen te kopen via instellingen die deze
gegevens bijhouden. Behalve dat het duur is, past deze aanpak niet bij het imago van de
Dierenbescherming en is niet met zekerheid te zeggen of gezinnen op deze manier een
bezoek zullen brengen aan het DWC.
Direct marketing kan wel toegepast worden wanneer het DWC aan bezoekers vraagt of ze
hen in de toekomst persoonlijk mogen benaderen. De marketing heeft dan niet als doel de
doelgroep een enkele keer het centrum te laten bezoeken, maar om regelmatige bezoeken
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te bewerkstelligen. Voor het commerciële gedeelte van het DWC is dit gewenst. Echter,
vanuit de educatiedoelstellingen bekeken, is het beter dat veel verschillende mensen het
centrum bezoeken in plaats van dat een kleine groep regelmatig terugkeert. Je wilt namelijk
je boodschap aan een zo groot mogelijk publiek overbrengen en niet drie keer dezelfde
boodschap aan een kleine groep.
5.5
Sales promotion
Sales promotie is een tijdelijke aanbieding om de aandacht op een product of dienst te
vestigen. Er wordt naar gestreefd potentiële bezoekers iets te laten doen wat ze zonder de
actie niet zouden doen. (Michels, 2006). Sales promotion biedt meerdere mogelijkheden voor
het DWC. Zeker wanneer het centrum net geopend is, kunnen spectaculaire kortingsacties in
bijvoorbeeld de dierenspeciaalzaak mensen overhalen een bezoek te brengen. Maar ook na
de opening van het centrum kan nog gebruikt worden gemaakt van sales promotion.
Wanneer het educatiegedeelte in de toekomst zo uitgebreid is dat entree geheven kan
worden, kunnen hiervoor bijvoorbeeld kortingsbonnen verspreid worden. Ook kunnen bij het
bezoek aan het centrum kleine cadeautjes aan de kinderen verstrekt worden. Een andere
optie is een coupon in een streekblad of op de website waarbij bezoekers een gratis
consumptie of een speeltje voor hun huisdier krijgen bij bezoek aan het centrum. De
gekozen vorm van sales promotion dient afgestemd te worden op hoe de doelgroep
benaderd wordt; via de ouders of via de kinderen.
Bij sales promotion is het belangrijk om het imago dat het DWC wil verkrijgen in het
achterhoofd te houden. Bij een te grootschalige aanpak van de promotie, loopt het
Dierenwelzijnscentrum het risico een te commercieel imago te ontwikkelen.
5.5.1 Joint promotion
Sales promotion die twee of meer organisaties gezamenlijk uitvoeren, wordt joint promotion
genoemd. Een dergelijke actie is gericht op het vergroten van de impact en/of het spreiden
van de kosten van de promotie. (Michels, 2006) Wanneer het Dierenwelzijnscentrum een
externe dierenarts, trimmer of dierenspeciaalzaak inhuurt, kunnen al deze losse organisaties
samen aan joint promotion doen. Bij een aankoop in de dierenspeciaalzaak, kan zo
bijvoorbeeld korting worden gegeven op een bezoek aan het educatiegedeelte. Wanneer het
educatiegedeelte voor gezinnen in het beginstadium van het centrum nog niet voldoende
ontwikkeld is om entree voor vragen, is het niet verstandig een dergelijke actie te
ondernemen. Wel kan na afronding van de „Bezint eer ge begint‟-quiz of de test „past dit
huisdier bij mij‟ (zie hoofdstuk „4 Middelen‟) bijvoorbeeld korting gegeven worden op een
aanverwant product (boek, dierenspeelgoed etc.).
Een andere optie is dat de onderdelen van het centrum (dierenarts, dierenspeciaalzaak,
trimmer) samen adverteren om zo de kosten te beperken. De niet educatieve onderdelen
van het Dierenwelzijnscentrum kunnen samenwerken door bijvoorbeeld een
puntenspaarsysteem: Bezoekers krijgen bij elke vijf euro een spaarpunt onafhankelijk van op
welke plek in het centrum zij hun geld besteden. Bij een volle spaarkaart kunnen ze
bijvoorbeeld korting krijgen op producten/diensten of krijgen ze een waardebon die op een
willekeurige plek in het centrum besteed kan worden. Zo kunnen bezoekers in theorie bij de
dierenarts en trimsalon sparen voor een zak voer in de dierenspeciaalzaak.
Wanneer het Dierenwelzijnscentrum de aandacht wil trekken met de opening, kunnen alle
onderdelen samen een open dag of klein evenement organiseren. Een grootschalige
opening van een centrum als deze trekt de aandacht van de lokale media waardoor veel
mensen bereikt kunnen worden.
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5.6
Persoonlijke verkoop
Bij persoonlijke verkoop is er sprake van direct contact tussen in dit geval het
Dierenwelzijnscentrum en de (potentiële) bezoekers. Door middel van tweerichtingsverkeer,
wordt direct ingespeeld op de wensen van de bezoeker. (Michels, 2006) Deze manier van
„verkoop‟ wordt niet aangeraden voor het bereiken van gezinnen met kinderen omdat het een
grote groep mensen betreft waardoor persoonlijke verkoop financieel niet haalbaar is.
Wanneer het centrum kinderfeestjes op maat aan zou bieden, is persoonlijke verkoop wel
een optie. Echter, er zal dan geen sprake zijn van een buitendienst die de gezinnen thuis
opzoekt. Wel kan het feestje door het tweerichtingsverkeer tussen het gezin en de
medewerker van het DWC aangepast worden aan de individuele behoefte.
In het algemeen moet er rekening mee gehouden worden dat de medewerkers van het DWC
dienen als „visitekaartje‟. Wanneer zij ook in hun vrije tijd positief zijn over het centrum,
kunnen ze bijdragen aan een vergroting van het bezoekersaantal.
5.7
Beurzen
Beurzen zijn evenementen waarbij, in dit geval het Dierenwelzijnscentrum zichzelf of haar
diensten presenteert aan geïnteresseerde doelgroepen. De deelname aan een beurs brengt
kosten met zich mee, daarom is het belangrijk dat zorgvuldig wordt overwogen of deelname
voldoende toegevoegde waarde heeft. (Michels, 2006) Wanneer de doelgroep van de beurs
aansluit bij, in dit geval, gezinnen met jonge kinderen en huisdieren, kan deelname gewenst
zijn. Het is belangrijk rekening te houden met de locatie van de beurs. Aangezien het
Dierenwelzijnscentrum zich wil richten op mensen uit de omgeving, is het niet verstandig op
een beurs in Utrecht te staan.
Aangeraden wordt beurzen te bezoeken waar dierenliefhebbers komen die zich wellicht nog
onvoldoende bewust zijn van het belang van dierenwelzijn. Voorbeelden van dergelijke
beurzen zijn honden- katten en knaagdierententoonstellingen. Ook worden er regelmatig
grote dierenbeurzen georganiseerd in de omgeving van Limbricht zoals de Dierenhappening
in Hasselt (Dierenhappening, 2010) en de LimBeurs in Houthalen (LimBeurs, 2010). Beurzen
als deze worden goed bezocht door dierenliefhebbers, waaronder ook gezinnen met
kinderen. De standhouders van deze beurzen, bestaan vooral uit bedrijven die dieren of
dierbenodigdheden aanbieden. Er zijn meestal maar enkele of helemaal geen
voorlichtingsorganisaties aanwezig. (VHM-events, 2010; LimBeurs, 2010; Reptilica, 2010)
Hier ligt dus een grote kans voor de Dierenbescherming en het Dierenwelzijnscentrum.
5.8
Winkelcommunicatie
Winkelcommunicatie (ook wel retailcommunicatie genoemd) bestaat vooral uit communicatie
via de werknemers, de inrichting en eventueel de prijs van het DWC (Michels, 2006). Voor
de doelgroep „gezinnen met kinderen en huisdieren‟ wordt er naar gestreefd de doelen zoals
geformuleerd in hoofdstuk „3 Doelenstellingen‟ zoveel mogelijk te behalen. Daarbij speelt niet
alleen de daadwerkelijke inhoud van de educatie een rol, maar ook de uistraling van de
educatie en het gehele centrum. Educatie en commercie kunnen wellicht gecombineerd
worden door bijvoorbeeld in het educatiegedeelte aan te geven dat katten voldoende
afleiding nodig hebben om vervolgens in de dierenspeciaalzaak kattenspeelgoed aan te
bieden. Het Dierenwelzijnscentrum dient er wel op te letten dat deze manier van
winkelcommunicatie er niet „te dik bovenop ligt‟. Wanneer bezoekers het idee krijgen dat de
educatie gebruikt wordt om producten te verkopen, worden de educatiedoelen moeilijker
behaald en verliest het centrum aan geloofwaardigheid.
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5.9
Sponsoring
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor (financiële) middelen
beschikbaar stelt in ruil voor communicatiemogelijkheden. In ruil voor bijvoorbeeld geld,
goederen of diensten verplicht de gesponsorde organisatie zich om de
communicatiedoelstellingen van in dit geval het Dierenwelzijnscentrum (de sponsor) te
helpen realiseren. Het DWC sluit in het geval van sponsoring een overeenkomst met een
organisatie of een project dat aansluit bij de interesses van de doelgroep „gezinnen met
kinderen tot twaalf jaar en huisdieren‟. Hierbij is het essentieel dat de kernwaarden van de
sponsor en de gesponsorde dicht bij elkaar liggen. (Michels, 2006) De grootste voordelen
van sponsoring voor het Dierenwelzijnscentrum zou naamsbekendheid zijn en het tonen van
maatschappelijke betrokkenheid. Echter, door het beperkte budget van het DWC wordt
sponsoring afgeraden. Daarnaast past het sponsoren van de meeste organisaties of
projecten niet bij een recent opgerichte vrijwilligersorganisatie. Wanneer het centrum in de
toekomst uitgegroeid is tot een stabiele organisatie, zou sponsoring van bijvoorbeeld een
dierenwelzijnsproject een optie zijn. Het Dierenwelzijnscentrum zou dan in de vorm van
kennis kunnen sponsoren. Ondanks dat deze vorm van sponsoring een optie is, wordt
aangeraden een dergelijke samenwerking op een andere manier dan door middel van
sponsoring te bewerkstelligen. In plaats van anderen te sponsoren, is het voor het
Dierenwelzijnscentrum belangrijker zelf voldoende sponsors aan te trekken. In hoofdstuk „6
Samenwerking‟ wordt hier verder op ingegaan.
5.10 Samenvatting
De hierboven genoemde vormen van marketingcommunicatie sluiten niet allemaal aan bij
het gewenste imago van het DWC. Daarnaast wordt niet met elke vorm de gewenste
doelgroep bereikt.
Zeker in de opstartfase van het centrum, wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te
maken van free publicity. Ook vóór de bouw van het centrum, kan al begonnen worden met
het opbouwen van een goede relatie met regionale media. Tevens biedt de al bestaande
website van het centrum mogelijkheden om relevante informatie te verstrekken aan de
doelgroep.
Een andere vorm van marketingcommunicatie waar beperkt aandacht aan gegeven kan
worden is reclame. Door selectief te adverteren in relevante media en dit te combineren met
aantrekkelijke sales promotion, kan de doelgroep geïnteresseerd worden het
Dierenwelzijnscentrum te bezoeken. Om te voorkomen dat de indruk gewerkt wordt dat het
centrum haar geld niet goed besteedt, wordt aangeraden de hoeveelheid reclame te
beperken en de media zorgvuldig te selecteren.
In het beginstadium van het centrum kunnen (toekomstige) medewerkers op relevante
beurzen staan waar de doelgroep aanwezig is. Doordat bezoekers van dierenbeurzen
geïnteresseerd zijn in huisdieren en dierenwelzijn, maar doordat het aanbod van deze
informatie op dergelijke beurzen beperkt is, ligt hier een kans voor het DWC. Zelfs voordat
het gebouw gerealiseerd is, kunnen de educatiedoelstellingen zoals geformuleerd in
hoofdstuk „3 Doelen‟ op deze manier gedeeltelijk bereikt worden.
Met behulp van onder meer de in dit hoofdstuk genoemde marketingcommunicatiemiddelen
kan het Dierenwelzijnscentrum een sterk en herkenbaar imago ontwikkelen,
naamsbekendheid verwerven en bezoekers trekken. Wanneer de marketingcommunicatie in
gang is gezet, is het belangrijk tijdig te evalueren of het gewenste resultaat bereikt is. Mocht
dit niet het geval zijn, dan kan de marketingcommunicatie aangepast worden. In hoofdstuk „7
Evaluatie‟ wordt besproken hoe de educatiemiddelen geëvalueerd kunnen worden. Hier
wordt niet specifiek ingegaan op de evaluatie van de marketingcommunicatie, maar de
algemene opmerkingen hebben hier wel betrekking op.
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6.

Samenwerking

Om ervoor te zorgen dat de educatiedoelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk „3
Doelstellingen‟ behaald worden, zijn goede samenwerkingen noodzakelijk. Daarom wordt in
dit hoofdstuk besproken waar de belangrijkste aandachtspunten liggen met betrekking tot
interne en externe samenwerking.

6.1
Interne samenwerking
Het Dierenwelzijnscentrum streeft er naar op den duur een groot aantal diensten aan te
kunnen bieden. Dit heeft als gevolg dat er naast de werknemers in de dierenopvang en een
groot aantal vrijwilligers, dagelijks dierenartsen, verkopers van de dierenspeciaalzaak,
medewerkers van de horeca en algemene personeelsleden aanwezig zullen zijn. Voor een
prettige werksfeer wordt een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen
aangeraden. Een goede interne samenwerking kan bereikt worden door onder meer
regelmatig te overleggen, planningen te delen, inzicht te creëren in elkaars behoeften en het
stellen van gemeenschappelijke doelstellingen (Logistiek, 2009). Het is van belang dat de
verschillende afdelingen op de hoogte zijn van wat er speelt in het centrum. Op deze manier
blijft de sfeer ontspannen en kunnen bezoekers zo goed mogelijk geholpen worden.
6.2
Externe samenwerking
Het Dierenwelzijnscentrum kan veel belang hebben bij een goed netwerk. Dit is al
grotendeels aanwezig, maar kan nog verder uitgebreid worden. Om op de hoogte te blijven
van de actuele ontwikkelingen in de sector is een nauwe samenwerking met de
Dierenbescherming en andere dierenwelzijnsorganisaties van groot belang. Ook
samenwerkingen met andere instellingen in de sector zoals gedragstherapeuten,
hondenscholen, dierenartsen, voerfabrikanten en relevante onderwijsinstellingen zorgen
ervoor dat het (educatie)aanbod in het DWC gevarieerd en actueel blijft.
Zoals in hoofdstuk „5 Marketingcommunicatie‟ al genoemd is, zijn goede contacten met
lokale media van groot belang. Daarnaast wordt aangeraden voor de ontwikkeling van de
educatieruimte (bijvoorbeeld het ontwerpen en bouwen van panelen) samen te werken met
lokale ondernemers. Op die manier raakt de lokale bevolking nog meer betrokken bij het
centrum wat het bezoekersaantal ten goede kan komen.
6.2.1 Sponsoren en donateurs
Aangezien het DWC een organisatie is met een beperkt budget, kunnen sponsors veel voor
het centrum betekenen. Een sponsorend bedrijf investeert een bepaald bedrag, producten,
diensten of menskracht en krijgt daarvoor communicatieve tegenprestaties terug: meer
naamsbekendheid, een sympathieke associatie, tevreden werknemers, productpromotie etc.
(Van der Westen, 2006). Het Dierenwelzijnscentrum heeft al een aantal grote sponsors
aangetrokken, dus in deze paragraaf wordt ingegaan op de sponsormogelijkheden voor de
educatieruimte.
In principe kunnen voor alle onderdelen in de educatieruimte sponsoren gezocht worden. Het
bedrijf dat de quizborden ontwerpt en maakt, is wellicht bereid de kosten te beperken
wanneer op het bord de tekst „deze quiz is mede tot stand gekomen dankzij *naam bedrijf*‟
geplaatst wordt. Op soortgelijke manieren kan een groot gedeelte van de educatie
gesponsord worden. Aangezien het dierenwelzijnscentrum een lokaal centrum wordt, wordt
aangeraden vooral samen te werken met sponsoren uit de nabije omgeving.
Het DWC kan dingen die moeten gebeuren opdelen in kleine projecten, bijvoorbeeld het
ontwikkelen van een folder of de aanschaf van een zithoekje of decoratie in de
educatieruimte. Bedrijven kunnen vervolgens kiezen wat ze willen sponsoren. Op deze
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manier worden voor kosten uitgespaard voor het dierenwelzijnscentrum. Wel moet rekening
gehouden worden met het aantal sponsors. Het is ongewenst dat de educatieruimte teveel
reclame voor bedrijven bevat aangezien de educatie centraal dient te staan.
De sponsors kunnen in principe uit allerlei sectoren afkomstig zijn, mits hun doelstellingen
overeen komen met die van het Dierenwelzijnscentrum. Aangeraden wordt om vooral met
bedrijven of instellingen samen te werken die dierenwelzijn en/of het cradle-to-cradle principe
hoog in het vaandel hebben staan.
In de samenwerking met sponsoren is het van belang dat een contract wordt opgesteld
waarin alle gemaakte afspraken duidelijk staan omschreven. Dit is noodzakelijk zodat er op
den duur geen verwachtingen ontstaan die niet waargemaakt kunnen worden. (Michels,
2006).
Wanneer een donateur bereid is een geldbedrag te schenken aan het centrum, is het leuk de
naam van deze persoon of organisatie te vermelden. Momenteel kunnen donateurs voor
twintig euro een steen in het DWC kopen met daarop hun naam of die van hun huisdier. Dit
is een goed idee en kan wellicht verder uitgewerkt worden door verschillende afmetingen of
vormen van stenen aan te bieden in verschillende prijsklassen.
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7.

Evaluatie

Door regelmatige evaluatie kan tijdig beoordeeld worden of het Dierenwelzijnscentrum haar
doelstellingen heeft behaald. Aangezien dit rapport een educatieplan betreft, wordt alleen de
evaluatie van de zaken rondom de educatie voor „gezinnen met kinderen tot twaalf jaar en
huisdieren' besproken. In dit educatieplan worden voornamelijk suggesties gegeven waarvan
nog onduidelijk is welke in de praktijk uitgewerkt zullen worden. Dit maakt het lastig een
concreet evaluatieplan op te stellen. Om deze reden worden in dit hoofdstuk belangrijke
punten besproken die meegenomen dienen te worden wanneer er in de toekomst een
concreet evaluatieplan ontwikkeld wordt.
7.1
Procesevaluatie
Bij procesevaluatie wordt de gang van zaken omtrent het tot stand komen van de educatie
besproken (Michels, 2006). Door terug te kijken op dit proces, kunnen eventuele fouten
opgespoord worden zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.
Het proces kan geëvalueerd worden in een evaluatievergadering met alle betrokkenen
personen. Onderwerpen van de vergadering kunnen zijn: Hoe verliep de samenwerking, hoe
zijn de afspraken gemaakt en hoe zijn deze nagekomen? Het is aan te bevelen om deze
bijeenkomsten in een vertrouwelijke sfeer te houden, dit vergroot de bereidheid om fouten te
bespreken (Wijzeradvies, 2000).
Tevens kunnen de organisatieprocessen rondom de verschillende educatiemiddelen met
elkaar vergeleken worden. Er wordt dan bekeken wat beter en wat slechter verliep en
waardoor dit veroorzaakt is. Op die manier kan er van de verschillende processen geleerd
worden. (Projectfuture, 2009)
Het is aan te bevelen na de opening van de educatieruimte een evaluatie te plannen. Dat
heeft als voordeel dat de organisatie ervan nog vers in het geheugen zit. Vervolgens kan na
vier maanden opnieuw geëvalueerd worden over hoe de communicatie na opening van de
ruimte is verlopen. Indien de educatie verder wordt uitgebreid met workshops of andere
activiteiten, wordt aangeraden het proces een maand na aanvang te evalueren.
7.2
Productevaluatie
Bij productevaluatie gaat het om de waardering van de doelgroep over de aangeboden
educatie (Michels, 2006). Dit kan gemeten worden door steekproefsgewijs enquêtes af te
nemen onder bezoekers. Geëvalueerd kan worden hoe de bezoekers denken over de inhoud
van de educatie en wat hun mening is over educatievormen en vormgeving.
Daarnaast kan gewerkt worden met een klankbordgroep (Wijzeradvies, 2000). Het
Dierenwelzijnscentrum bespreekt de educatiemiddelen dan met een representatieve groep,
in dit geval gezinnen met kinderen. Zij kunnen uitgebreid gevraagd worden naar hun mening
over de huidige educatie, wat hen aanspreekt en wat ze missen of anders zouden willen
zien.
Andere mogelijkheden zijn het plaatsen van een gastenboek op de website van het
dierenwelzijnscentrum en in het centrum zelf. Mensen kunnen daarin aangeven wat zij van
het bezoek vonden. Ook kan een poll met een stelling op de website geplaatst worden. Op
die manier kunnen mensen met één muisklik hun mening over een bepaald thema geven. Dit
is laagdrempeliger en kost minder moeite dan zelfs iets te moeten schrijven in een
gastenboek.
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7.3
Effectevaluatie
Bij effectevaluatie draait het om het effect dat de educatie op de doelgroep heeft (Michels,
2006). In andere woorden, of de doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk „3
Doelstellingen‟ zijn behaald. Het meten van deze veranderingen in kennis, houding en
gedrag is erg lastig en vaak kostbaar (Zorg voor beter, 2007). De kennis, houding en het
gedrag van de doelgroep dienen dan voor en na een bezoek gemeten te worden. Dergelijke
onderzoeken kunnen om kosten te besparen eventueel uitgevoerd worden door stagiaires of
vrijwilligers. Aan de hand van de uitkomst van deze onderzoeken, kunnen de doelstellingen
en de educatie eventueel aangepast worden.
Om het effect van educatie te meten, kan ook gebruikt worden van een klankbordgroep
(Wijzeradvies, 2000). In tegenstelling tot bij de productevaluatie wordt nu niet ingegaan op
wat de gezinnen van de educatie vinden, maar wat ze ervan geleerd hebben en hoe hun
gedrag is veranderd.
Wanneer dit niet mogelijk is, kan eventueel ook een enquête op de website van het DWC
geplaatst worden. Deze enquête verschijnt op de hoofdpagina en bevat vragen waarin
gepeild worden of mensen bewust stilstaan bij verschillende dierwelzijnsonderwerpen. Op
deze manier is niet met zekerheid te zeggen of het bewustzijn veranderd is door een bezoek
aan het centrum. Echter, wanneer gevraagd wordt in te vullen of men het DWC al bezocht
heeft, is het effect van de educatie redelijk in te schatten.
Daarnaast wordt aangeraden een papieren gastenboek met een pakkende, regelmatig
wisselende stelling in het Dierenwelzijnscentrum te plaatsen. Wanneer bezoekers hun
mening geven, kan het DWC inschatten hoe het met het welzijnsbesef van de bezoekers
staan. Echter, er is geen beginmeting aan vooraf gegaan. Door bezoekers te vragen wat ze
geleerd hebben in het centrum en of ze naar aanleiding van het bezoek bepaalde gewoontes
of bepaald gedrag willen veranderen, kan redelijk worden ingeschat of de educatie effect
heeft. Echter, de meest betrouwbare resultaten krijg je door middel van een uitgebreid
onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van nulmetingen.
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8.

Aanbeveling

Het is voor de specifieke invulling van de educatie belangrijk duidelijk te krijgen hoe het
Dierenwelzijnscentrum er precies uit gaat zien en welke financiële middelen beschikbaar zijn.
Wanneer een educatieruimte van groot formaat beschikbaar komt, kan deze gebruikt worden
voor het uitwerken van de quizborden en de ontdekhoekjes zoals beschreven in hoofdstuk „4
Middelen‟. Er wordt geadviseerd informatie zoveel mogelijk over te brengen door middel van
interactie met de bezoeker, bewegend beeld en geluid.
Om de groep kinderen van nul tot twaalf jaar door middel van dezelfde educatie te bereiken,
is de educatie in dit rapport vooral op wat oudere kinderen en de ouders gericht. Zij kunnen
de jongere kinderen uitleggen wat de bedoeling is. In de verdere realisering van educatie
voor deze doelgroep, kan meer aandacht besteed worden aan kinderen in de leeftijd van nul
tot zes jaar. Ook wordt aangeraden om aan meer diersoorten dan enkel katten, honden en
konijnen aandacht te schenken. Opties zijn veelgehouden vogels en knaagdieren. Wanneer
ervoor gekozen wordt de educatiemiddelen in dit rapport verder uit te werken, kan hiervoor
het beste een plan opgesteld worden. In dit plan wordt beschreven welke stappen wanneer
door wie genomen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.
In dit rapport zijn suggesties gegeven van marketingcommunicatiemiddelen die het DWC in
kan zetten om de doelgroep te bereiken. Voor het effectief gebruik van deze middelen, wordt
geadviseerd een marketingcommunicatieplan (met meerjarenplanning en kosten) op te
stellen. Hetzelfde advies geldt voor de evaluatie. Regelmatig evalueren is belangrijk om het
maximale uit een product of dienst te halen. In dit rapport worden suggesties gegeven die
kunnen worden meegenomen in de evaluatie. Echter, om de evaluatie zo effectief mogelijk te
maken, dient en specifiek evaluatieplan geschreven te worden met wanneer wat op welke
manier geëvalueerd wordt. Daarnaast is het belangrijk dat ook daadwerkelijk lering wordt
getrokken uit de conclusies.
Het Dierenwelzijnscentrum wil het liefst alle inwoners in de nabije omgeving van het centrum
bereiken. Het advies luidt dan ook om in de toekomst soortgelijke educatieplannen op te
stellen voor doelgroepen zoals 65plussers, basisscholen, middelbare scholen, het hoger
onderwijs en gezinnen zonder kinderen.
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Bijlage 1. Educatieruimte gezinnen met kinderen
De educatieruimte in het Dierenwelzijncentrum moet er aantrekkelijk uitzien voor kinderen.
Dit kan bereikt worden door kleurgebruik en veel aandacht te besteden aan de indeling van
de ruimte. Er kunnen het best verschillende hoekjes gecreëerd worden waar de gezinnen
zelfstandig kunnen rondkijken. De ruimte moet uitdagen tot gebruik en creatief ingedeeld
zijn. In deze bijlage zijn enkele voorbeelden opgenomen ter illustratie van hoe een ruimte
met beperkte kosten aantrekkelijk ingedeeld kan worden.
Onderstaande foto‟s zijn gemaakt in het Universiteitsmuseum in Utrecht. Dit museum is erg
gericht op kinderen en aantrekkelijk door het creatief omgaan met ruimte en kleurgebruik. Op
de afbeeldingen zijn eenvoudige manieren te zien om geschreven informatie aantrekkelijk te
presenteren.

Op de hier onderstaande afbeeldingen is te zien hoe auditieve of interactieve informatie
eenvoudig overgebracht kan worden. Door middel van een koptelefoon en drukknop en door
middel van een pc met koptelefoon is veel mogelijk.
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Wanneer er een grote budget beschikbaar is, kan wellicht een tafel als de Focus Crayon
Interactieve tafel van Smit Visual Supplies aangeschaft worden. Dit is een leuk uitziende tafel
die als beeldscherm of pc gebruikt kan worden. Een soortgelijke tafel ziet er aantrekkelijk uit
en is minder kwetsbaar dan een echte pc.
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Bijlage 2. Voorbeeld educatiebord Safaripark
Als voorbeeld van een informatiebord met klepjes is dit educatieve bord uit Safaripark
Beekse Bergen genomen. De bovenste afbeelding laat zien hoe het bord eruit ziet met de
klepjes gesloten. De afbeelding daaronder illustreert hoe de tekst naar voren komt wanneer
de klepjes opgetild worden. Met een soortgelijk concept kan het Dierenwelzijnscentrum ook
werken.
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Bijlage 3. Lichaamstaal kat
De afbeeldingen in deze bijlage dienen als voorbeeld van afbeeldingen die gebruikt kunnen
worden om de doelgroep meer de leren over de lichaamstaal van katten. Indien mogelijk kan
ook gebruikt worden van foto‟s van echte katten of van videomateriaal.
Onderstaande afbeelding geeft eenvoudige de belangrijkste gedragingen van katten weer.
Deze afbeelding is afkomstig van de website www.kinderenendieren.nl
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In het boek „Baas, gids voor eigenaren van een hond, kat, konijn of knaagdier‟ van de
Dierenbescherming staan soortgelijke afbeeldingen die wellicht daadwerkelijk gebruikt
kunnen worden in het DWC.
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Bijlage 4. Body Condition Score
De afbeelding in deze bijlage dient als voorbeeld voor in het Dierenwelzijnscentrum. Met
behulp van soortgelijke afbeeldingen kunnen bezoekers inschatten of hun hond of kat een
goed gewicht heeft.
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Bijlage 5. Folder hond
Om gezinnen met kinderen achtergrondinformatie mee naar huis te kunnen geven, zijn
folders erg geschikt. In het beginstadium van het Dierenwelzijnscentrum ontbreekt wellicht
het budget deze zelf te laten ontwikkelen. Verschillende instanties zoals het LICG en de
Hondenbescherming beschikken echter over interessante folders. In deze bijlage is een
gedeelte van de folder „Kind en Hond‟ van de Hondenbescherming opgenomen als
voorbeeld.
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Bijlage 6. Lichaamstaal hond
De afbeeldingen in deze bijlage dienen als voorbeeld van afbeeldingen die gebruikt kunnen
worden om de doelgroep meer de leren over de lichaamstaal van honden. Indien mogelijk
kan ook gebruikt worden van foto‟s van echte honden of van videomateriaal.
Onderstaande afbeelding geeft eenvoudige de belangrijkste gedragingen van honden weer.
Deze afbeelding is afkomstig van de website www.kinderenendieren.nl
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In het boek „Baas, gids voor eigenaren van een hond, kat, konijn of knaagdier‟ van de
Dierenbescherming staan soortgelijke afbeeldingen die wellicht daadwerkelijk gebruikt
kunnen worden in het DWC.
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Bijlage 7. Omgaan met een hond
In deze bijlage zijn voorbeelden van afbeeldingen opgenomen die als toelichting kunnen
dienen bij de omgangsregels. De afbeeldingen zijn afkomstig van de website
www.kinderenendieren.nl
Honden vinden het fijn om onder hun kin geaaid te worden. Op hun hoofd aaien, een knuffel
geven of over de rug hangen kunnen ze vervelend vinden:

Je kunt beter geen trekspelletjes met je hond spelen. Leuke spelletjes zijn een bal of frisbee
weggooien of zoekspelletjes:
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Je kunt je hond beter niet alleen uitlaten, honden zijn heel sterk! Samen met een volwassene
is het ook leuk en veilig:

De mand van de hond is van hem en niet van jou. Je mag daar dus niet in gaan zitten:

De meeste honden zijn dol op eten. Ze vinden dit zo belangrijk, dat ze kunnen bijten als jij ze
stoort terwijl ze eten. Laat een etende hond dus even met rust totdat hij klaar is:
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Bijlage 8. Optillen konijn
In deze bijlage zijn afbeeldingen met betrekking tot het optillen van konijnen opgenomen.
Door middel van soortgelijke afbeeldingen moet het voor de doelgroep duidelijk worden hoe
ze een konijn wel en niet op kunnen tillen. De afbeeldingen zijn afkomstig van de website
www.kinderenendieren.nl
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Bijlage 9. Benaderen konijn
In deze bijlage zijn afbeeldingen opgenomen die als voorbeeld kunnen dienen voor
illustraties die gebruikt gaan worden in het DWC. Uit de afbeeldingen moet duidelijk worden
hoe je een konijn wel en juist niet moet benaderen.
Benader een konijn niet van achteren:

Maar zorg dat jij je kan zien:

Als je je konijn zo pakt, kan hij denken dat je een roofvogel bent:

Het beste is om te wachten tot je konijn zelf naar jou komt:

80

81

Bijlage 10.

Voorbeeld ‘Wist je dat’

Ter verduidelijking van het concept van de wist-je-datjes is deze afbeelding opgenomen. De
afbeelding is eigendom van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven in
Utrecht. Op de brede strook staan de wist-je-datjes vermeld en op de geplastificeerde a4-tjes
staat het wist-je-datje verder uitgewerkt.
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