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Deze zomer brachten we een nieuwe zienswijze uit over dilemma’s in de
wildopvang, werkten we onder meer aan onze Engelstalige website en gingen we
aan de slag met het vervolg op de evaluatie van de Raad die we hebben laten
uitvoeren. Tot slot vragen we nog even aandacht voor ons jaarverslag van 2021.
Hieronder leest u meer.

Vers van de pers

Dilemma's in de wildopvang
Op 11 juli jl. publiceerde de RDA zijn zienswijze ‘Dilemma’s in de wildopvang’. Deze
zienswijze is op verzoek van de minister opgesteld en gaat over de vraag of, hoe en

door wie hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen. Het thema
komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van
hulp aan wilde dieren.
De RDA vindt dat een wild dier geholpen moet worden als het zich niet meer
zelfstandig kan aanpassen aan de situatie en als er een kans is op herstel en
terugplaatsing in de natuur. Maar, het maken van de goede afweging is voor de
meeste mensen onmogelijk. De RDA vindt daarom dat de wettelijke zorgplicht
moet worden opgevat als ‘zoekplicht naar deskundigheid’: het inschakelen van de
dierenambulance of hulpdiensten, of 144 bellen voor advies. Voor de praktijk van
de dierenhulpsector ziet de RDA een aantal verbeterpunten. De Raad deed
aanbevelingen op het gebied van (basis)kwaliteit, informatievoorziening,
continuïteit en structurele financiële ondersteuning. Het volledige rapport –
inclusief aanbevelingen, samenvatting en animatie – vindt u door te klikken op de
onderstaande button.
Liever tijdens het wandelen of in de auto kennisnemen van het rapport? Luister
dan naar de bijbehorende podcastaflevering op Spotify, Apple Podcasts of Google
Podcasts.

RDA-zienswijze: Dilemma's in de wildopvang

Evaluatie van de Raad
De RDA laat zich periodiek evalueren. Berenschot is gevraagd om als
onafhankelijke partij het evaluatieonderzoek uit te voeren naar het functioneren
van de RDA in de periode 2015-2021. De centrale vragen in de evaluatie waren
hoe de taakopvatting en werkwijze van de RDA door zijn omgeving worden
ervaren en in hoeverre de RDA erin slaagt om zijn formele taakopdracht adequaat
te vervullen en zijn eigen ambities te realiseren, met inachtneming van de
conclusies en aanbevelingen uit eerdere evaluaties.
De RDA is blij met de resultaten van de evaluatie die Berenschot heeft uitgevoerd.
Op basis van bureauonderzoek en een groot aantal interviews concluderen de

onderzoekers dat de RDA goed werk levert. Ze geven ook een aantal
aanbevelingen voor de manier waarop de RDA zijn impact kan versterken. Dit
najaar bespreken we de resultaten met de minister. In het bijzonder willen we
aandacht geven aan de volgende zaken:
1. Versterking van onze rol in het publieke debat.
2. Versterking van de agendering.
3. Intensivering van de contacten met stakeholders en het parlement.
4. Stroomlijnen van de governance en de financiële en juridische basis van de
Raad.
Meer lezen over de evaluatie? Hieronder vindt u het rapport en de begeleidende
brief aan de minister.

Evaluatierapport en brief aan de minister

Uitbreiding van Jong RDA

Jong RDA (het jongerennetwerk van de Raad) bestaat uit een groep enthousiaste
jonge professionals met uiteenlopende expertises en interesses op het gebied van

dieren. Het doel van het jongerennetwerk is om verbindingen te leggen tussen dier
en mens, tussen de RDA en de maatschappij en tussen generaties. De
kernwaarden van het netwerk zijn (i) verbindend, (ii) toekomstgericht, (iii)
vernieuwend, (iv) betrokken en (v) kritisch op inhoud en werkwijze. Afgelopen
zomer heeft Jong RDA gezocht naar vier nieuwe leden. Zij zullen binnenkort
aansluiten bij de andere vijftien. Wilt u weten uit welke leden Jong RDA nu
bestaat? Klik op onderstaande button.

Over Jong RDA

Jaarverslag 2021
Ook 2021 was een coronajaar, maar de Raad heeft gelukkig niet stilgezeten. Er
vonden veel activiteiten plaats, en dus werd het jaarverslag van 2021 een
goedgevuld exemplaar. U kunt het bekijken door op de onderstaande button te
klikken.

Jaarverslag 2021

Engelse vertalingen
De Raad wil alle publicaties vertalen naar het Engels zodat onze zienswijzen ook
buiten de taalgrenzen benut kunnen worden. We hebben hiertoe een Engelstalige
versie van de RDA-website gelanceerd waar alle vertaalde producten zijn
weergegeven. Recentelijk heeft de Raad de vertaling van de zienswijze,
samenvatting en animatie 'Dierwaardige veehouderij' hieraan toegevoegd.

Engelstalige website van de RDA

Wisseling van de wacht
Franck Meijboom, universitair hoofddocent ethiek van mens-dier interacties, heeft
onlangs afscheid genomen van de Raad. Zijn bijdragen zijn als zeer waardevol
ervaren. De Raad heeft ook een nieuw lid onthaald: universitair hoofddocent
filosofie Bernice Bovenkerk. Welkom!

Wij wensen u een mooie herfst!

In december zullen we opnieuw verslag uitbrengen van onze activiteiten van het
komende kwartaal. Graag tot dan! In de tussentijd kunt u ook de hoogte blijven
van onze adviezen, opinies en werkzaamheden via onze website, Twitter
en LinkedIn.
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