Stichting Dierkeur
Organisatie van de Stichting Dierkeur
De uitvoering van de keurmerkwerkzaamheden is ondergebracht in een onafhankelijke stichting, Stichting
Dierkeur. Deze stichting draagt de zorg voor de inspecties, de beoordeling en de toekenning van het keurmerk,
maar ook voor de verdere ontwikkeling ervan. Om ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van de
keurmerkstichting zelf te waarborgen wordt de stichting Dierkeur aangemeld voor extern toezicht bijvoorbeeld.
door Consuwijzer.
Werkterrein van de Stichting
Het werkterrein van de stichting kenmerkt zich door:

respect voor dieren

focus op dierenhulpverlening

invulling van sociaal- maatschappelijke verantwoordelijkheid;

focus op publiek private samenwerking;
Doel van de Stichting
Het doel van de stichting is het onafhankelijk en objectief ontwikkelen, beheren, verlenen en onderhouden van
keurmerken aan organisaties waar dierenwelzijn en een maatschappelijk verantwoorde manier van omgaan
met dieren belangrijke thema’s zijn. Daarnaast is het bevorderen van samenwerking van organisaties,
instellingen en bedrijven binnen de keten dierenhulpverlening en dierenwelzijn in Nederland van belang.
De ambitie is om zich als volwaardig gesprekspartner te ontwikkelen op gebied van vervoer, opvang en
verzorging van dieren (in nood), evenals het op een maatschappelijk verantwoorde manier van omgaan met
(gezelschaps-)dieren.
De stichting tracht de branche te ondersteunen bij de verbetering van het kwaliteitsniveau en de
professionaliteit, bij voorbeeld door het uitwisselen van best practices te ondersteunen en te bevorderen.
Organisatie van de Stichting
De stichting legt in eerste instantie nadruk op interactie met dierenhulporganisaties en hierbij betrokken
bedrijven en instanties. Eerste actie is het ontwikkelen en onderhouden van het keurmerk Diervervoer.
Bestuurders, het College van Deskundigen en de keurmerkinspecteurs zijn vrijwilligers.

Januari 2014

1

Stichtingsbestuur
Keurmerksecretariaat
College van
Deskundigen
Deskundigen

Toetsingscommissie
KeurmerkInspecteurs

3.3.1 Het Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de stichting. Hieronder vallen tevens de contacten met externe partijen,
opdrachtgevers en brancheorganisaties en de communicatie met andere stakeholders. De stichting heeft een
betaald keurmerksecretariaat.
3.3.2 Het Keurmerksecretariaat
Het keurmerksecretariaat zorgt voor de uitvoering van administratieve en andere ondersteunende
werkzaamheden voor de stichting en de toetsingscommissie. Hierbij hoort bij voorbeeld de verwerking van
ingediende aanvragen, planning van inspecties en de administratieve afhandeling ervan. Het secretariaat zorgt
voor het directe contact met de vervoersdiensten en keurmerkdragers en onderhoudt de website.
3.3.3 Het College van Deskundigen
Het college van deskundigen richt zich op de inhoud van het keurmerk.
De volgende kennisgebieden zijn van belang:

Dierenwelzijn

Dierengezondheid en gedrag (met name in stresssituaties) voor zowel gezelschapsdieren en inheemse
wilde dieren

Procesmatig en gestandaardiseerd werken;

Toetsingsmethodes en procedures;

Kennis- en competentieontwikkeling;

Maatschappelijke trends, maatschappelijke partners.
Het college kiest uit zijn midden een voorzitter, die contact houdt met het bestuur van de stichting.
3.3.4 De Toetsingscommissie
De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inspecties en het toekennen van het
keurmerk. Hiervoor heeft de toetsingscommissie een twee-laags structuur:



de gecertificeerde inspecteurs en
de besluitvormende commissie.
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Inspecteurs worden intern opgeleid en gecertificeerd. Voor behoud van het certificaat is bijscholing vereist. Alle
inspecteurs met een geldig certificaat mogen inspecties (zelfstandig) uitvoeren. Inspecties worden op basis van
aanvragen en ten behoeve van het periodieke onderhoud van het keurmerk samen met het secretariaat
gepland. Na de inspectie stelt de inspecteur een rapport op, dat hij of zij aanvult met een advies voor het wel of
niet verlenen van het keurmerk. De besluitvormende commissie bestaat uit de bestuurssecretaris en twee
inspecteurs. De commissie besluit op basis van voorliggende rapporten en adviezen over de verlening van het
keurmerk aan de aanvrager of de verlenging van het keurmerk bij organisaties die het keurmerk al hebben.
Het keurmerksecretariaat draagt zorg voor het onderhoud van het keurmerkregister en de publicatie ervan.
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