Paragraaf 2: Criteria
§ 2(1) Doelvoorschriften en Open normen Keurmerk Opvang
versie 2.1

Bemiddeling:
Dierenopvang is TIJDELIJK
Be-1: Een dier wordt zo snel en direct mogelijk geplaatst naar een particuliere
eigenaar, die in staat is goed en blijvend voor het dier te zorgen.
Open normen:
Be 1-1: Alleen voor plaatsing goedgekeurde dieren (gezondheid, welzijn en gedrag) worden aan
nieuwe eigenaren overgedragen.
Be 1-2: Het plaatsingsbeleid is helder en duidelijk voor potentiële eigenaren en wordt conform
door de aangewezen medewerker toegepast.
Be 1-3: Analyse van de redenen voor afwijzen van potentiële eigenaren ondersteunt het
plaatsingsbeleid.

Be-2: Nieuwe eigenaren worden geïnformeerd over correcte huisvesting,
voeding en verzorging van het gekozen dier.
Open normen:
Be2-1: De nieuwe eigenaar ontvangt algemene informatie over diersoort, raskenmerken,
verzorging en registratie van het dier.
Be2-2: Het opstellen van het dierdossier begint met de intake. Daarna wordt het dierdossier
steeds actueel gehouden. De nieuwe eigenaar ontvangt voor hem/haar relevante specifieke
informatie over het gekozen dier mee (voeding, gedrag, bijzondere omstandigheden, ervaring van
de oude eigenaar).

Be-3: Het gedrag van ieder dier wordt op een gestandaardiseerde manier
beoordeeld. Nadruk ligt hierbij op voor een dier maximaal haalbaar
dierenwelzijn in relatie tot plaatsbaarheid.
Open normen:
Be3-1: Gedragsbeoordeling van het dier leidt - waar nodig - tot inzet van een gasthouder en/of
de inzet van een (re)socialisatieprogramma.
Be3-2: Gedragsbeoordeling leidt tot goede afwegingen over de plaatsbaarheid van het dier.
Be3-3: Gedragsbeoordeling is basis voor de match met de nieuwe eigenaar.

Be-4: Opvang en bemiddeling van dieren is niet uitsluitend via en/of in het DOC
georganiseerd.
Open normen:
Be4-1: Potentiële eigenaren kunnen op meerdere manieren zien welke dieren voor plaatsing
worden aangeboden.
Be4-2: Dieren, waarvan de eigenaar afstand wil doen, worden bij potentiële eigenaren actief
onder de aandacht gebracht.
Be4-3: Collega DOC’s worden betrokken bij dreigende overbezetting en voor eventuele
specialistische zorg.
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