Merkkompas

Inhoudsopgave

• Roots

Waar komen we vandaan?

• Intentie

Waar willen we naartoe?

• Visie

Vanuit welk ‘wereldbeeld’ doen we dat?

• Missie

Wat is daarin onze opdracht?

• Doelgroep

Voor wie willen we in het bijzonder van waarde zijn?

• Rol

Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

• Essentie

Wat is onze unieke meerwaarde?

• Waarden

Vanuit welke waarden gaan wij binden en boeien?

Onze roots
Waar komen we vandaan?

Onnodig dierenleed voorkomen

Hoe voorkom je dat dieren naar een asiel gaan als ze
weg moeten bij hun baasje en zo onnodig lijden? Het
was deze vraag die ons aangreep én inspireerde om
een waardig alternatief te bedenken.
Onze oplossing was even origineel als succesvol; een
matching site voor dieren en mensen! Op dit platform
geven we ‘tweedekans’ dieren uitzicht op een
gezond en gelukkig leven.

Onze intentie
Waar willen we naartoe?

Inmiddels raken steeds meer mensen gewend aan
‘tweedekans’ dieren en zien ze er zelfs de voordelen
van. Met als resultaat dat we maandelijks honderden
dieren en mensen succesvol met elkaar verbinden.

Elk dier verdient een liefdevol thuis

Dat is mooi, want wij willen zoveel mogelijk dieren een
liefdevol thuis geven. We zien volop kansen daartoe.
Er zijn nog heel veel lieve dieren op zoek naar een
(nieuw) baasje. Én er zijn heel veel lieve mensen die
graag een dier als nieuw gezinslid verwelkomen.

Onze visie
Vanuit welk ‘wereldbeeld’ doen we dat?

Harmonieuze relaties tussen dier en
mens maken het leven mooier

Wij geloven dat harmonieuze relaties tussen dieren
en mensen een belangrijke bijdrage leveren aan
een gelukkig leven voor mens & dier.
It takes two to tango. Wij vinden het daarom
cruciaal dat dier en mens écht bij elkaar passen.
Niet zozeer op basis van hun uiterlijk, maar vooral op
basis van hun behoeften en unieke karakter.

Onze missie
Wat is daarin onze opdracht?

De ideale match creëren tussen dier en
mens

Wij helpen de ideale match creëren tussen dier en
mens. We stimuleren mensen om een bewuste
keuze voor hun dier te maken, zodat ze samen een
waardevolle relatie kunnen ontwikkelen.
Met onze unieke matching-aanpak zijn we in staat om
dier en mens succesvol aan elkaar te koppelen. Zo
kan het dier direct naar een passend nieuw baasje en
heeft het zicht op een liefdevol thuis.

Onze doelgroep
Voor wie willen we in het bijzonder van waarde zijn?

Een dierenliefhebber word je niet. Dat ben je!
Dierenliefhebbers zien dieren niet als (handels)object,
maar als levenspartner. Ze kunnen zich nauwelijks een
leven zonder metgezel voorstellen.

Echte dierenliefhebbers

Ze waarderen de puurheid en oprechtheid van een
huisdier en willen het dier ook zo behandelen. Ze zijn
dan ook bereid om onvoorwaardelijk in de relatie te
investeren en kiezen altijd die optie die voor dier en
mens bevredigend is.

Onze rol
Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Zorgvuldige matchmaker

Verhuisdieren gunt alle dieren het ideale baasje. Dat
geluk begint bij een zorgvuldige partnerkeuze waarbij
we het creëren van verbinding tussen de behoeften
van het dier en hun baasje centraal stellen.
Op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring en
onze unieke matchingmodule zijn we in staat om als
geen ander succesvolle relaties tussen mens en dier
te laten ontstaan en ontwikkelen.

Onze essentie
Wat is onze unieke meerwaarde?

De band tussen mens & dier is heel mooi en
betekenisvol. Een relatie waaraan je veel plezier
beleeft, maar die je ook heel serieus moet nemen.

Matcht mens en dier

Door inzichten en advies maakt zowel het nieuwe als
het oude baasje bewust de juiste keus. Op deze
manier leggen we de basis voor een succesvolle
relatie.

Onze waarden
Vanuit welke waarden gaan we binden en boeien?

Liefdevol
Ondernemend
Verantwoord
Vooruitstrevend

Kernwaarden geven ons intern concrete handvatten
voor ons dagelijks handelen en leggen de basis om
ons te verbinden met onze klanten, supporters,
vrijwilligers en andere stakeholders.
De kernwaarden die we met elkaar, intern en extern,
delen zijn Liefdevol, Ondernemend, Verantwoord en
Vooruitstrevend.

Liefdevol

Wij zijn gek op dieren. Hun onvoorwaardelijke liefde
en spontaniteit doen ons hart automatisch sneller
kloppen.

Onze passie werkt aanstekelijk

Aan oppervlakkigheid hebben we een broertje dood.
Alles wat we doen, doen we met oprechte aandacht
voor dieren en mensen.
Er is nog nooit iets moois ontstaan en/of bereikt zonder
enige vorm van bezieling. Die passie is bij ons dan ook
de motor achter het succes.

Ondernemend

We zijn ambitieus en hebben grootse idealen. Om die
te realiseren is het belangrijk dat we met gezond
verstand ondernemen.

Kansen zien en verzilveren

Dat betekent kansen zien, keuzes durven maken en
daar vol voor gaan. Onze liefde voor de dieren geeft
ons daarbij tomeloze energie.
We realiseren ons dat we daarbij met anderen verder
komen dan alleen. Vanuit de verbinding ontstaat de
beweging en kunnen we samen bouwen aan een
betere wereld voor dier en mens.

Verantwoord

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn en geluk
van dier en mens. We doen de juiste dingen niet omdat
het moet, maar omdat we dat oprecht willen.

Vanuit idealisme concreet en
transparant aan de slag

Ons idealisme maakt dat we te allen tijde dier- en
mensvriendelijk te werk gaan. We hebben letterlijk en
figuurlijk hart voor de (goede) zaak.
We snappen dat we financieel gezond moeten draaien.
Maar daarbij overstijgt ons ideaal ieder winstoogmerk.
We willen daarbij niet alleen verantwoord ondernemen,
maar vooral ook transparant.

Vooruitstrevend

We zullen zelf de verandering moeten creëren die we
voor ogen hebben in een (dieren)wereld die nog te
vaak wordt gedomineerd door trieste situaties.

Werken aan baanbrekende en
doordachte oplossingen

We delen onze positieve kijk op het leven en de vele
mogelijkheden met klanten, supporters en vrijwilligers.
Want niets is zo aanstekelijk als gedeeld enthousiasme.
We denken ‘out of the box’ maar staan tegelijk met
onze beide benen stevig op de grond. En werken
vanuit creatieve insteken aan baanbrekende en
doordachte oplossingen.
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