
Missie en visie NCad 

 

 

Missie (waarvoor staat het NCad) 

Het NCad brengt vanuit haar wettelijke opdracht zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het 

Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven en de ethische toetsing daarvan in 

onderzoek en onderwijs. Vanuit de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren, staat de 

bescherming van dieren die worden beoogd voor wetenschappelijke doeleinden voorop. 

Het NCad streeft naar transitie naar innovatief proefdiervrij onderzoek met behoud van 

wetenschappelijke kwaliteit en veiligheid. 

 

 

Visie (waarvoor gaat het NCad) 

Nederland heeft de ambitie in 2025 koploper proefdiervrije innovaties te zijn en op internationaal 

niveau een voorbeeldfunctie te verwerven. Het NCad draagt daaraan bij met beleidsadviezen over 

de zorgvuldige toepassing van het 3V-principe en de versnelling van de transitie naar innovatief 

proefdiervrij onderzoek. Hierbij is het bereiken van maatschappelijk draagvlak belangrijk, evenals 

kennisdeling en samenwerking met stakeholders.  

Het NCad is een nationale speler die in samenwerking met andere National Committees (NC) op 

Europees niveau een voortrekkerspositie inneemt en haar adviezen internationaal uitdraagt. 

Het NCad heeft een kritische blik op de waarde en positie van dierproeven in het onderzoek en 

onderwijs. 

 

Kernwaarden  

 Onafhankelijk 

 Verbindend 

 Transparant 

 Toegankelijk 

 Deskundig 

 Innovatief 

 

 

Taken (hoe doet het NCad dat) 

- Het NCad brengt gevraagd en ongevraagd (en met beoogd maatschappelijk effect) 

adviezen uit over de aanschaf, fok, huisvesting, verzorging, en het gebruik van dieren in 

dierproeven, de 3V’s en de transitie naar proefdiervrij onderzoek. Adviezen worden 

geadresseerd aan de centrale overheid, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), 

Instanties voor Dierenwelzijn (IvD), en waar mogelijk Dierexperimentencommissies (DEC) 

en instellingsvergunninghouders   

- Het NCad verbetert de kennisoverdracht over dierproeven, 3V-alternatieven en 

proefdiervrije innovaties en draagt beste praktijken uit in Nederland, en -via 

samenwerking met de National Committees (NC)- ook met andere EU-lidstaten en 

internationaal 

- Het NCad verbindt relevante partijen en ondersteunt de communicatie tussen en met 

professionals in het veld van dierproeven, 3V-alternatieven en proefdiervrije innovaties 

- Het NCad bevordert de openheid en transparantie over dierproeven, 3V-alternatieven en 

proefdiervrije innovaties 

- Het NCad stimuleert proefdiervrije innovaties en de ontwikkeling, valorisatie, acceptatie en 

toepassing van 3V-alternatieven voor dierproeven, zowel nationaal als internationaal. Het 

NCad werkt samen met andere adviesraden om proefdiervrije innovaties te verankeren in 

beleidsthema’s als gezondheid en duurzaamheid. 

  



Jaarplan 2018 

Het NCad wil middels ongevraagde en gevraagde adviezen het welzijn bij nog noodzakelijke 

proefdieren verder optimaliseren. De werkzaamheden van het NCad staan in 2018, in vervolg op 

het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ grotendeels in het teken van het stimuleren van 

proefdiervrije innovaties en de internationalisering van de Nederlandse ambitie om daarin koploper 

te worden. Zowel op nationaal als op internationaal niveau zal het NCad een proactieve rol nemen 

om de transitie proefdiervrije innovatie verder te versterken. Door te investeren in ambassadeurs 

als boegbeeld van de transitie, coalities te vormen op Europees niveau en door samenwerking te 

zoeken op mondiaal niveau.  

Het NCad zet zich ervoor in dat de in het huidige regeerakkoord verhoogde budgetten voor 

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een versterking van de innovatiekracht 

voor proefdiervrij onderzoek.  

Het NCad zal haar zichtveld daarbij verbreden door verbinding te leggen met innovatiepartijen 

binnen het proefdierveld en andere kennisgebieden zoals innovatiewetenschappen, ICT, 

bestuurskunde en sociale wetenschappen.  

Openheid over dierproeven, 3V’s en proefdiervrije innovaties, en transparantie over de adviezen 

van het NCad zullen verder worden uitgebouwd.  

 

De volgende activiteiten staan in 2018 op de agenda  

 

a) Blijvende inzet in het Nederlandse transitietraject voor proefdiervrije innovaties 

- Aanpak opstellen voor evaluatie van streefbeelden voor proefdiervrije innovatie in het 

fundamenteel wetenschappelijk-, toegepast en omzettingsgericht onderzoek, en onderwijs 

- Volgens deze systematiek evalueren van de pilot streefbeelden, opgezet door onder andere 

de KNAW, en de realisatie daarvan 

- Mede vorm geven aan het transitietraject ‘Transitie Proefdiervrije Innovatie’  

- Voorzetting van identificeren van en verbinden met ambassadeurs op het gebied van 

proefdiervrije innovatie 

 

b) Beleidsadvisering voor optimaliseren proefdierenwelzijn  

In behandeling nemen van de volgende gevraagde en ongevraagde adviezen en producten: 

 Cumulatie van ongerief  

 Vissen als proefdieren  

 Overeenkomst met het IvD-Platform met handreikingen voor het opstellen van beste 

praktijken (Codes of Practice, CoP) 

 Problematiek omtrent  winnen van foetaal kalf serum en mogelijke alternatieven 

 

c) Verbreding van het zichtveld en het leggen van verbindingen 

 Stimuleren van betrokkenheid van stakeholderpartijen en versterken en uitbreiden van de 

verbinding met innovatieve partijen binnen als buiten het proefdierdomein, zoals: 

innovatiewetenschappen, bestuurskunde, ICT, sociale wetenschappen door in 

samenwerking ‘kennisbijeenkomsten’  te organiseren over nader te bepalen thema’s  

 

d) Proactieve rol bij de transitie op internationaal niveau 

 Input leveren aan de door LNV op te stellen internationale strategie voor het 

transitietraject ‘Transitie Proefdiervrije Innovatie’ (LNV neemt de regierol en zoekt 

interdepartementale en internationale verbindingen) 

- Werkgroepen vormen met andere NC’s en het initiatief nemen om meer gelijkgestemde 

Europese NC’s bij elkaar te brengen: 

 Begin 2018 een overleg organiseren met andere NC’s over een optimale 

samenwerking met betrekking tot 3V-gerateerde onderwerpen  

 Trekkersrol vervullen van deze internationale werkgroep van NC’s 

- Bijdrage leveren aan de invulling van het wereldcongres ‘Alternatives and animal use in life 

sciences’ op 23 t/m 27 augustus 2020 in Maastricht 

 

e) Bewaken eigen rol en kritische blik naar binnen 

 In december 2018 een interne beschouwing organiseren van de behaalde resultaten en het 

proces daarnaar toe (publiceren in jaarverslag) 



 In december 2018 een evaluatie uitvoeren van de invulling en uitvoering van door het 

NCad uitgebrachte adviezen door het veld en de overheid  

 Voorafgaand aan het in behandeling nemen van elke adviesvraag (in het plan van aanpak) 

inhoudelijke uitgangspunten en overwegingen benoemen die leidend of disruptief kunnen 

zijn bij het opstellen van een advies  

 

f) Communicatieactiviteiten voor transparantie, openheid en brede toegankelijkheid van kennis  

- Breed en algemeen toegankelijk maken van de producten, taken en verantwoordelijkheden  

van het NCad 

- Inzicht verschaffen in stakeholderpartijen in het proefdierveld (en daarbuiten) met 

verwijzingen en relevante informatie. In gesprek met partners en spelers wederzijds 

doorverwijzen  

- Bij ieder uitgebracht advies een maatschappelijke consultatie organiseren en na ieder 

uitgebracht advies een bijeenkomst organiseren voor de doelgroep van dat advies, gericht 

op kennisontwikkeling en het stimuleren van kennisdeling en implementatie 

- Samenwerkingsconvenant met partijen in het proefdierveld over een gedeelde 

communicatiestrategie voor bevorderen openheid en transparantie over proefdiergebruik, 

3V en proefdiervrije innovaties 

 Actief benaderen van stakeholderpartijen in het proefdierveld en opzetten van 

samenwerkingsverbanden 

 Opstellen van een convenant op basis waarvan de betrokken stakeholderpartijen 

binnen het proefdierveld – van patiëntenverenigingen tot wetenschap – open en 

transparant optreden naar de buitenwereld 

 Signaleren en benaderen van ambassadeurs voor verspreiding beste praktijken 

 Gebruik maken van elkaars netwerk voor communicatiekanalen 

 

Begroting en formatie 
Het NCad kan beschikken over een ondersteunend team, bestaande uit: 

 algemeen secretaris   0,35 fte 
 (senior) adviseurs   3  fte 
 communicatieadviseur   0,3 fte  

 secretariële ondersteuning  0,5 fte 
 
Vanuit het ondersteunend team wordt 1,0 fte door het NCad beschikbaar gesteld aan het 
Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI). 
 
De adviserende taken worden zo veel mogelijk bij vaste medewerkers van het ondersteunende 
team belegd. Specifieke taken kunnen ook tijdelijk bij anderen binnen het ondersteunend bureau 

worden belegd.  
 
De leden en voorzitter van het NCad zijn in principe beschikbaar voor twee, respectievelijk vier 
dagen per maand. Bij de planning van activiteiten moet van die bezetting worden uitgegaan. De 
leden van het NCad hebben het afgelopen jaar meer tijd geïnvesteerd in NCad-activiteiten en ook 
de belasting van het ondersteunend team is hoog geweest. 

 
Voor de activiteiten van het NCad is door het ministerie van LNV € 977.968 beschikbaar gesteld. 
Daarvan is € 637.846 begroot voor personele kosten en € 87.033 voor communicatieadvies. Voor 

de vergoedingen en declaraties van NCad-leden is € 110.880 gereserveerd. De vrij besteedbare 
ruimte bedraagt € 162.000 euro, naast € 35.000 bestemd voor communicatiemiddelen, zoals het 
organiseren van workshops en bijeenkomsten of de verspreiding van de adviesrapporten.  


