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Aan de gemeenteraad  
 
 
 
Amsterdam, december 2011 
 
 
Onderwerp:  Gemeentelijk programma en project Respect 4 Animals 

 Werken, Leren en Leven met Honden  

 Een sociaal en educatief programma “voor en door” verschillende  
 groepen burgers in uw gemeente  
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Organisaties met verschillende vachten en pluimages hebben de handen ineen 
geslagen, om de hond en andere huisdieren op de gemeentelijke agenda te krijgen. 
 
Wij hebben daarvoor binnen het programma Respect 4 Animals het project “Werken, 
Leren en Leven met Honden” ontwikkeld. 
Dit project wordt uitgevoerd met vakkundige mensen van landelijke organisaties en van 
organisaties/afdelingen in uw lokale gemeente. 
U kunt als gemeente meedoen aan dit bijzondere programma. 
 
In de Nederlandse samenleving neemt de hond een centrale plaats in en is niet uit het 
straatbeeld weg te denken. Honden zijn tolerant, loyaal, volgzaam en betrouwbaar en 
passen zich makkelijk aan verschillende omstandigheden aan. 
Kortom: honden zijn goede rolmodellen als het gaat om sociale vaardigheden. 
 

Daarnaast kan de hond nog meer voor mensen betekenen: 

 Honden spiegelen onze gevoelens 
Hierdoor ontstaat inzicht in het eigen gedrag en verborgen blokkades. 

 Honden zijn vriendelijk en aaibaar 
Hierdoor ontstaat een veilig klimaat, waarin mensen zich meer open stellen 
en meer in contact komen met zichzelf. 

 Honden hebben verzorging nodig 
Dit activeert het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen en maakt dat de focus 
niet eenzijdig op zichzelf gericht is. 

 Honden hebben leiding nodig 
Hierdoor worden assertiviteit en leiderscapaciteiten aangesproken. 

 Honden beoordelen of veroordelen niet 
Hierdoor ontstaat een klimaat van vertrouwen.
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Enkele voorbeelden uit het programma “Werken, Leren en Leven  
met Honden” die in uw gemeente in 2012 mogelijk zijn: 
 

 Honden worden ingezet om werkzoekenden in zogenoemde re-integratie 
projecten dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. 

 Honden worden als “leermiddel” gebruikt bij lessen in de klas op school  
en de buitenschoolse opvang. 

 Honden worden sociaal ingezet bij ouderen om de eenzaamheid tegen te gaan. 

 Honden worden ingezet bij huishoudens van allochtone afkomst, om hen te leren 
beter met honden en dieren om te gaan. 

 Honden - beter gezegd de baasjes - wordt geleerd om de behoefte op plaatsen 
te laten doen, waar dat kan en mag; dus “geen poep op de stoep”.  

 Honden worden als “hulphond” ingezet in gedragsverandering trajecten bij 
jongeren en ouderen met beperkingen (autisme, ADHD e.d.), en moeilijk of 
crimineel gedrag. 

 Bijzondere programma’s als verantwoorde omgang met honden, “flirten” met 
honden, taalverwerving met honden, opzet van een steunpunt leen- en 
leasehonden, een voedselbank voor honden e.a. 

 
Wij kunnen samen met u als gemeente een eigen programma opstellen. 
Honden (en andere dieren) in uw gemeente kunnen in het komend jaar een nieuwe 
bron van activiteiten worden, waarbij het dierenwelzijn op de gemeentelijke agenda 
wordt gezet. 
 
Misschien wordt uw gemeente in 2012 wel de meest diervriendelijke gemeente, of  
krijgt de hondenbelasting door kostenbijdrage een extra nuttige bestemming? 
  
Indien u geïnteresseerd bent, bieden wij een oriënterend gesprek aan en zenden wij 
u een korte brochure. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Hans Brugman (Stichting Collusie) 
Angelique van ’t Riet (Respect 4 Animals) 
Isabelle Sternheim (Stichting Doctor Dog) 

 
 
 
 
 
U kunt contact opnemen met: 

 
Stichting Doctor Dog  
afdeling Respect 4 Animals, programma Honden 
t.a.v. Isabelle Sternheim 

Postbus 1636 
1000 BP Amsterdam 

info@doctordog.nl 
tel: 06-11017179 


