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Stchting Doctor Dog 

Binnen het programma Respect 4 Animals is het project “Werken, Leren en Leven met 
Honden” ontwikkeld. Dit project is het resultaat van een unieke samenwerking tussen drie 
maatschappelijke organisaties: Respect 4Animals, Stichting Doctor Dog en Stichting Collusie. 

 
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 openstellen 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. 

Respect 4 Animals 
 
Respect 4 Animals (R4A) is een 
programma. Een totaal aan 
communicatiemiddelen en –
activiteiten met als rode draad 
Respect 4 Animals. 
De gedachte erachter is om als 
organisatie en/of gemeente 
een statement te maken naar 
dierenwelzijn en 
diervriendelijk handelen. 
Hiermee wordt een duidelijk 
signaal afgegeven naar de 
burgers. 
 
De gedachte achter R4A is 
direct gekoppeld aan 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). 
Om bewust keuzes te maken 
om een balans te bereiken 
tussen People, Planet en Profit.   
Binnen MVO neemt 
dierenwelzijn een belangrijke 
plaats in. Het welzijn van 
dieren wordt door de 
maatschappij (de consument 
van de dierlijke producten en 
allerlei maatschappelijke 
organisaties) als steeds 
belangrijker ervaren. 
Precies hierom is dit een
uitgelezen kans voor u als 
gemeente om aandacht te 
besteden aan dit 
onderdeel van MVO.  
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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. Dit gebeurt o.a. door hen met behulp van 
       honden bewust te maken van hun houding en innerlijke blokkades.  
 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 om mensen van allochtone afkomst te leren hoe een hond 
       denkt en doet en hoe je zonder angst met hen om kan 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, 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? 

Stichting Doctor Dog 
 
Doel van de Doctor Dog 
foundation is het ondersteunen 
van mensen in hun proces van 
groei en ontwikkeling naar een 
autonoom bestaan.  
Onze stichting maakt geen 
onderscheid in ras, cultuur, 
religie, leeftijd, politieke 
overtuiging leeftijd etc. Kortom 
de Doctor Dog foundation is een 
stichting met een open instelling 
die iedereen welkom heet die 
zich wil ontwikkelen op sociaal 
en/of maatschappelijk gebied  
 
Wij maken bij het proces van 
bewustwording en het zichzelf 
leren kennen gebruik van honden 
als assistenten en rolmodellen. 
Daarnaast helpen wij 
volwassenen en kinderen die 
bang zijn voor honden deze 
angst te overwinnen.  

Stichting Collusie 
 
Stichting Collusie is een goede 
doelen organisatie die zich met 
name richt op de onderkant van 
de samenleving.  
 
Collusie doet de kern van haar 
werkzaamheden binnen drie 
pijlers: 

 Duurzame ontwikkeling 

 Participatie en re-
integratie 

 Onderwijs en educatie  
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Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten: wij komen graag bij u langs om over 
de mogelijkheden binnen uw gemeente te praten en met u mee te denken over 
een programma op maat.  info@doctordog.nl of 06-11017179 


