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Een mens kijkt van nature graag vooruit,
maakt plannen, heeft dromen. We willen
allemaal graag goed wonen, een vak
leren en werken. Maar niet iedereen
kan dat op eigen kracht. Pluryn ondersteunt mensen bij het vergroten van
kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Iedereen doet mee! De eigen
kracht van mensen en hun toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt.
We zijn er voor iedereen en voor alle
complexe zorgvragen: combinaties
van een beperking, gedragsproblematiek, psychiatrische
problematiek, verslaving of
niet-aangeboren hersenletsel.

Meer weten? Vraag het
aan het klantenbureau:
T. 088 - 779 50 00
E. klantenbureau@pluryn.nl

www.pluryn.nl

Een leuke baan zorgt voor voldoening.
En het is een mooie manier om mee te
doen in de samenleving. Daarom maken
we bij Pluryn veel werk van het zoeken
naar en creëren van werkplekken voor
mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Er zijn veel mogelijkheden
voor betaald en onbetaald werk bij
bedrijven en organisaties. Of bij onze
eigen maatschappelijke ondernemingen,
Charley vond een baan in de horeca.
Het begin was spannend, maar ze is
helemaal gewend nu. En ze ontwikkelt
zich. “Ik heb wel eens de neiging om
me af te zonderen, maar hier vind ik het
juist makkelijk om met klanten te praten.”
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Voorwoord
Voor u ligt het laatste Hulphond Magazine van 2016. Ook in deze editie leest
u enkele bijzondere verhalen over onze cliënten die dankzij hun hulphond
weer een nieuw perspectief hebben gekregen. Omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze dienstverlening presenteren we verder graag
enkele ontwikkelingen op dit gebied, zoals onze ISO-certificering en het kersverse e-learningprogramma voor onze gastgezinnen. Ook staan we in dit
magazine stil bij enkele bijzondere sponsoracties.
Wij zijn, als directie, in ons zevende jaar bij

zoveel als mogelijk wordt besteed aan het helpen

Hulphond. Zeven bewogen jaren waarin we veel

van onze cliënten. Immers, onze cliënten zijn onze

hebben bereikt. Samen met onze medewerkers,

helden. Ze zijn helden, omdat ze zich door tegen-

vrijwilligers, sponsoren en cliënten is er veel

slagen heen knokken en steeds weer het karakter

opgebouwd en zijn we flink gegroeid. We helpen

tonen om dit te doen.

inmiddels honderden mensen per jaar. Of het nu de
plaatsing van een ADL-, PTSS- of Epilepsie-hulphond

Onze therapieactiviteiten nemen steeds grotere vor-

is, of het verzorgen van therapiesessies; iedereen

men aan. Er zijn in 2016 diverse instanties bijgeko-

die verbonden is aan de stichting zet zich met volle

men die onze kindertherapie en -coaching inzetten

overgave in om dit allemaal goed te laten verlopen.

voor de jongeren die zij in behandeling hebben. Er
worden hiermee fantastische resultaten geboekt.

Het jaar 2016 sluiten we goed af. We hebben met

Jongeren waarbij een uithuisplaatsing van de baan

de inzet van onze hulphonden de zelfstandigheid

is, die weer naar school gaan en weer deel kunnen

van veel mensen vergroot en hun deelname aan

nemen aan de maatschappij.

de samenleving bevorderd. Ook financieel gaat het
goed met de stichting. Iedereen die een financiële

Ook de plaatsing van onze PTSS-hulphonden

bijdrage aan ons werk levert, kan ervan op aan dat

verloopt voorspoedig. Naast veteranen van
Defensie konden we dit jaar ook een aantal
hulphonden bij politiemensen plaatsen. Uit ons
tevredenheids-onderzoek blijkt dat PTSS-cliënten
zeer te spreken zijn over de zorgvuldige begeleiding
van onze instructeurs en de kwaliteit van de sessies.
Daar zijn we trots op.
In dit laatste voorwoord van 2016 grijpen wij de
gelegenheid aan om onze vrijwilligers, medewerkers, donateurs, sponsoren en cliënten hartelijk te
bedanken voor hun inzet. Er zijn weer een heleboel
bijzondere dingen gebeurd dit jaar en dat is mooi!
Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start
van 2017.
Eric Bouwer en Rudolph Strickwold

Eric Bouwer (l) en Rudolph Strickwold (r)

Directie Hulphond Nederland

5

Open Dag - 8 april 2017
Altijd al eens een kijkje achter de schermen bij Hulphond Nederland
willen nemen? Kom dan naar onze open dag op zaterdag 8 april!
Zaterdag 8 april is iedereen van harte welkom op onze
open dag. Dit is een uitgelezen kans om een kijkje te
nemen achter de schermen van ons opleidingscentrum
in Herpen. Op deze dag organiseren we verschillende
activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld demonstraties van onze
pup-trainingen en van onze therapeuten met Therapiehulphonden. Verder presenteren enkele cliënten
hoe hun leven veranderd is door de komst van een
hulphond.

U bent op 8 april van harte welkom van 12.00 uur tot

Locatie:

16.00 uur. Het programma verschijnt enkele weken

Hulphond Nederland

voorafgaand aan de open dag op onze website.

Broekstraat 31
5373 KD Herpen

Hulphond Magazine gaat digitaal
Stap ook over en meld u aan op www.hulphond.nl/magazine
In 2016 ontwikkelen we een digitale versie van het
Hulphond Magazine. Deze versie kunt u straks
eenvoudig op uw computer of tablet bekijken. Door
middel van interactieve inhoud zoals video’s, fotoreportages en animaties kunnen we u in de toekomst
nog meer betrekken bij het werk, de evenementen
en de mensen van Hulphond Nederland.
Met de digitale versie maken we niet alleen beter
gebruik van de mogelijkheden die online communicatie tegenwoordig biedt. Hiermee besparen we
namelijk ook op de kosten voor het drukken en
verzenden van ons magazine, wat weer ten goede
komt aan de opleiding en inzet van onze hulphon-

Het magazine digitaal ontvangen?

den. Wij nodigen u daarom van harte uit om de

Wilt u het Hulphond Magazine voortaan digitaal

overstap te maken naar de digitale versie van het

ontvangen? Dan kunt u dat doorgeven op onze

Hulphond Magazine.

website: www.hulphond.nl/magazine.

Blijf op de hoogte van onze evenementen via www.hulphond.nl/agenda
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“Alleen het beste is goed
genoeg. Daarom gaat het
bij ons heel nadrukkelijk
niet alleen over de
processen.”

V.l.n.r. Bart, Frank en Eric bekijken de resultaten van de evaluatieformulieren

Tekst: Linda van ‘t Land
Fotografie: Maaike van den Brink

‘Kwaliteit
maakt het
onderscheid’
Algemene kwaliteitseisen vastleggen is
geen gemakkelijke opgave wanneer je
zoals Hulphond Nederland met levende have werkt. Iedere hulphond heeft
een eigen karakter, maar ook gastgezinnen, medewerkers en vrijwilligers
hebben allemaal hun persoonlijke
gebruiksaanwijzing.
Toch is Eric Bouwer, directeur van Hulphond
Nederland, overtuigd van de noodzaak ervan. ‘In
wat voor vakgebied je ook actief bent: aantoonbare
kwaliteit zorgt altijd en overal voor onderscheidend
vermogen.’
Afgelopen jaar heeft Hulphond Nederland een grote
slag gemaakt als het gaat om het vastleggen van
kwaliteit. De stichting heeft bijvoorbeeld haar eerste
ISO-certificering in ontvangst genomen. ‘Hulphond
Nederland is tegenwoordig ISO 9001 gecertificeerd’,
vertelt Business Analist Bart van der Linden trots. ‘Dat
betekent dat onze organisatie en ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan internationale kwaliteitseisen. Hiervoor hebben we al onze processen gedetailleerd en schriftelijk in kaart gebracht. Bovendien
hebben we daarbij potentiële risico’s en bedreigingen
benoemd en een protocol vastgelegd voor wat er in die
situaties moet gebeuren.’
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Het is een flinke klus geweest om alle processen

sten door naar betrokkenen binnen de organisatie.’

binnen Hulphond Nederland schriftelijk in kaart

Opvallend is al dat men vrijwel zonder uitzondering

te brengen. ‘Aanvankelijk werd er intern wel over

positief is over de medewerkers binnen Hulphond

gemopperd, omdat het werk is wat altijd nog boven-

Nederland. De communicatie laat ruimte voor ver-

op je reguliere werkzaamheden komt’, aldus Bart.

betering. ‘Dat is een duidelijk kritiekpunt, waarmee

‘Maar gaandeweg werd iedereen steeds enthousias-

we dus concreet aan de slag kunnen’, aldus Bart.

ter. Door al onze werkzaamheden gedetailleerd vast
te leggen, ontstond overzicht en meer begrip voor

Kwaliteitsprotocol

alle processen – ook tussen afdelingen onderling.

Ook Frank van Heumen, hoofd van de Unit Plaatsing

We hebben door deze stap te zetten nu ook goede

binnen Hulphond Nederland, werkt hard aan de

handboeken klaarliggen voor nieuwe medewer-

kwaliteit van de stichting. ‘Vanuit de documenten

kers. Tweemaal per jaar worden deze handboeken

die we voor ISO hebben opgesteld, is een kwali-

kritisch bekeken en ieder jaar komt een auditor van

teitsprotocol vastgelegd dat unit overschrijdend

ISO terug om te controleren of alles in orde is.’

werkt. Hierin is de normering vastgelegd voor de
diverse fases die een hulphond bij ons doorloopt’,

Evaluatieformulieren

vertelt hij. ‘Een hulphond wordt in de leeftijd van

Naast aandacht voor de processen is er ook

acht weken tot tweeëntwintig maanden opgeleid

veel aandacht voor algemene tevredenheid over

en getraind. Aan diverse fases in dit traject hebben

Hulphond Nederland. ‘Om deze goed te kunnen

we een normering gekoppeld. Zo monitoren we of

meten, hebben we vijf doelgroepen vastgesteld die

we een goed opgeleide hulphond afleveren bij de

regelmatig een evaluatieformulier voor ons invul-

cliënt.’

len’, vertelt Bart. ‘Het gaat om gastgezinnen voor
pups, cliënten die al langere tijd bij ons zijn, nieuwe

De tussentijdse evaluatiemomenten dienen nog een

cliënten, gastgezinnen voor Therapie-hulphonden

ander belangrijk doel. ‘We streven naar een optima-

en therapiecliënten. Omdat het in het laatste geval

le match tussen hulphond en cliënt. Iedere cliënt

vaak over kinderen gaat, bevragen we in die geval-

van Hulphond Nederland mag van ons verwachten

len hun ouders of verzorgers.’

dat wij een hulphond aanbieden die voldoet aan
de eisen en verwachtingen. We controleren óók

Iedere doelgroep krijgt op zeker moment zes essen-

of er een klik is en bieden zowel de cliënt als de

tiële vragen voorgelegd over het contact met en de

instructeur en trainer twee dagen bedenktijd na

dienstverlening van Hulphond Nederland. ‘We zijn

het voorstellen van de hond. Een verkeerde match

hier in januari mee gestart en er komt sindsdien

brengt vaak veel emoties met zich mee: dat willen

een constante stroom van antwoordkaarten bin-

we voorkomen.’ Het uiterst zorgvuldige maatwerk

nen’, aldus Bart. ‘In de antwoorden ga je patronen

staat garant voor de kwaliteit van Hulphond Neder-

herkennen. We clusteren deze en maken statistie-

land. Van Heumen benadrukt daarbij wel dat ook

ken van de uitkomsten. Ook sturen we de uitkom-

van de cliënt het een en ander wordt verwacht. ‘In
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het eerste jaar na de match dient een cliënt veel
tijd en geduld te investeren in de hond om tot
een optimale samenwerking te komen. Het blijft
immers een hond en geen machine.’

Therapie-hulphonden
Eric Bouwer benadrukt dat het welzijn van de

ISO
certificering

hond hoog in het vaandel staat bij Hulphond
Nederland. ‘We hebben inmiddels circa zestig
Therapie-hulphonden bij gastgezinnen onderge-

De ISO 9001:2015 is een internationale norm die

bracht, die tweemaal per week aan het werk gaan

eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsys-

met cliënten. Tijdens die dagen worden ze heel

teem van een organisatie. ISO 9001:2015 kan

bewust hooguit tweemaal een uur ingezet. Net als

gebruikt worden om te beoordelen of de orga-

bij onze Epilepsie- en PTSS-hulphonden draait het

nisatie in staat is om te voldoen aan de eisen

in de therapie vaak om spiegelen van gedrag. Dit

van klanten, de op het product van toepassing

vraagt veel geestelijke inspanning van de hond en

zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de

we willen overbelasting voorkomen. Bovendien

organisatie zelf. Aan de hand van een onafhan-

willen we niet dat de hond ‘vol’ raakt en mogelijk

kelijke audit wordt getoetst of een organisatie

iets onverwachts doet. Ook hier draait dus alles

voldoet aan de normen die gesteld zijn.

om kwaliteit: van onze therapiesessies, maar ook
van het welzijn van de hulphond.’

Hulphond Nederland heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem ingericht naar de normering

Trots zijn de mannen van Hulphond Nederland

van ISO. Zo is er onder andere vooruitgang

op de stappen die dit jaar zijn gezet op het ge-

geboekt in het beschrijven van processen

bied van kwaliteitsverbetering. Toch plaatst Eric

in handboeken en protocollen, het werken

graag nog een kanttekening bij het verhaal. ‘Een

met ‘Key-Perfomance-Indicators en is er een

ISO-certificering is voor ons geen doel op zich’,

meetinstrument opgesteld om de tevredenheid

benadrukt hij. ‘Hiermee garandeer je namelijk niet

te monitoren binnen een aantal belangrijke

dat je kwalitatief goede hulphonden aflevert. ISO,

doelgroepen.

de uitkomsten van de evaluatieformulieren en
alle andere informatie en data die we ophalen en
inventariseren, vormen voor ons vooral een hulpmiddel om onze processen zichtbaar te krijgen en
zo onze kwaliteitseisen te waarborgen. Door meer
inzicht te krijgen in wat we doen, worden we daarin steeds beter.’
Hij wijst ook op de toenemende mensenkennis
in huis. ‘We hebben tegenwoordig naast ‘hondenmensen’ ook psychologen en orthopedagogen in dienst. Dat is belangrijk, want we willen
ménsen helpen: minimaal duizend per jaar met
de inzet van een hulphond. Om onze doelgroep
perspectief en verlichting te bieden, willen wij de
allerhoogste kwaliteit denkbaar leveren. Alleen
het beste is goed genoeg. Daarom gaat het bij ons
heel nadrukkelijk niet alleen over de processen.
Alles draait hier vooral om de inhoud.’
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Tekst: Tefke van Dijk
Fotografie: Ingrid Ruedisueli

Dominique de Jonge:
“Het zou voor mij een
hele stap terug zijn als ik
hem niet meer heb”
Na zesenhalf jaar kent Dominique de Jonge (30) uit Terneuzen ieder geluidje, iedere actie en iedere uitdrukking van haar hulphond Ulli. De twee
zijn onafscheidelijk. “Ulli houdt van mij zoals ik ben, zijn liefde is onvoorwaardelijk. Voor hem maakt het niet uit of ik wel of niet loop, of ik wel of
niet op bed lig. Bij Ulli is het goed zoals ik ben en daardoor kan ik nu ook
van mezelf houden. Blijkbaar had ik een hond nodig om dat in te zien.”
Dominique woont in een appartement in
een woon-zorgcomplex. Tot 2010 werkte
ze als communicatiemedewerker, tot
haar gezondheid het niet langer toeliet. In mei van dat jaar kreeg ze golden
retriever Ulli en in september stopte ze
met werken. “Ik was bang dat mijn wereld thuis heel klein zou worden, maar
door Ulli blijft mijn wereld groot. Voordat
ik Ulli had, wisten mensen vaak niet wat
ze moesten zeggen als ze me zagen. Ik
heb nu veel meer aanspraak. Mensen
vragen bijvoorbeeld wat Ulli zoal voor
me doet.”

spier meer werkt. Mijn handen zijn gelukkig nog
oké, maar ik heb een slechte armfunctie. Ook
mijn nekspieren en ademhalingsspieren zijn erg
verzwakt. Ik draag een nekbrace en lig 22 uur per
dag in bed. Ik kom er alleen vier keer per dag uit
om Ulli uit te laten.”

Op gelijk niveau
Door Ulli is ze minder afhankelijk van menselijke
zorg. Als ze nu ergens binnenkomt, hoeft ze niet
aan een onbekende te vragen haar jas uit te doen.
“Niemand doet daar moeilijk over, maar je bent
dan meteen hulpverlener en hulpbehoevende.
Voor mijn gevoel maakt dat het anders, ik wil
op gelijk niveau starten. Afhankelijk zijn van een

Dominique heeft posttraumatische dystrofie in

hond is anders dan afhankelijk zijn van een mens.

haar armen en benen (een abnormaal sterke

Het is fijn als je niet meteen wat hoeft te vragen.

reactie van het lichaam op een letsel of operatie)

Laat ik nu mijn sleutels vallen bij de flat, dan hoef

en een onbekende spierziekte. “Het komt erop

ik niet te wachten tot er iemand langskomt. Ulli

neer dat vanaf mijn oksels naar beneden geen

kan ze oppakken.
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Meer zien en lezen over
hulphond Ulli? Kijk op de
pagina die Dominique over
hem bijhoudt:
facebook.com/
servicedogulli

Dominique de Jonge met hulphond Ulli

Lilly

027.237 Ella Black

Tosca

355.238 Ella Blue

Joli Double

255.239 Ella Red

Fiori Double

230.237 Ella Black

www.newlooxs.nl
Burgers Lederwarenfabriek BV | Bijsterhuizen 2430 | 6604 LL Wijchen | The Netherlands
Tel +31(0)24 641 33 47 | Fax +31(0)24 642 37 46 | info@newlooxs.nl
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Een ander bijkomend voordeel is dat ze naar buiten

heb nog een lange weg te gaan. Chronisch ziek zijn

moet om hem uit te laten. “Voorheen kwam ik niet

betekent keuzes maken. Als ik iets doe, moet ik

zo snel buiten. Een beetje rondrijden in mijn rol-

daarna rusten.”

stoel, ik zag niet in waarom ik dat zou doen. Dat ik
nu vaker buiten kom is goed voor mijn weerstand.

Ze zal nooit vergeten dat uit het niets een hagel-

Bovendien is het gewoon lekker om aan zee over de

bui begon toen ze met Ulli aan zee was. “Het was

dijk te rijden en je hoofd leeg te maken.” Ze kan zich

echt twee spetters en toen enorme hagelstenen.

geen leven voorstellen zonder Ulli. “Het zou voor mij

’s Avonds had ik er nog de afdrukken van in mijn

een hele stap terug zijn als ik hem niet meer heb.

hand.” Haar elektrische rolstoel valt uit als er water

In juli is hij acht geworden, zijn pensioen begint in

op komt en Dominique kon het beschermingszakje

zicht te komen. Ik wil kijken of hij dan mijn huishond

niet op tijd op het bedieningspaneel krijgen. “Ulli

kan zijn, naast een nieuwe hulphond. Als het niet

liep onrustig rond. Ik dacht dat hij bang was en

lukt, heb ik al een gezin gevonden waar hij naartoe

liet hem gaan. Hij liep richting mijn appartement

kan. Zijn geluk staat voorop, maar ik zou hem graag

om vervolgens terug te komen met twee zorgme-

bij me houden.”

dewerkers. Hij was hulp gaan halen, had telkens
twee stappen gezet en gekeken of ze hem volgden.

Armkracht terugkrijgen

Zonder commando. Zonder woord. Dat vind ik echt

Het is onbekend hoe de ziekte van Dominique ver-

bijzonder.”

loopt. Lopen gaat niet meer, haar spieren zijn kapot.
Het is ook de vraag of ze (zelfstandig) kan zitten,

Onvoorwaardelijke liefde

maar wat armkracht terugkrijgen moet kunnen. “Ik

Dominique had nooit gedacht dat een hond haar

wil graag zelf een beker water kunnen pakken, of

zoveel kon leren. “Ik had een enorme bewijsdrang

spullen klaarleggen voor het douchen de volgende

en wilde laten zien dat ik het allemaal wel kon, on-

dag. Als ik binnenshuis mobieler ben, heb ik meer

danks mijn ziekte. Mijn vwo halen, op kamers gaan.

zelfstandigheid. Dat kost energie maar je wilt altijd

De mensen om me heen waren goed voor me, maar

meer, je blijft altijd proberen het beste ervan te ma-

ik had dat stemmetje in mijn hoofd. Onzin, want je

ken. Op dit moment zit ik in een elektrische rolstoel

hoeft niemand iets te bewijzen. Ulli houdt van mij

en het is mijn ultieme doel om Ulli een keer per dag

zoals ik ben, hij heeft geen dubbele agenda. Zijn

in een handbewogen rolstoel te kunnen uitlaten.

liefde is onvoorwaardelijk.”

Nu zit ik drie keer in de week een half uur, dus ik
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Tekst: Inge Buitink
Fotografie: Kelly Krijnen

Interactief leren is leuk en zorgt
voor aansluiting tussen theorie en praktijk

E-learning voor
gastgezinnen
van start
Gastgezinnen hebben vaak ruim een jaar een hulphondpup
in huis om deze op te leiden. Tot nu toe bestond de opleiding
uit een uitgebreide schriftelijke ‘pupmap’ en bijeenkomsten
waarbij met name veel informatie door de instructeurs en
begeleiders werd gegeven. Hulphond Nederland vroeg zich af
of dit aansloot bij de manier van leren van gastgezinnen. Was
dit de meest effectieve manier voor hond en gezin om samen
tot goede resultaten te komen? En wat zouden de mogelijkheden van e-learning kunnen zijn in dit digitale tijdperk? Een
afstudeeropdracht naar het onderzoeken van leerstijlen bij
gastgezinnen en het vertalen hiervan naar een digitale omgeving was het gevolg.
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Jessica van den Hurk (l) en Maaike van den Brink (r) met het e-learning programma

Doeners en denkers

Aan de hand van hun eigen voorkeur bepaalt een

Maaike van den Brink, in 2014 als studente aan de

gastgezin wat ze als eerste willen doen, wanneer ze

opleiding Communicatie & Multimedia Design van

dit doen en hoe ze de lesstof tot zich willen nemen.

de HAN, kreeg de kans van Hulphond Nederland

Wel is het belangrijk om te kijken aan het eind of

om met deze ambitieuze opdracht aan de slag

iedereen de stof beheerst en daarom is er dan nog

te gaan. ‘Van de vier leerstijlen die er zijn kwam

een eindtest. Zodat gastgezinnen zelf, maar ook

uit mijn onderzoek naar voren dat gastgezinnen

hun begeleiders, weten hoe ze ervoor staan.’

met name in de categorie ‘doeners’ vallen. Daarna
kwam de groep ‘denkers’. En dat is eigenlijk ook wel

Dit idee werd door Hulphond Nederland enthou-

logisch. Om te kunnen werken met honden moet je

siast ontvangen en Maaike mocht haar afstudeer-

praktisch ingesteld zijn. Je moet de theorie vooral

opdracht - vervolgens in dienstverband – voor

goed kunnen toepassen in de praktijk. In mijn eind-

Hulphond Nederland gaan uitvoeren. Samen met

rapport heb ik e-learning geadviseerd met diverse

Jessica van den Hurk van het Expertisecentrum van

modules. In iedere module is zowel theorie en prak-

Hulphond is de e-learning voor gastgezinnen verder

tijk als een test jezelf aanwezig. Zoals bijvoorbeeld

ontwikkeld. De gehele financiering van dit kostbare

‘verzorging & voeding’ en ‘hoe leert een hond’.

project is verzorgd door de Rabo Foundation.
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“Met e-learning maken we verbinding met de manier van leren van gastgezinnen.
Met het beter en efficiënter toepassen van praktijkkennis komt een hond succesvoller
door de opleiding.”
Lesstof op een aantrekkelijke
en interactieve manier

hebben we een speciale testmodule ontwikkeld. Zij

Jessica: ‘Met e-learning bieden we, soms techni-

naslagwerk. Voor nieuwe gastgezinnen wordt de

sche, lesstof op een moderne, aantrekkelijke en

e-learning vanaf 1 januari 2017 een verplicht onder-

interactieve manier aan. Ons advies is om eerst het

deel van het programma. Tijdens het introductie-

theorie-deel door te nemen en daarna de kennis

programma van de pup-unit in ons opleidingscen-

meteen in de praktijk te brengen. De bedoeling is

trum in Herpen krijgen deze gezinnen uitleg over

dat er zoveel mogelijk kennis bij de gastgezinnen

e-learning en kunnen ze vervolgens besluiten of ze

zelf terecht komt. E-learning is hiervoor een mooi

door willen gaan. Zij moeten namelijk de eindtoets

medium.’

halen voordat ze een pup in huis krijgen. Dat is

kunnen e-learning gebruiken als ondersteuning en

nieuw en spannend. We realiseren ons dat we werDe kracht van het systeem is volgens Maaike vooral

ken met vrijwilligers en dat deze nieuwe voorwaar-

de eenvoud en het inzicht dat het geeft. ‘De opbouw

de misschien best een drempel is. Het is een andere

is altijd hetzelfde. Er zijn 9 modules met ieder een

werkwijze. Maar de mensen die je aan boord krijgt

onderdeel theorie, praktijk en ‘test jezelf’. Het gaat

weten waar ze aan beginnen en zijn gemotiveerd.

niet alleen maar om lezen, maar juist om zelf na te
denken over de toepassing in de praktijk. Door de

Verwachtingen van e-learning

chat- en feedbackmogelijkheden van het systeem

“Met e-learning kunnen we enerzijds de kwaliteit

kunnen we het gezin en de pup beter monitoren in

van de hond op een hoger niveau krijgen. Ander-

het eerste jaar. Dit inzicht is zowel voor het gast-

zijds beginnen gezinnen na de e-learning met meer

gezin als voor de gastgezinbegeleiders prettig. We

kennis aan het traject van begeleiden en opvoeden

zien sneller of er dingen spelen waar we wat mee

van een hulphondpup. E-learning creëert een win-

moeten doen.’

win situatie aan beide kanten. Daarnaast geeft de
e-learning ons een snelle indicatie hoe het gaat en

Start voor nieuwe gastgezinnen
vanaf 1 januari 2017

daar kunnen we vervolgens ons opleidingsprogram-

Jessica: “In november zijn we gestart met road-

verbeteren. We willen kennis beter en efficiënter

shows voor onze gastgezinnen door heel Neder-

toepassen in de praktijk waardoor een hond succes-

land. We helpen en begeleiden de gastgezinnen met

voller door de opleiding komt”, aldus Jessica.

ma op afstemmen en de kwaliteit van lesgeven mee

het in gebruik nemen van het systeem. Voor hen

Toekomstplaatje
‘We hebben de wens om e-learning uit te breiden
voor andere doelgroepen van Hulphond Nederland.
Dit is mede afhankelijk van de resultaten uit deze
eerste groep gastgezinnen. Elk kwartaal kijken we
hoe het gaat en wat de voortgang is. Ik ben vooral
heel blij dat we na een jaar hard werken nu van
start zijn gegaan en echt kunnen gaan zien of het
werkt’, zegt Maaike. ‘Het basissysteem is opgeleverd, maar we blijven natuurlijk in ontwikkeling. Zo
willen we het nog veel meer gaan vullen met filmpjes en ook de feedbackmogelijkheden uitbreiden.
Uiteraard kunnen er in de toekomst ook nieuwe
modules aan worden toegevoegd.’
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Toegevoegde waarde
voor gastgezinnen
E-learning draagt bij aan het doel van de stichting om pups op te voeden tot sociaalvaardige
hulphonden die zich in alle situaties kunnen
gedragen en snel hun rust vinden. Gastgezinnen moeten er veel voor over hebben om een
hulphondpup op te voeden. Ze moeten meer
dan bij een eigen hond nadenken over wat handig en wenselijk is om de hond te leren.
Hulphond Nederland wil hen hierbij met
e-learning ondersteunen. Het helpt mensen de
vertaalslag te maken van theorie naar praktijk
bij vragen als: Wanneer beloon je een hond?
Hoe en wanneer begrens je een hond en hoe
leert een hond? Achter de schermen kunnen de
gastgezinbegeleiders van de stichting meekijken. Zo wordt het duidelijk waar Hulphond
Nederland de gastgezinnen nog beter bij kan
ondersteunen in steeds weer hele specifieke
situaties.

“Hoe meer tools je aan
gastgezinnen kunt geven
hoe groter de kans op
succes!”

Rabobank Foundation
Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds

We hebben daarom een e-learning systeem mo-

van de Rabobank. Al meer dan 40 jaar investeert Ra-

gelijk gemaakt voor de gezinnen die een hulphond

bobank Foundation in de zelfredzaamheid van men-

opleiden. Zo kan Hulphond Nederland hen nog

sen wereldwijd. Het fonds is actief in Nederland,

beter ondersteunen, waardoor ook de uitval van

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Roelie van Stemp-

hulphonden tijdens de opleiding wordt verkleind.

voort, programma manager Rabobank Foundation:

Dit is belangrijk omdat de opleiding veel tijd en geld

‘Het hebben van een hulphond draagt bij aan meer

kost en Hulphond zoveel mogelijk mensen wil voor-

zelfredzaamheid.

zien van een goed functionerende hulphond.’
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Ingeborg met hulphond Toby

Tekst: Janine Verschure | Fotografie: Ingrid Ruedisueli

“Toby is mijn maatje, mijn helper
en mijn oppasser”
Ingeborg Goossen heeft best wat te
wensen. Een ernstige vorm van epilepsie
ontneemt haar veel dingen die in het
dagelijks leven van anderen heel gewoon
zijn. Toch is er één wens die er wat Ingeborg betreft uitspringt: ze zou heel graag
willen dat er meer begrip komt voor wat
epilepsie precies is, en wat een hulphond
kan betekenen voor iemand met epilepsie. Want hoewel haar ziekte haar een
heleboel dingen afnam, is er één ding dat
Ingeborg eraan te danken heeft:
hulphond Toby.

Nauwelijks zelfstandigheid
Ingeborg (34) heeft, zoals ze dat zelf noemt ‘een
slecht geval van epilepsie’. Er is met medicatie weinig aan te doen. Ingeborg heeft een NVS-stimulator
(zie kader – red.) maar daar lijkt ze tot nu toe weinig
baat bij te hebben. Het gevolg: meerdere aanvallen
per dag, vooral binnen blijven, nauwelijks zelfstandigheid en weinig sociaal leven.
Vanwege haar ziekte is Ingeborg grotendeels afhankelijk van haar rolstoel en draagt ze meestal een
helm. Tot ze een jaar of 17 was leek er niks aan de
hand. “Maar een vriendin vertelde me kortgeleden
dat toen ik op de middelbare school zat er soms al
weleens ‘iets’ met me was”, vertelt ze. “Dat ik soms
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even niet reageerde, kleine wegzakmomentjes leek

geluk en kon het niet geloven. Ik had het gevoel

te hebben. In de loop der tijd is het steeds erger

dat ik de loterij gewonnen had. En zo voelt het nog

geworden. Waarschijnlijk ben ik ermee geboren en

steeds.”

heeft de ziekte zich rond de puberteit geopenbaard.
In mijn familie heeft verder niemand het, gelukkig

Leven veranderd

maar. Mijn tweelingzus is kerngezond. Daar ben ik

Ingeborg was geen honden gewend. “Mijn ouders

heel blij mee.”

hadden nooit een hond gehad”, zegt ze. “We wisten
dat we alles over honden, honden verzorgen en

Praat gewoon tegen mij

hondengedrag moesten gaan leren.”

Ingeborg krijgt regelmatig te maken met onbegrip.
Soms werd dat zo vervelend dat ze weinig zin meer

Tijdens het matchingproces kwam Toby regelma-

had om de straat op te gaan. “Veel mensen hebben

tig bij Ingeborg thuis. “In het begin was dat best

geen idee wat epilepsie is en hoe het je leven kan

vreemd”, zegt Ingeborg. “Toby is een Labrador, ik

beïnvloeden”, zegt Ingeborg. “Het is echt niet leuk

vond hem enorm groot en harig, maar ook heel lief

om te worden aangestaard vanwege die rolstoel en

en bijzonder. Op een gegeven moment merkte ik

die helm. Het gebeurt regelmatig dat mensen niet

dat ik echt zat te wachten tot hij weer kwam, dat ik

mij aanspreken, maar degene die bij mij is. Alsof ik

het vervelend vond als Toby wegging. Wat hij voor

er niet ben, alsof ik niet kan praten. Vroeger kroop

me betekent? Toby is mijn maatje, mijn helper en

ik dan nog weleens in mijn schulp, maar tegenwoor-

mijn oppasser. Hij is er altijd en houdt mij in de

dig – voor een belangrijk deel dankzij Toby – heb ik

gaten. Dat is een ontzettend fijn gevoel. Ik ben zo

meer zelfvertrouwen. Nu flap ik er gewoon dingen

blij dat ik destijds contact opnam met Hulphond

uit. ‘Hallo, ik zit hier. Praat gewoon tegen mij’.”

Nederland, want Toby heeft mijn leven veranderd.”

“Veel mensen hebben geen idee wat
epilepsie is en hoe het je leven kan
beïnvloeden.”

Mysterieus en bijzonder
Voordat Toby in Ingeborgs leven kwam, bestond dat
leven voor een groot deel uit binnen zitten. “Achter
de geraniums”, zegt Ingeborg. “Of in mijn geval: de

Lot uit de loterij
Toen Ingeborg enkele jaren geleden in het ziekenhuis was voor een opname, zag ze daar een
epilepsiepatiënt met een hulphond. “Ik hoorde
wat die hond kon, wat hij deed voor zijn baas en
ik was onder de indruk. Ik sprak erover met mijn
epilepsieconsulent William Westerweelen, en hij
raadde me aan om het onderwerp ‘hulphond’
even te parkeren totdat we wisten of dat NVS-apparaatje iets voor mij zou zijn, of dat ging werken.
Toen het effect tegenviel, begon ik steeds vaker te
denken aan een hulphond.
Samen met William vulde ik het formulier van
Hulphond Nederland in. Ik had inmiddels al heel
veel informatie ingewonnen over een hulphond,
maar ik wist ook dat er niet veel Epilepsie-hulphonden beschikbaar zijn. Toen ik gebeld werd dat
ik in aanmerking kwam voor een hulphond was
dat een enorme verrassing. Ik moest huilen van

Toby in actie tijdens een aanval van Ingeborg

OOK IN 2017
SAMEN STERK
Hulphonden zijn onmisbaar voor
hun baasjes en verbeteren voor
veel mensen de kwaliteit van leven.
Omdat deze honden dagelijks een
topprestatie leveren, verdienen ze
natuurlijk de beste voeding.
Daarom ondersteunt Royal Canin
al vele jaren het belangrijke werk
van Hulphond Nederland en dat
doen we ook weer in 2017!
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fotolijstjes, want die staan hier op de vensterbank. Ik deed een heleboel dingen niet. Niet
naar een verjaardag, omdat ik zomaar een aanval kon krijgen. Niet naar de supermarkt, omdat

NVS-therapie

ik geen mensen wilde laten schrikken. Niet meer
naar buiten, omdat ik niemand wilde belasten
met mijn ziekte. Als ik thuis was had ik meer

NVS staat voor Nervus Vagus Stimulator. Dit is

rust, en ik wilde zo min mogelijk prikkels opzoe-

een soort pacemaker die wordt aangebracht

ken die een aanval zouden kunnen triggeren.”

onder de huid bij het sleutelbeen. Dit appa-

“Toby is mijn vriend. We hebben een
ontzettend goede band samen. Als ik
me eens ergens vervelend over voel, of
verdrietig ben dan komt hij naar me
toe en kruipt hij tegen me aan.”

raat stimuleert de linker hersenzenuw (nervus vagus) door middel van stroomstootjes.
NVS-therapie kan helpen om epilepsieaanvallen
onder controle te krijgen. Het wordt gebruikt bij
mensen met een moeilijk behandelbare vorm
van epilepsie.

Het grote verschil dat Toby maakt, is dat hij voelt
aankomen wanneer Ingeborg een aanval krijgt.
“Hij waarschuwt mij en drukt op de alarmknop
zodat er hulp komt”, zegt ze. “Natuurlijk kan
Toby niet voorkomen dat ik een aanval krijg,
maar het feit dat hij er ís als het gebeurt, scheelt
oneindig veel. Ik heb hem nu 4,5 jaar en nog
steeds weten we niet precies hoe hij weet dat er
een aanval aan komt. Dat is heel mysterieus en
bijzonder. Het zou kunnen dat Toby het ruikt,
voelt in de lucht of ziet aan het feit dat ik anders
ga bewegen. Maar hij wéét het en dat is een
grote geruststelling.”

Medicijn
Toby biedt een stuk zekerheid en geeft een
belangrijk stuk zelfstandigheid terug. Maar er is
meer. Ingeborg: “Toby is mijn vriend. We hebben
een ontzettend goede band samen. Als ik me
eens ergens vervelend over voel, of verdrietig
ben dan komt hij naar me toe en kruipt hij tegen
me aan. Sommige mensen gaan lopen of fietsen
als ze zich rot voelen. Ik knuffel met Toby. Hij zit
daar helemaal niet mee; integendeel. Een beter
medicijn is er niet.”
Ingeborg met hulphond Toby
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Geslaagde eerste
editie van Dogs &
Kids zomerdagen
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Van 30 augustus tot en met 2 september organiseerden we voor het eerst
de Dogs & Kids zomerdagen. Tijdens deze nieuwe activiteit konden kinderen in de basisschoolleeftijd van 8 t/m 12 jaar deelnemen aan verschillende
activiteiten die alles met (hulp) honden te maken hebben.
De kinderen werden op een speelse manier in con-

hoe een kleine pup een stoere, werkende hulphond

tact gebracht met hulphonden en maakten kennis

wordt. Op deze pagina’s een impressie van een zeer

met wat zij doen in de maatschappij. Spelenderwijs

gezellige en geslaagde eerste editie van de Dogs &

leerden ze over de verzorging van een hond, de

Kids zomerdagen.

verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken én
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V.l.n.r. Job, Therapie-hulphond Laik en therapeut Marlies

25

Tekst: Johan Koning
Fotografie: Christiaan Peelen

“Job kan ondanks zijn ADHD
nu veel beter plannen”
“Job was altijd heel impulsief. Op de fiets naar school kreeg hij veel prikkels,
maar nu kan hij zich veel beter concentreren. Hij denkt na over of hij iets
wel moet doen of juist niet.” Jazeker, de therapie bij Hulphond Nederland
heeft effect op Job, weet zijn moeder Brigitte.
Job (bijna 15) uit Denekamp kreeg in 2009 officieel

hij bijvoorbeeld zijn potlood mocht slijpen, maar dat

te horen dat hij ADHD heeft, maar eigenlijk wist

hij dat tien keer ging doen. Of er met een radslag

moeder Brigitte Kortman dat al veel langer. “Ik

naartoe ging.”

herkende het uit mijn werk als thuisbegeleider in de
zorg”, vertelt ze.

School trok aan de bel en Job werd getest. “De
uitslag was ADHD in een ernstige vorm.” Vanaf dat

Evenveel aandacht

moment kwam het gezin in een zorgmallemolen

Jobs vader Walter is luchtverkeersleider bij Defen-

terecht. “Van school mocht hij alleen blijven als hij

sie. “Door de situatie thuis heeft hij zijn loopbaan

medicijnen zou krijgen. Maar dat wilden wij alleen

een tijd op een laag pitje gezet, door bijvoorbeeld

als het ook goed voor hem was, niet louter om de

niet verder te studeren.” Het is maar een van de

juffen te ontlasten.” Gevolg was dat hij van school

voorbeelden van het feit dat Jobs ADHD een wissel

wisselde. “We gingen met hem naar de kinderpsy-

trekt op het gezin Kortman. Walter en Brigitte

choloog, die ons heel erg heeft geholpen. Ook in

hebben drie zoons, van wie Job de middelste is. “Al

de communicatie met school. Uiteindelijk heeft hij

vroeg had ik in de gaten dat Job anders was. Thuis

trouwens wel medicijnen gekregen.”

konden we daar prima mee omgaan, doordat we
al vroeg zijn begonnen met structuur aanbieden.

Outdoor Care en Hulphond

Dat we ons leven op Job aanpasten, ging eigenlijk

Het gaat nu goed met Job. “Dat komt door de

onbewust. Wel zorgden we er altijd voor dat we de

hulp van de psycholoog en de therapie met een

jongens evenveel aandacht gaven. Meestal splitsten

hulphond, maar ook door Outdoor Care, waar hij

we. De ene keer nam mijn man Job mee en ik de

naartoe gaat. Daar leert hij ’s zaterdags veel: de

twee anderen, een andere keer net andersom.”

begeleiders organiseren allerlei activiteiten voor
jongens en meisjes met een beperking, zoals ADHD

Problemen op school

of autisme. Ideaal.”

Op de basisschool werd het wél een probleem, in
groep 3. “Job had zichzelf aangeleerd om situaties

“De therapie van Hulphond Nederland is effectief.

met volwassenen in te schatten en daarop in te

Hoewel de gemeente er argwanend naar keek en

spelen, maar met kinderen is dat anders. Die rea-

ook maar een deel van de therapie wilde vergoe-

geren veel impulsiever en onverwachter. Daar had

den. Ik had er al veel over gehoord tijdens mijn

hij last van en hij reageerde anders in de klas. Dat

werk en ook een kennis van ons had er goede er-

Een hulphond mag je niet aaien,

je huid wel.

Touch of Silk is een veelzijdige musthave in huidverbetering dat
oneffenheden opvult, de teint egaal en gematteerd achterlaat,
huidbeschadigingen en littekens sneller helpt te herstellen en bovendien
zorgt voor een zijdezachte en vooral aaibare huid.

Your skin care(s)
vind hannah huidcoach op:

download de app:

‘Hannah’

‘Huidcoach’

Hulp, begeleiding, coaching, passie en verbetering zijn de keywords
van Hulphond Nederland en dat zijn mooie overeenkomsten met de
hannah huidcoach. Daarom is hannah zeer trots om goldsponsor van
deze geweldige stichting te zijn!
lid van:

partner van:

goldsponsor van:

meer informatie:

www.hannah.nl

085-4891774
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Kindertherapieen coaching met
hulphonden
Honderdduizenden kinderen en jongeren in
Nederland zijn angstig of onzeker, worden
gepest, hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of last van psychiatrische
aandoeningen. Door de overheveling van de
jeugdzorg naar de gemeenten komt een groot
varingen mee. Dus: we wilden het gewoon. Dan

deel van deze groep niet meer in aanmerking

betalen we het desnoods zelf wel.”

voor gespecialiseerde hulpverlening. Hulphond
Nederland biedt uitkomst met dieronder-

“Ik weet zeker dat het werkt”, is Brigitte over-

steunde therapie en coaching. Met behulp van

tuigd. “Hulphond-therapeut Marlies is meteen

speciaal opgeleide Therapie-hulphonden bieden

met hem aan de slag gegaan met de honden en

onze ervaren en hoogopgeleide therapeuten

hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt

de juiste uitdagingen om meer zelfvertrouwen

die hij breed kan gebruiken. We hebben hem

op te bouwen en het zelfbeeld te versterken.

echt zien veranderen. Hij leert er bijvoorbeeld

In 75% van de gevallen leiden tien therapie- en

plannen. Dat heeft hij geleerd, doordat hij met

coachingsessies met een hulphond al tot een

de moeilijkste honden leerde een parcours af te

oplossing van de zorgvraag en daarmee tot een

leggen. Je ziet gewoon dat hij leert hoe dat goed

nieuw perspectief voor deze kwetsbare groep

aan te pakken. En ook hulp vragen aan volwas-

kinderen en jongeren.

senen. Dat vond hij eerder echt moeilijk, maar
hij vraagt Marlies geregeld om hulp tijdens ses-

Zorgvragen

sies. En dat vertaalt hij nu ook naar de dagelijkse

We zetten onze Therapie-hulphonden in voor de

praktijk. Mooi om te zien!”

volgende zorgvragen:
•

autisme spectrum stoornissen

Glimmen van trots

•

adhd

“Voor Job is het wel belangrijk dat het onderhou-

•

hechtingsproblematiek

den blijft. Veel kinderen hebben aan bijvoor-

•

pestproblematiek

beeld tien therapiesessies genoeg en dan zit het

•

angst

ingesleten. Job moet af en toe gewoon terug-

•

onzekerheid

komen. Daarom is hij nu al zo’n anderhalf jaar

•

Syndroom van Down

geregeld bij Hulphond Nederland te vinden voor

•

licht verstandelijke beperking

een opfrissessie. En dat blijft ons nog steeds iets

•

beperktheid in sociale en emotionele

brengen, dus we gaan zeker door.”

vaardigheden

Brigitte, die er altijd bij is als Job naar de Hulp-

Locaties en meer informatie

hond-locatie in Oldenzaal gaat, kan zich nog

Therapiesessies worden aangeboden in

goed herinneren hoe Job de laatste keer een

Oldenzaal, Herpen, Wageningen en Hoenderloo.

moeilijk parcours met een wip én de ‘moeilijkste’
Therapie-hulphond goed doorstond. “Normaal

Kijk voor meer informatie op

hebben kinderen wel tien pogingen nodig om

www.hulphond.nl/kindertherapie-en-coaching

de hond over de wip te krijgen, maar Job lukte
het vrijwel ineens. Ja, dan sta je te glimmen van
trots, hoor.
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Wij feliciteren de
volgende nieuwe teams
De afgelopen periode hebben we weer veel cliënten blij mogen maken
met een hulphond.

Janine van Doesburg

Herman Nieuwenhuis

Hilde Meijerink

met Pancha

met Akke

met Arnoud

Nik de Kinkelder
met Venna

Marja den Besten

Annette Heemskerk

met Uggs

met Zander
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Linda Hendriks

Carolien van der Voort

met Woody

met Evert

Marlène Huisman

Nel Achterhes

Carla Manders

met Wietze

met Dax

met Wessel

Carolien van Dirven

Jose Terpstra

Ben Arends

met Zibby

met Frits

met Anton

Ron Brummer

Denise Wijnbergh

Coert Kleijkamp

met Wally

met Levi

met Zedde
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Tekst: Anne-Lynn Snoep

No guts, no glory
Sponsorrit naar het Hoge Noorden
voor Hulphond Nederland

Team Hulphond - Rob en Aytor Jongkind

Hulphond Nederland is blij met iedere (financiële) steun die geboden wordt.
En dat onze stichting als ‘goede doel’ steeds beter gevonden wordt door
mensen die een sponsoractiviteit willen opzetten, is natuurlijk super.
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In januari vindt weer een aantal van deze activiteiten plaats: maar liefst drie
teams die Hulphond Nederland als goed doel hebben aangemerkt, rijden
dan een sponsorrit naar het Hoge Noorden. Twee teams nemen deel aan
Nokian Navigate North (20 t/m 28 januari) en één aan de ScanCoveryTrial (6
t/m 15 januari). Beiden brengen de deelnemers in één week naar sneeuw,
ijs en zorgen er vooral voor dat ze een ervaring voor het leven hebben.

Nokian Navigate North

doel was daarom niet moeilijk.” Aytor: “Ik kom pas

De bedoeling is even simpel als uitdagend: je rijdt

in de voorbereiding ligt vooral in het zoeken van

minimaal 7000 kilometer in één week en uithou-

sponsors en onze PR. Ik ben net 22 geworden, maar

dingsvermogen, slim rijden, kameraadschap en

heb gelukkig al heel wat gereden. De auto waarmee

behendig navigeren spelen allemaal een rol. Er

we rijden is een Mitsubishi Pajero, die de rit al twee

doen 40 teams mee aan deze rit en de start en

keer eerder heeft gemaakt. We doen natuurlijk mee

finish liggen in het Groene Hart. Een team bestaat

voor de lol, maar willen het ook goed gaan doen.

maximaal uit twee personen en de deelnemers

Een plek in de top-3 zou mooi zijn.”

kort voor de start terug naar Nederland, maar doe
van afstand uiteraard zoveel als ik kan. Mijn aandeel

wisselen het rijden en navigeren af. Dat navigeren
moet je overigens niet onderschatten: alles gebeurt
op basis van coördinaten die je dagelijks meerdere
keren doorkrijgt van een centrale backoffice.
Er zijn bonuspunten voor teams die op de ‘ideale
rijtijd’ aankomen, maar je kunt ook strafpunten krijgen als je te hard rijdt of één van de virtuele wegblokkades doorkruist. Een bijzonder weekje dus,
waarbij de deelnemers, via een ingebouwd track en
trace systeem, ook nog eens 24/7 gevolgd worden
door duizenden mensen. Via internet of de speciale
app voor tablet of telefoon zie je precies waar de
teams zijn en welke kant ze op rijden...

Team Hulphond - Rob en Aytor Jongkind
Vader en zoon Rob en Aytor Jongkind kijken uit

Team 008 - Henk Schaminée en Toon Zeegers

naar januari. Rob: “Wij hebben de Navigate North al
januari samen met mijn zoon aan de start te staan.

Team 008 – Henk Schaminée
en Toon Zeegers

We zien het als een mooie uitdaging om samen een

Henk Schaminee (Blitta gevelsystemen bv) en

fantastische week te beleven. Onze voorbereiding

Toon Zeegers (Zeegers Expeditie) nemen in 2017

komt nu pas goed op gang, want mijn zoon studeert

voor de 2e keer deel aan Nokian Navigate North.

in Spanje en we hebben een eigen bedrijf, TekstUeel

Ze zijn beiden liefhebber van auto’s en honden

– communicatie dat een samenwerking met Hulp-

en dat verklaart voor een deel hun deelname aan

hond Nederland heeft. De keuze voor ons goede

deze rit én de keuze voor Hulphond Nederland als

van dichtbij meegemaakt en het is geweldig om in

THE BEAUTY OF
INNOVATION
gevelsystemen
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Team Spitsbergen - Cris Smeets en Jan van Grootveld

Mercedes ML350 CDI, een geweldige auto. Omdat

Team Spitsbergen - Cris Smeets
en Jan van Grootveld

we al een keer hebben meegedaan, is de druk een

Team Spitsbergen, bestaande uit Cris Smeets

beetje groter, want uiteraard gaan we voor een

(werkzaam bij JISTARC Defensie) en Jan van

goede prestatie. Maar de ervaring én het feit dat we

Grootveld (zelfstandig aannemer) rijdt met overtui-

een prachtig doel als Hulphond Nederland kunnen

ging voor Hulphond Nederland. Cris: “Wij kennen

steunen, zijn onze belangrijkste drijfveren. We zijn

elkaar vanuit de hockeyzijlijn, omdat onze doch-

op bezoek geweest bij de stichting en diep onder de

ters in hetzelfde team spelen. Op een willekeurige

indruk van wat daar allemaal gebeurt. Van dichtbij

zondag waren we bij elkaar op bezoek en begon Jan

kenden we Hulphond Nederland ook al, omdat een

enthousiast te vertellen over een rit naar het Noor-

nichtje van Toon een hulphond heeft. We zijn blij

den, waarvan ‘toevallig’ kort daarna een documen-

dat we op deze manier kunnen bijdragen.”st

taire op tv plaatsvond. Van het een kwam het ander

goed doel. Henk: “Wij rijden komend jaar met een

en nog voordat de dag voorbij was, hadden we ons
ingeschreven. Peter van Uhm (generaal b.d.) is am-

ScanCoveryTrial

bassadeur van Hulphond Nederland, dus de keuze

De ScanCoveryTrial is vergelijkbaar van opzet als de

We gaan rijden met een Volkswagen Amorak die

Nokian Navigate North, maar met 110 teams is het

door mijn werkgever Defensie beschikbaar is

aantal deelnemers beduidend hoger en onderweg

gesteld. Wij hebben veel zin in de rit en hebben de

voeren de deelnemers ook unieke klassement-

voorbereiding zo goed als rond. We zijn een goed

sproeven uit. De rit van deze zevende editie van de

duo, want waar Jan’s voorliefde ligt bij het rijden,

ScanCoveryTrial gaat kriskras door Scandinavië.

ben ik sterk in navigeren. Je kunt ons volgen op

voor ons goede doel was niet moeilijk te maken.

Facebook (Scancovery Trial - Team Spitsbergen) of
kom naar de start op 6 januari in Beek.”

Nokian Navigate North
Volg Team Hulphond en Team 008 op
Facebook en tijdens de rit. Kijk op
www.navigatenorth.nl voor meer informatie.

ScanCoveryTrial
Je kunt Team Spitsbergen volgen op Facebook
(Scancovery Trial - Team Spitsbergen) of kom
naar de start op 6 januari in Beek.
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Tekst: Linda van ‘t Land
Fotografie: Maaike van den Brink

Leven met de dag
Met hulphond Heather
kleine stapjes voorwaarts
De 33-jarige Ilona Hijstek werkt gemiddeld vier dagen per week in de
kennels van Hulphond Nederland. Dit is mede aan hulphond Heather
te danken. “Heather is thuis bij mijn man Remon, die posttraumatische
stressstoornis (PTSS) heeft. Daardoor is ook mijn wereld groter geworden. Heather is een belangrijk hulpmiddel en biedt ons als gezin handvatten om steeds weer kleine stapjes voorwaarts te zetten.”
“Ik heb vijftien jaar in een hondenpension gewerkt en zelf altijd honden gehad”, vertelt Ilona. “Bij Hulphond ben ik
echt op mijn plek. Ik verzorg en voer de
honden, wandel met ze en verricht allerlei andere werkzaamheden. Ik ben ook
hondentrimster en kan dus de vacht van
de honden goed verzorgen. Nog iedere
dag probeer ik meer te weten te komen
over het gedrag en de verzorging van
honden. Voor mij is dit een wereldbaan!”

naar Joegoslavië achter de rug had. Ik wist dus
dat ik voor een beroepsmilitair koos, die ook
regelmatig zou worden uitgezonden. Uiteindelijk
is hij tijdens ons huwelijk nog tweemaal zes
maanden naar Joegoslavië geweest. Daarnaast
waren er een korte uitzending naar Kosovo en
allerhande oefeningen. Het hoort erbij als je voor
een militair kiest. Maar we hadden wel een heel
ander toekomstbeeld voor ogen.”

Militair van oude stempel
Remon (42) zelf koos destijds vol overtuiging voor

PTSS

een baan binnen Defensie. “Als jochie wilde ik al

Ilona komt voor het eerst in aanraking met

militair worden, maar uitgerekend mijn jaargang

Hulphond Nederland wanneer bij haar man

hoefde niet in dienst. Via een omweg ben ik

Remon PTSS wordt geconstateerd. Sinds 2013

uiteindelijk toch bij Defensie terecht gekomen en

wordt de veteraan door hulphond Heather

een half jaar later zat ik in Bosnië.” Hij is militair in

terzijde gestaan. “Remon en ik leerden elkaar

hart en nieren. “Toen ik later de jongere jaargan-

kennen in 1997, toen hij net zijn eerste uitzending

gen zag opkomen, die klaagden over het eten of
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“Ik wilde iets
doen, echt iets
betekenen
als militair.”

V.l.n.r. hulphond Heather, Remon, huishond Shuka en Ilona

het gebrek aan comfort, dacht ik altijd: eerst dienen,

nomen. “Toen in 2007 mijn vader overleed en twee

dan zeuren. Waarschijnlijk ben ik een militair van de

jaar later ook mijn moeder, was dat de bekende

oude stempel.”

druppel. Ergens moet een keer een emmer overlopen.”

Hoewel uitzendingen naar oorlogsgebied moeilijk
zijn, was Remon altijd graag bereid om mee te gaan.

Ilona stelt haar man voor de keuze: óf je gaat hulp

“Ik wilde iets doen, echt iets betekenen als militair.

zoeken, óf ik ben weg met onze drie dochters.

Ik houd ook van het werken in een hecht team.”

Remon kiest eieren voor zijn geld en bezoekt een

Toch gaan de uitzendingen hem niet in de koude

therapeut. “Zelf dachten wij aan rouwverwerking.

kleren zitten. In de jaren erna begint hij buitenspo-

Maar tijdens een rouwproces vertoon je veel emotie

rig te drinken en vertoont steeds meer agressie,

en ik voelde mij juist zo vlak dat ik vrijwel nergens

bijvoorbeeld op het voetbalveld. Maar de signalen

meer op reageerde. Mijn therapeut constateerde al

worden niet herkend en de klachten niet serieus ge-

snel PTSS.”

WIJ BIEDEN OOK
GRAAG ONZE
HULP AAN

A0-reclame is populair. Dat is logisch, want geen enkel ander medium
heeft een dermate groot bereik tegen zeer acceptabele tarieven. Het
hoge aantal contactmomenten en de herhaling van de boodschap zorgen
voor een maximaal resultaat van uw reclamecampagne. Benieuwd naar
de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op! Wij zijn specialist in
A0-reclame en denken graag met u mee.

T +31(0)88 572 88 00 • E info@promobase.nl • W www.promobase.nl
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Schaamte

nenkom. Ik heb langzaam maar zeker geleerd dat

De diagnose in 2010 is enerzijds een opluchting.

ze mij daarmee iets wil vertellen.” Op de voetbaltri-

Anderzijds is het de start van een moeizaam thera-

bune van zijn club Willem II in Tilburg klapt Remon

peutisch traject en veel (tevergeefse) hulpvragen. “Ik

tegenwoordig zittend en fluisterend met de grote

heb EMDR-therapie gehad en een klinische opname

massa mee als de spelers het stadion binnenko-

van acht weken achter de rug. Dat was heel hard

men. “Daar komt zoveel adrenaline bij kijken. Als

werken, maar heeft ons wel geholpen.” Ilona knikt

ik opsta, springt Heather meteen tegen me aan

bevestigd. “Tijdens zijn opname heeft Remon ge-

om me te waarschuwen. Ze is nooit bang voor me

leerd dat de maatschappij niet om hem draait. Dat

en durft goed in te grijpen. Maar ze kan ook heel

is ook voor mij en onze dochters een verademing.

aanhankelijk zijn. Als ik me een dag rot voel, ligt ze

Ik heb zijn gedrag heel lang geaccepteerd en hem

de hele dag tegen me aan. Ik slaap beter en kom

volledig over grenzen laten gaan. We hebben als

meer buiten. Ik ga even naar de stad met onze

gezin moeilijke dingen meegemaakt.”

dochters, haal hen van school en doe wat kleine
boodschappen. Door de aanwezigheid van Heather

Hoewel meer collega’s van Remon worstelen met

kosten al die dingen minder energie dan voorheen.

de gevolgen van wat zij in oorlogsgebieden hebben

Ook gebruik ik inmiddels geen medicijnen meer.

meegemaakt en een van hen zelfs zelfmoord pleegt,

Heather biedt mij de veiligheid die ik nodig heb; ik

blijft het voor Remon lastig om zijn ziekte te erken-

neem haar overal mee naar toe.”

nen. “Bij iemand anders zou ik PTSS nu direct herkennen. Bij mezelf wilde ik het niet zien. Er waren

Leermomenten

voldoende signalen: mijn drinkgedrag, de slapeloze

Remon en Ilona hebben moeilijke jaren achter de

nachten, nachtmerries en agressie. Ik schaamde mij

rug. Ilona: “Als ik terugkijk op de afgelopen periode,

in het begin. Bijna niemand heeft PTSS. Waarom ik

weet ik soms niet meer hoe ik het heb volgehou-

wel?”

den. Het is ontzettend zwaar geweest en ik heb nog
steeds weleens een hard hoofd in de toekomst. De

Adrenaline

kinderen hebben ons gemotiveerd om bij elkaar

Dat het langzaam maar zeker beter gaat, is mede

te blijven. En inmiddels hebben we samen zóveel

te danken aan de komst van hulphond Heather

meegemaakt, dat we er echt graag doorheen willen

in huize Hijstek: een vijfjarige kruising tussen een

komen.” Remon knikt en besluit: “Door de komst

Duitse herder en een zwarte labrador. Het was wel

van Heather is het leven draaglijker geworden voor

even wennen voor de veteraan om naar een hond

ons allemaal. We verbeteren ons continu en er zijn

te moeten luisteren. “Heather loopt bijvoorbeeld in

steeds weer nieuwe leermomenten. Maar het blijft

de weg of gaat niet direct liggen als ik ergens bin-

leven met de dag.”

Remon met PTSS-hulphond Heather
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Tekst: Lydia van Aert
Fotografie: Maaike van den Brink

Een dag op pad met...

De hondentrainer
Marianne Jol (26) heeft een baan om jaloers op te zijn: als trainer leidt ze
hulphonden op. Verslaggever Lydia van Aert loopt in Herpen een dagje
mee met Marianne en haar pupillen. Wat leren hulphonden zoal? Zijn ze
ook weleens ondeugend? En klopt het dat Marianne haar werk letterlijk
mee naar huis neemt?
06.15 uur

gek van honden als ik, maar ook hij vindt het heel

Marianne is elke werkdag vroeg uit de veren.

gezellig dat ze er zijn.”

Beneden wordt ze begroet door een kwispelende
René en Ivy, hulphonden in opleiding. Golden

08.00 uur

retriever René vindt het heel fijn om bij zijn trainer

Marianne parkeert haar auto bij het gebouw van

te zijn en blonde labrador Ivy heeft tijdelijk wat

Hulphond Nederland en begroet ‘haar’ honden.

extra aandacht nodig. Daarom neemt Marianne

Naast René en Ivy heeft ze Denthe, Eddo, Evan,

ze elke avond mee naar huis: “Mijn man is niet zo

Finnley en Galvin onder haar hoede. De dag
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Trainer Marianne met hulphond Galvin

begint met zeven uitlaatrondjes: Marianne neemt

in de kennel. Marianne hoort van haar enthousiaste

elke hond apart mee. Zelf rijdt ze in een elektrische

collega’s dat ze op tv is geweest, in de TV-Show van

rolstoel, want ook het uitlaten maakt deel uit van

Ivo Niehe. “Een tijd geleden zijn er opnames ge-

de training. Als ze op pad gaat met Denthe (een

maakt, voor een item over Hulphond. De uitzendda-

kruising tussen een golden retriever en een labra-

tum wist ik niet. Vanavond ga ik het terugkijken!”

dor), pakt ze een fluitje mee. “Denthe is gematcht
aan een cliënt die door haar beperking niet hard

10.30 uur

kan roepen. Daarom leer ik haar op het fluitje te

Na de pauze pikt Marianne de honden een voor een

reageren.”

op voor een oefensessie. Eddo krijgt maatwerktraining. Hij is gematcht aan een cliënt en leert hoe

08.45 uur

hij zijn aanstaande baasje het beste kan helpen.

Golden doodle Galvin heeft een hoesje om zijn

Marianne begint met een herhalingsoefening: het

poot, waar een wondje zit. Hij vindt het maar niets,

uittrekken van schoenen en sokken. Voorzichtig

dat rare schoentje. Een plastic kraag voorkomt dat

trekt Eddo de schoenen en sokken van haar voeten.

hij eraan zit. Tijdens het uitlaten mag die ‘toeter’ af.

Kwispelend neemt hij zijn beloningsbrokjes in

Halverwege het uitlaatrondje grijpt Galvin zijn kans.

ontvangst.

In het gras, buiten het bereik van Marianne, trekt hij
met zijn tanden het hoesje los. Omdat het belang-

Daarna is het tijd voor iets nieuws: het leeghalen

rijk is voor de genezing dat hij het wondje met rust

van de wasmachine. “Een nieuwe oefening knip

laat, spreekt Marianne hem streng toe.

ik in stukjes. Het openmaken van het deurtje, het
leeghalen van de trommel en het afgeven van het

Na terugkomst gaan het schoentje en de kraag

wasgoed trainen we eerst apart. Daarna ‘plakken’

direct weer aan. Galvin kijkt er een beetje ongeluk-

we alles aan elkaar.”

kig bij, maar als hij een gezellig plekje krijgt op het
secretariaat, kwispelt hij alweer. De medewerkers

Eddo trekt het deurtje moeiteloos open. Voor stap

beloven een oogje op de ‘patiënt’ te houden.

twee legt Marianne een paar truien in de wastrommel. De labrador haalt ze er zonder aarzelen uit.

10.00 uur

“Veel honden vinden het eng hun kop in zo’n zwart

Koffietijd! Iedereen komt samen in de kantine. Er is

gat te steken, Eddo heeft daar geen last van.” Moe

taart, want collega Maartje is jarig. Op tafel ligt een

maar voldaan gaat hij terug naar de kennel. “Ik

babyfoon. Of beter gezegd: een ‘doggyfoon’, waar-

probeer altijd met een succeservaring te eindigen,

mee de verzorgers kunnen horen of het rustig blijft

zodat de hond enthousiast blijft.”

Doing now what patients need next
Roche is een research georiënteerde
onderneming met een gecombineerde
kracht in geneesmiddelen en diagnostica.
Onze personalised healthcare strategie richt
zich op de ontwikkeling van diagnostische
en therapeutische oplossingen, die een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven
van de patiënt. Een juiste en efficiënte
diagnostiek helpt behandelaars bij het maken
van juiste beslissingen voor de patiënt.
Dat maakt onze inspanningen zo betekenisvol.
Wilt u meer weten over de waarde van
diagnostiek? www.roche.nl
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12.30 uur

16.00 uur

Het is tijd voor de lunch. Marianne gaat even naar

Terug in Herpen sluit Marianne de dag af met wat

de buurtsuper. Natuurlijk gaat er een hond met

administratie. Dat doet ze niet op kantoor, maar bij

haar mee: de blonde labrador Denthe. Ze volgt de

de honden. Elke kennel is voorzien van een (opklap)

rolstoel netjes door de smalle winkelpaadjes en

stoel en -tafeltje, zodat trainers en honden zo veel

laat zich niet afleiden door alle o zo aantrekkelijke

mogelijk tijd samen kunnen doorbrengen. Om half

geurtjes.

vijf zet Marianne haar laptop uit. Tijd om naar huis
te gaan, samen met René en Ivy natuurlijk.

“Een nieuwe oefening knip ik in stukjes.
Het openmaken van het deurtje, het leeghalen van de trommel en het afgeven
van het wasgoed trainen we eerst apart.
Daarna ‘plakken’ we alles aan elkaar.”
13.30 uur
Met Evan, Finnley en Ivy in de bus rijdt Marianne
naar Oss. Daar is het markt: een uitstekende gelegenheid voor locatietraining. Een voor een neemt ze
de honden mee voor een rondje langs de kramen
en door het winkelcentrum. “De drukte, de vele
geuren, het eten op de grond en de smalle doorgangen maken de markt nog veel spannender dan
een supermarkt.” Zeker als er ook klusjes bij komen
kijken. Zwarte labrador Evan pakt met enige moeite
Maartje
Jansen
de sleutelbos op die
Marianne
heeft laten vallen.
De tweede keer lukt het. Ze beloont hem uitbundig.
“Het finetunen komt later wel”, knipoogt ze.

Wie is Marianne?
Tijdens haar studie diermanagement liep Marianne
stage bij Hulphond Nederland. “Ik was de koning te
rijk toen ik twee jaren later aan de slag mocht als
verzorger. Toen ik vervolgens het aanbod kreeg om
trainer te worden, kon ik die kans niet laten liggen.
Toch vond ik het heel spannend: kan ik dit wel?” Dat
gevoel maakte al snel plaats voor enthousiasme:
“Werken met honden is geweldig. Lukt iets niet, dan
denken mijn collega’s graag mee. Samen weten we
meer dan alleen.” Vaak ligt de oplossing in haarzelf,
weet Marianne intussen. “Dan wil ik te veel en te
snel. Geduld is een belangrijke eigenschap voor een
hondentrainer.”

Hulphond Nederland en MOVE
Batteries, perfecte partners!
Al meer dan 20 jaar is Paul van der Meer, importeur
van MOVE Batteries, zakelijk verbonden aan de revalidatiemarkt. In die 20 jaar heeft hij de opkomst en
ontwikkeling van Hulphond Nederland gevolgd: van
kleine organisatie met grote dromen tot grote organisatie die dromen waarmaakt. De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet voor een prachtige,
duurzame sponsorrelatie tussen Hulphond Nederland en MOVE Batteries. “Ik ben altijd op zoek naar
een stukje verwantschap met het gesponsorde doel.
Bij Hulphond zie ik parallellen met onze branche, dit
spreekt me aan”, aldus Van der Meer.
“Zowel Hulphond Nederland als MOVE Batteries
maken zich sterk voor zelfstandigheid. Door te
investeren, ontwikkelen en simpelweg bij de tijd
blijven, hopen wij iets extra’s te bieden aan mensen
die een bepaalde mate van afhankelijkheid hebben.”
Die ontwikkeling en investering zien de gebruikers
van MOVE Batteries elke dag weer terug. De vrijheid
van mobiliteit, dat extra beetje actieradius en het
vertrouwen dat deze batterijen je niet in de kou laten
staan - een meerwaarde voor de gebruikersgroep
die net dat stukje extra nodig heeft.

Paul van der Meer vindt de parallellen belangrijk
maar geeft ook eerlijk toe ook zakelijk gezien het
maximale uit deze samenwerking te willen halen.
“Hulphond Nederland beschikt over een goede
marketingstrategie waardoor zij door sponsoren niet
alleen als goed doel maar vooral als goede partner
wordt beschouwd. Natuurlijk is de financiële kant
belangrijk, maar hun commerciële insteek en nobele
doelstelling geven mij niet het gevoel dat het alleen
om dat financiële stukje draait. Sterker nog, na ieder
contactmoment zie ik meer en meer mogelijkheden
in ons partnerschap - van het uitwisselen van ideeën
met mede-sponsoren tot het organiseren van activiteiten voor onze relaties, onze plannen zijn voorlopig
nog niet uitgeput.”
Het feit dat Van der Meer een echt hondenmens is,
maakt dit doel natuurlijk nog aansprekender. “Ons
gezin telt twee natte neuzen! Onze Lodewijk is een
eigenwijze teckel en Pelle is onze jongste aanwinst,
een Wetterhoun van nu 6 maanden oud. Mijn
voorliefde voor honden beïnvloedt me natuurlijk wel
een beetje: als hondenliefhebber draag ik Hulphond
Nederland een extra warm hart toe.”

Op deze pagina geven onze ambassadeurs hun visie op het werk van Hulphond
Nederland. De tweede column komt van Frank van den Wall Bake, loket voor
(sport)sponsoring en al 30 jaar ervaring in het creatief en strategisch benutten
van sponsoring. Sinds 2010 is Frank
ambassadeur van onze stichting.

Column

‘Liever kwaliteit
dan kwantiteit’
Op de website van mijn bedrijfje
(www.vdwbconsult.nl) staat al zeker vijftien jaar de
volgende “uitsmijter”: “wij zoeken en staan primair
voor kwaliteit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat

Naast mijn sport interesse heb ik van kinds af aan

kwalitatief denken dikwijls de ontbrekende dimen-

altijd honden om mij heen gehad. Ook nu zijn mijn

sie is in het alom overheersende kwantitatieve

vrouw Barbara en ik in het meer dan gelukkige bezit

denken.”

van twee honden, een Zwitserse herder en een
retriever. Wij leren dagelijks van onze honden. Hun

We leven in een wereld waarin de impact van meer,

loyaliteit, hun geduld, hun totale gemis van rancu-

nog meer en liefst nog wat meer (veel dus) helaas

ne, hun weerstand, hun trouw en “last but not least”

in toenemende mate de drijfveer lijkt te zijn van de

hun intelligentie - ik denk gebaseerd op intuïtie -

mens. Wij lijken alleen tevreden te zijn met veel van

maakt honden uniek.

alles. Terwijl een oude, mijns inziens ware constatering van “minder is meer” niet alleen vaak klopt,

Toen ik ongeveer acht jaar geleden werd bena-

maar uiteindelijk ook meer voldoening geeft.

derd voor een ambassadeurschap van de stichting
Hulphond hoefde ik dan ook geen moment na te

Van huis uit ben ik sportgek en ik tracht op mijn ma-

denken. Integendeel, ik beschouw het als een eer.

nier een steentje bij te dragen aan het beter maken

Auteur Josh Billings (19e eeuw) zei: “A dog is the

van het sportklimaat in ons land.

only thing on earth that loves you more than he
loves himself”. Hij sloeg daarmee de spijker op de

Ik doe dat o.a. door in de commerciële wereld van

kop, evenals de alom bekende uitspraak van “A dog

het bedrijfsleven aan te tonen dat het noodzakelijke

is man’s best friend”.

kwalitatieve communiceren met doelgroepen erg
effectief kan via sport en dat marketingbudgetten

Hulphond Nederland staat voor kwaliteit. Kwaliteit

dus vaker richting de sport kunnen gaan in plaats

in de hulp die wordt geboden aan mensen met een

van naar de traditionele communicatiekanalen. Hier

lichamelijke of mentale zorgvraag, die daarvoor een

is niet de plaats daar uitvoerig op in te gaan, maar

kwalitatieve verandering in hun leven krijgen.

relevant is dat ik naast diverse rollen in het landschap van sport, commercie en media, ook al een

Wat is nu mooier dan een bijdrage te mogen leve-

slordige tien jaar nauw betrokken heb mogen zijn

ren aan het geven van meer kwaliteit aan het leven

bij de gehandicaptensport in ons land.

van mensen die het minder hebben getroffen. Als
dat dan ook nog eens als gevolg komt van de unieke

Als ik zie hoe gehandicapten opgetogen zijn met

eigenschappen van honden, dan is mijn cirkeltje

een kleine voorziening om te kunnen sporten, hoe

rond.

zij uit een isolement komen via sport, dan toont dat
aan dat je met een slim beleid met weinig heel veel
kwaliteit kunt leveren.

Frank van den Wall Bake
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“Onze cliënten zijn super
enthousiast als ze terugkomen van
een dag bij Hulphond Nederland.”

Ed van den Bor met Dante en Dreamer

UitblinQers gezocht!

betekenen. Door in gesprek te gaan met het speci-

Jill Pigmans is medeoprichter van BlinQ dagbeste-

aal onderwijs, de HUB scholen, leerden we waar de

ding en draait al heel wat jaartjes mee in de zorg

interesse van onze doelgroep ligt. Dit leidde tot vele

voor mensen met een beperking en kleinschalig

matches en vanaf dat moment is het snel gegaan en

wonen. “Vanuit die ervaring wisten mijn collega

was een nieuwe succesformule geboren.” Hulphond

Hetty Janssen en ik dat kleinschalige opvang veel

Nederland is een van de organisaties waar met suc-

meer effect had dan werken in grote groepen. En

ces cliënten een dagbestedingsplek hebben.

zagen we in dat dit zeker ook voor dagbesteding
zou gelden. Er zijn genoeg mensen die, om uiteen-

In samenwerking met BlinQ dagbesteding en Hulp-

lopende redenen, niet kunnen werken, maar die

hond Nederland, zijn werkplekken opgezet voor

voor bedrijven, organisaties of scholen veel kunnen

cliënten met een beperking. En dat dit heel goed
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past bij het gedachtegoed van Hulphond Nederland
hebben de cliënten van BlinQ dagbesteding inmiddels zelf kunnen ervaren. Jill Pigmans en Jeanneke
van de Wagenberg van BlinQ dagbesteding zijn erg
enthousiast: “De samenwerking bevalt erg goed.
Het is onze missie én droom om voor zoveel mogelijk mensen een goede dagbestedingsplek te vinden.
Dat is een plek die past bij hun persoonlijkheid en
talent en waar zij dus kunnen uitblinken! Juist voor
mensen met een beperking is het heel belangrijk
om betrokken te blijven bij de maatschappij. BlinQ
biedt dagbesteding in de breedste zin van het
woord: van sport tot cultuurcentra en ouderenzorg.
Het project met Hulphond Nederland is toch wel
uniek in dit rijtje.”

voor de volle 100% in voor de organisatie en komen
hun echte talenten boven drijven,” vertelt Jill. “Per

Win-win

project hebben we zo’n zes tot acht dagbestedings-

“Dat onze cliënten echt iets kunnen betekenen voor

plekken en dat betekent dat we iedereen een func-

een bedrijf, vereniging of stichting is met BlinQ

tie op maat aan kunnen bieden. Ontspanning en

wel bewezen,” vertelt Jeanneke. “Ik werk als vaste

opleiding gaan in de werkzaamheden hand in hand.

begeleider van de jongeren die bij Hulphond Neder-

Maar er is wel degelijk ook een zakelijk belang. De

land actief zijn. We starten de dag met het ophalen

jongeren zijn als het ware echte werknemers van

van de jongeren en hebben dan een zogeheten

de organisatie, alleen gaat de beoordeling net even

‘BlinQ-moment’. Daarin bepalen we feitelijk het plan

anders. Als je dat goed begrijpt als organisatie krijg

voor de dag. Iedereen heeft namelijk zijn eigen ta-

je er veel voor terug: jongeren die zich helemaal

lenten en werkniveau en dat moet goed aansluiten

geven en blij zijn dat ze de organisatie mogen verte-

op het werk dat gedaan moet worden. Er zijn jonge-

genwoordigen.”

ren die helpen bij de trimsalon met het wassen van
de honden. Zij bieden ook een helpende hand bij

Een klik

facilitaire hand- en spandiensten. Anderen leveren

Hulphond Nederland gaat graag samenwerkings-

een bijdrage aan de fundraising en promotie van

verbanden aan en dat geldt evenzo voor BlinQ

Hulphond Nederland. Er is bij een goede doelen

dagbesteding. Het mooie daaraan is dat je echt iets

stichting als deze altijd wel iets te doen. Het mes

voor elkaar kunt betekenen. Jeanneke: “Ondanks

snijdt overigens duidelijk aan twee kanten: onze

alle goede bedoelingen is het voor iedereen altijd

cliënten zijn laaiend enthousiast als ze terugkomen

even afwachten of er een klik is. Tussen de jongeren

van een dag bij Hulphond Nederland. En Hulphond

en de ‘werkgever’, maar ook tussen ons en de orga-

Nederland krijgt betrokken jongeren die helpen

nisatie. Soms is het ook lastig om te schatten wat je

waar ze kunnen. Een echte win-win situatie dus.”

echt voor elkaar kunt betekenen. Daarom leren we

“Het is belangrijk dat onze cliënten zich
veilig en welkom voelen. Dan zetten ze
zich voor de volle 100% in voor de
organisatie en komen hun echte
talenten boven drijven.”

de organisatie eerst goed kennen en zetten samen
werkplekken op voor mensen met een beperking.
Na een jaar kunnen we pas echt zeggen of er een
geslaagde match is. Bij Hulphond Nederland is hier
geen twijfel over mogelijk. Iedereen is tevreden
en we krijgen steeds meer aanmeldingen binnen.
Daarnaast hebben de honden een bijzondere uit-

Bij de dagbesteding wordt vooral gekeken naar de

werking op de jongeren. Het is duidelijk dat er veel

ontwikkeling die de jongeren kunnen behalen op

potentie is voor dit project en wij kijken uit naar het

persoonlijk gebied. “Het is belangrijk dat onze cliën-

vervolg.”

ten zich veilig en welkom voelen. Dan zetten ze zich

BEDANKT!
Hallo,
Mijn naam is Flex en ik ben een hulphond.
In Nederland heb ik veel collega’s die elke dag mensen met een fysieke of geestelijke
zorgvraag helpen. Samen geven wij deze mensen en hun families weer een nieuw
perspectief. Wij zorgen voor een grotere zelfredzaamheid, meer vertrouwen en een
betere kwaliteit van leven.
Dit alles zou niet mogelijk zijn
zonder uw steun en betrokkenheid.
Bedankt!

Colofon
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Het Hulphond Magazine komt geheel tot stand zonder kosten voor
de stichting. Wij danken hiervoor onze vrijwilligers en hoofdsponsor
Sandd voor de gratis verzending.

Eindredactie

Inge Buitink

Fotografie

Communicatieadviseur
Maarten van IJzer

en tekstschrijver

Christiaan Peelen

Schrijver en redactie

www.ingebuitink.nl

Fotograaf en eigenaar Samendrie

professional

www.samendrie.nl
Johan Koning

Bianca Foppes

LetterLuck tekstproducties

Hans Haverkamp

Gefundeerd merken bouwen

– tekst voor u

Fotograaf

johan@letterluck.nl

Freelance tekstschrijvers

Ingrid Ruedisueli
Tefke van Dijk

Fotograaf

Linda van ’t Land

Redacteur/tekstschrijver

Https://www.facebook.com/

Eigenaar en freelance

bij de Schrijfzolder

Fotografie.Esperanza/

tekstschrijver Bureau LiLa

www.schrijfzolder.nl
Maaike van den Brink

www.bureaulila.nl
Lydia van Aert
Janine Verschure

Redactie & journalistiek

Auteur, hoofdredacteur

lydiavanaert@gmail.com

Fotograaf
Ferry de Wet
Fotograaf en eigenaar FDW

Dibevo-Vakblad, hoofdredacteur
Kattenmanieren

Anne-Lynn Snoep

Projectmanagement

www.janineverschure.nl

TekstUeel Communicatie

www.ferrydewet.nl

www.tekstueelwaddinxveen.nl/

Drukwerk
Real Concepts
Drukwerk
www.realconcepts.nl

Wij bedanken onze hoofdsponsors

