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Inleiding
Stichting Dutch Cell Dogs geeft mens en dier kans op
een betere toekomst!

zinshonden, welke een veel grotere kans maken om geadopteerd te worden.

1.1 Het concept
Dutch Cell Dogs is het eerste succesvolle trainingsprogramma in Nederland waarbij asielhonden en gedetineerden of cliënten uit een instelling, groepen
die aan de zijlijn van de maatschappij staan, elkaar
helpen om een plek in de samenleving te hervinden. Gedetineerden worden begeleid bij het trainen
van asielhonden. Dit gebeurt onder supervisie van
Dutch Cell Dogs instructeurs. Er wordt uitsluitend op
een positieve manier getraind en het welbevinden
van de honden en deelnemers is steeds prioriteit.

Dutch Cell Dogs stelt zowel gedetineerden/cliënten als
asielhonden in staat om vertrouwen en vaardigheden
aan te leren tijdens een begeleid proces waar ze zich
gezamenlijk voor inzetten.

Het trainen van asielhonden maakt gedetineerden of
cliënten socialer, verantwoordelijker, en helpt om een
positief zelfbeeld en zelfvertrouwen op te bouwen.
Bovendien biedt dit hen de mogelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij; Want tegelijkertijd
veranderen de asielhonden in getrainde en sociale ge-
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1.2 Resultaten
Sinds de oprichting in 2009 verzorgt Dutch Cell Dogs
trainingen in 19 penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische instellingen.
Ruim 800 gedetineerden of cliënten namen deel aan
de trainingen; hierdoor kon Dutch Cell Dogs dus ook
meer dan 800 asielhonden een nieuwe kans geven.
Maar liefst 99% van de honden vond een nieuw liefdevol thuis.
Het werk van Dutch Cell Dogs is inmiddels ook internationaal gesignaleerd en in de prijzen gevallen. In 2016
won zij de prestigieuze Redemption and Justice Award;

3

een prijs voor organisaties die zich hebben ingezet om
het leven van mensen die met justitie in aanraking zijn
gekomen te veranderen.
In 2018 behoorde de stichting tot de finalisten van de
Purina BetterWithPets Prize en in datzelfde jaar won
Dutch Cell Dogs ook de Dutch Pet Award in de categorie Non for profit.
Vastbesloten om extra kracht te geven aan de inmiddels bewezen effectiviteit van de methodiek, werkt
Dutch Cell Dogs mee aan verschillende onderzoekstra-

jecten van de Universiteit van Amsterdam. Hiermee
hoopt de stichting met haar methode opgenomen te
worden in het inkoopboek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De onderzoeken dienen om deze erkenningsaanvraag wetenschappelijk te onderbouwen.
1.3 Toekomst
Door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de
vele vragen die de organisatie krijgt rondom het vergroten van het effect van het programma, heeft Dutch
Cell Dogs besloten om voor de komende 4 jaar sterke
lijnen uit te zetten. Hiermee wil de stichting een grotere groep binnen de maatschappij bereiken en dus de
maatschappelijke impact van dit unieke programma
opschalen.
Tot op heden heeft Dutch Cell Dogs kunnen leunen op
een sterke en betrouwbare organisaties, met de mensen en middelen die op dat moment tot de beschikking
waren. Echter heeft de stichting een flinke groei doorgemaakt, waarmee de vraag naar organisatorisch en
inhoudelijk vlak toegenomen is.
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen
van Stichting Dutch Cell Dogs en dient als toetssteen
én richtsnoer voor de activiteiten en het beleid in de
komende 4 jaar.

Kernprincipes en
uitgangspunten
2.1 Ontstaan, missie en visie
Ontstaan en oprichting
Dutch Cell Dogs is begonnen uit liefde voor honden
en mensen.
“Wat als we moeilijk plaatsbare asielhonden in goed
getrainde honden zouden kunnen veranderen om de
kans op herplaatsing te vergroten? En wat als we deze
honden zouden verbinden met mensen die, net als hen,
een tijdlang buiten de samenleving staan en net zo goed
een tweede kans verdienen?” Zo ontstond het idee om
asielhonden te laten trainen door gedetineerden.
Stichting Dutch Cell Dogs is bij notariële akte opgericht op 24 september 2012 en is gevestigd op de Waterlaat 31, 5571 MZ, Bergeijk.
Missie
Dutch Cell Dogs wil mens en dier een kans op een betere toekomst geven:
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Asielhonden en gedetineerden/cliënten worden in
hun kracht gezet om succesvol te resocialiseren en
een plek in de samenleving te hervinden.
Visie
Om zoveel mogelijk mensen en honden een kans op
een betere toekomst te geven, geeft Dutch Cell Dogs
unieke trainingsprogramma’s binnen justitiële inrichtingen in Nederland, maar ook daarbuiten.
In ruim 2 maanden trainen de gedetineerden ‘hun’
asielhond, dit gebeurt uitsluitend volgens een positieve methodiek. Deze trainingsmethode heeft een
opmerkelijk positief effect op het welbevinden van
mens én dier. Zo werken ze bijvoorbeeld aan de verbetering van hun sociale en communicatieve vaardigheden, alsook aan wederzijds vertrouwen en een
positief zelfbeeld. De trainingen gebeuren binnen de
inrichting en worden begeleid door 2 hooggekwalificeerde Dutch Cell Dogs instructeurs.
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2.2 Statutaire doelstelling
Dutch Cell Dogs wil de resocialisatie van gedetineerden/cliënten én asielhonden bevorderen. Per doelgroep onderscheiden we de volgende specifieke
doelstellingen:

2.3 Afwezigheid van winstoogmerk
Dutch Cell Dogs is een stichting met een ANBI-status
en heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten uit
donaties, fondsenwerving, activiteiten en merchandising komen ten goede aan de doelstelling.

Gedetineerden en cliënten:
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Aanleren en verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden
• Terugdringen van recidive

2.4 Samenwerkingspartners/ Stakeholders
Dutch Cell Dogs kan haar doelen uitsluitend bereiken
dankzij de goede relaties en samenwerking met haar
stakeholders. Gelukkig zit samenwerken in het DNA
van de organisatie, waardoor zij een groot netwerk
heeft kunnen opbouwen.
Op dit moment werkt de organisatie samen met 19
penitentiaire instellingen, Jeugd Detentie centra,
Jeugdzorg, Tbs- en forensische klinieken en met de
justitiële inrichtingen in Nederland.

Asielhonden:
• Vergroten van sociale vaardigheden, vertrouwen
en “gehoorzaamheid”
• Succesvolle herplaatsing en terugkeer in de samenleving
• Behartigen van het welzijn van de hond door
middel van selectie, veilig transport en op maat
gemaakte, positieve trainingen

Daarnaast wordt samengewerkt met psychologen,
psychiaters, de UvA afdeling Forensische Orthopedagogiek, gedragstherapeuten, begeleiders en medewerkers van penitentiaire inrichtingen.
Ook wordt er samengewerkt met 13 asielen in heel
Nederland, die voor Dutch Cell Dogs hun locatie beschikbaar stellen en waar beeldmateriaal gemaakt
kan worden. De Dierenbescherming en verschillende
voederfabrikanten behoren ook tot hun partners.
De afbeelding op de volgende pagina geeft, naast de
beschrijving van diverse partners in de deelprojecten,
inzicht in de stakeholders en samenwerkingspartners
van Dutch Cell Dogs.
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Hierbij krijgen ze de handvatten om een goede en
verantwoorde eigenaar te zijn, alsook informatie omtrent de financiële verbintenis die ze aangaan als ze
een hond hebben.
Bovendien draagt dit bij aan de algemene acceptatie binnen de maatschappij; zo kan het hebben van
een goed opgevoede hond er bijvoorbeeld voor zorgen dat er makkelijker contacten worden gelegd met
buurtbewoners en anderen.

Ambities en planning

Dutch Cell Dogs vergroot graag het effect van dit
unieke programma voor een grotere groep binnen
de maatschappij. Naast het uitbreiden van haar doelgroepen in diverse projecten, wil de stichting haar
organisatie dus ook verder professionaliseren. Het bestuur heeft voor de komende 4 jaar 5 deelprojecten
uitgewerkt, waar zij aan wil gaan werken:
3.1 Uitbreiding doelgroepen
De vraag naar nieuwe en aangepaste programma’s
voor andere doelgroepen wordt steeds groter. Daarom wil Dutch Cell Dogs haar programma de komende
jaren uitbreiden, haar doelgroepen breder trekken en
de maatschappij meer betrekken bij haar werking:
3.3.1 Minderjarigen en jeugdigen die voor hun
veiligheid uit de maatschappij zijn gehaald (2021)
Een kort programma waarin liefde, kracht, een hernieuwd zelfbeeld en zelfvertrouwen centraal staan.
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3.3.3 Vrijwilligers, asielmedewerkers en andere
betrokken professionals (Jaarlijks vanaf 2020)
Vrijwilligers zijn, voor Dutch Cell Dogs én de asielen,
onmisbaar om het goede werk verder te zetten. Daarom wil Dutch Cell Dogs deze mensen een speciale
dag aanbieden, waarin zij centraal staan, met o.a.
workshops en lezingen over dieren. Dutch Cell Dogs
heeft een groeiend team van vrijwilligers die meehelpen tijdens evenementen en/of ondersteunden zijn
op bepaalde werkzaamheden.

Daarnaast wil Dutch Cell Dogs iets doen voor de (dieren)professionals die meewerken aan het programma. Voor hen zal de stichting een event organiseren
waarin kennis en vaardigheden overgedragen en uitgewisseld zullen worden.
3.3.4 Communities (2021)
Dutch Cell Dogs wil een leercommunity creëren om
mensen te ondersteunen bij de opvoeding van hun
hond. Met verschillende trainingsvideo’s wil zij zo een
laagdrempelige manier van onderwijs bieden op vlak
van hondenopvoeding. (2021)
3.2 Community D.O.G. (medio 2021)
Community D.O.G. (Doing Only Good) richt zich op
zogenaamde achterstands- of probleemwijken waar
agressie en het gevoel van onveiligheid steeds meer
voorkomt. Het aantal zogenaamde “hoog-risico honden” is in deze wijken namelijk zeer hoog; het percentage mensen dat met hun hond een hondenschool
bezoekt, is daarentegen zeer laag.

De kinderen leren van hun hond en komen op zachte
wijze in aanraking met hun trauma’s. Om de verwerking va, die trauma’s én het herstel met de ouders te
bevorderen is het belangrijk om dit traject (deels) samen te ondernemen.

Hondeneigenaren kunnen zich gratis aanmelden
voor de trainingen en worden begeleid door Dutch
Cell Dogs-instructeurs om basisoefeningen aan te leren. Tevens krijgen ze handvatten aangereikt voor een
verantwoorde omgang met hun hond.

3.3.2 Ex-gedetineerden (2021)
Omdat het voor ex-gedetineerden een hele opgave
is om weer met beide voeten in de maatschappij te
staan, is een goede begeleiding essentieel na een vrijlating. De stichting kan hierin een grote rol vervullen
door een reguliere training met asielhonden te geven,
aangeboden bij het asiel. Hierin wordt gewerkt aan
social skills, die de ex-gedetineerden kunnen ondersteunen bij hun socialisatieproces binnen de maatschappij.

Tijdens een eerste pilot van Community D.O.G. in
2017, hebben mensen in de wijk elkaar kunnen vinden en is er een eerste aanzet tot community vorming
ondersteund.

Ook bekijkt Dutch Cell Dogs de mogelijkheden om
ex-gedetineerden met hun eigen hond te trainen.
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3.3 Instructeursopleiding voor (ex-)gedetineerden (2021/2022)
Omdat er veel vraag naar is, wil Dutch Cell Dogs met
haar sterk en kwalitatief goed opgeleid team de kans
bieden aan (ex-)gedetineerden om opgeleid te worden tot hondeninstructeur. Wanneer Dutch Cell Dogs
erin slaagt om deze doelgroep extra stabiliteit te bieden en hen kan begeleiden om daadwerkelijk hondentraining te gaan geven, is het project succesvol te
noemen. Dit project richt zich op het teruggeven aan
en het gezamenlijk veiliger maken van de maatschappij.
3.4 DogCampus (2022/2023)
In de komende jaren wil Dutch Cell Dogs in tenminste
één gevangenis een DogCampus opzetten; een innovatief opvang- en trainingscentrum voor verstoten
honden, gerund door gedetineerden. Voor de honden biedt de DogCampus een veilige haven waar zij
tijdelijk de beste verzorging, aandacht en training krijgen. Voor de gedetineerden biedt dit project een breder toekomstperspectief, daar zij hier de mogelijkheid
krijgen om opgeleid te worden als asielmedewerker,
pensionmedewerker, hondentrimmer of hondenuitlater.
Anders dan in het standaard trainingsprogramma,
waar gedetineerden individueel met hun hond werken, werken ze tijdens dit project samen aan een gemeenschappelijk doel. Tijdens een intensief proces
leren ze bijvoorbeeld weer samenwerken, probleemoplossend denken, resultaatgericht werken, initiatief en verantwoordelijk nemen.

standaarden die gesteld worden aan de huisvesting
van honden. Dit in een veilige stress- en prikkelarme
omgeving, met voldoende uitlaatmogelijkheden. Verder wordt er rekening gehouden met de nodige werkruimte én een educatieruimte voor de gedetineerden, bewaarders en de honden.
3.5 Opbouw gezonde organisatie (2020)
De belangstelling voor het unieke programma van
Dutch Cell Dogs is groot: De aanmeldingen van nieuwe instellingen stapelen op en er worden regelmatig
aanvragen gedaan om parallelgroepen te starten in
bestaande samenwerkende instellingen zodat meerdere gedetineerden en patiënten tegelijk aan de slag
kunnen.
Zowel het opzetten van een project in een nieuwe gevangenis als een programma opstarten in een reeds
gekende instelling, is een erg arbeidsintensief en tijdrovend proces. Het is dan ook praktisch niet haalbaar
voor de stichting om alle hulpvragen te beantwoorden, of trainingen te intensiveren, met de middelen
die zij op dit moment ter beschikking heeft.

Huidige (financiële) situatie
Het werk van Dutch Cell Dogs is kostbaar en om zoveel
mogelijk mensen bij haar missie te betrekken, voert
de stichting diverse fondsenwervende acties uit. Deze
worden op een integere wijze geworven, met respect
voor de diverse doelgroepen. Ook zijn er inkomsten
uit de verkoop van diensten en merchandising, maar
helaas dekken deze de toekomstbestendigheid en
groei van de organisatie en de ontwikkeling van nieuwe programma’s niet. Om deze reden zijn er andere,
aanvullend bronnen van inkomsten nodig.
Het volgende hoofdstuk behelst een actieplan dat ervoor zal zorgen dat we in 2023 onze stip op de horizon bereikt hebben.
Er is bewust begroot voor een periode van 4 jaar, omdat
de diverse deelprojecten en de opbouw van de organisatie een langere looptijd nodig heeft en hier een duurzame visie ten grondslag ligt.

Hierdoor kan het programma voorlopig enkel aangeboden worden aan de instellingen die daarvoor zelf
een financiële vergoeding betalen.
Dutch Cell Dogs wil dan ook de komende jaren inzetten op een grotere financiële onafhankelijkheid om
haar ambities en plannen waar te maken én de kwalitatieve continuïteit te kunnen waarborgen.

Met DogCampus heeft Dutch Cell Dogs wederom als
primair doel om mensen en honden goed voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij.
Natuurlijk wil Dutch Cell Dogs niet zomaar een kennel
bouwen. DogCampus zal een duurzame en functionele kennel worden die voldoet aan de hoge normen en
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mende jaren extra op toeleggen, onder begeleiding
van een expert.
Dutch Cell Dogs wil een sterke achterban opbouwen
van structurele donateurs en sponsors. Hierdoor zal
de stichting een stabiel inkomstenpatroon kunnen
ontwikkelen waarbij niet alleen geleund kan worden
op fondsen en de overheid.

Strategie / Actieplan

4.1 Financiën
4.1.1 Overheidsfinanciering
Dutch Cell Dogs hanteert noodgedwongen het beleid
waarbij voorrang gegeven wordt aan instellingen die
zelf in de kosten kunnen bijdragen. Instellingen die
hier niet toe in staat zijn, worden op de wachtlijst geplaatst.
Instellingen die gebruik maken van erkende interventies die in het “inkoopboek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie” zijn opgenomen, ontvangen daartoe een vergoeding.
Ook het Dutch Cell Dogs programma kan hiervoor in
aanmerking komen op basis van een wetenschappelijk bewezen methode die aantoonbaar impact maakt.
In 2016 werd de doorstart gemaakt van de effectiviteitsstudie door FORTHO, de afdeling Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam,
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om de erkenningsaanvraag wetenschappelijk te onderbouwen.
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of
de inzet van een hond binnen de (justitiële) residentiële hulpverlening kan fungeren als innovatief handvat dat in de dagelijkse praktijk een positieve invloed
heeft op het hulpverleningstraject.
Het erkenningstraject en het wetenschappelijk onderzoek zijn beide omvangrijke procedures, die over
het algemeen meerdere jaren in beslag nemen. Dutch
Cell Dogs verwacht in 2021 opgenomen te worden in
het inkoopboek met haar unieke methode.
4.1.2 Opbouw donateursbestand
Alle succesvolle Nederlandse liefdadigheidsorganisaties hebben één primaire inkomstenbron: een privé-donateursbestand. Hier zal de stichting zich de ko-

Met dergelijke inkomstengroei kan Dutch Cell Dogs
op termijn grotendeels zelfstandig opereren, wachtlijsten terugdringen en meer inhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering doorvoeren.
Het instapbedrag voor donateurs start bij 3€ per
maand; de focus ligt op een groei naar 6.500 donateurs in 2023.
Het doel is om in 2021 te starten met het opnemen en
uitzenden van een tv-spotje, hierna kan de werkelijke
werving starten. Dit wervingsspotje zal deels bekostigd worden door sponsoring van bedrijven.

Ook zal er een wervingscampagne via (gratis) stopperadvertenties in kranten en tijdschriften opgestart
worden.
4.1.3 Maatschappelijk betrokken ondernemen:
partnerpakketten
Steeds meer bedrijven voelen zich gelukkig maatschappelijk betrokken en geven hier invulling aan
door een goed doel te helpen.
Dutch Cell Dogs beschikt over een ANBI-status die
een belastingtechnisch voordeel kan bieden, en biedt
verschillende partnerpakketten en samenwerkingsvormen aan om te garanderen dat een partnerschap
geen éénrichtingsverkeer hoeft te zijn.
Bedrijfspresentaties, relatiedagen, exclusieve uitnodigingen voor demonstratielessen, online en offline exposure zijn een greep uit de mogelijkheden die Dutch
Cell Dogs haar partners te bieden heeft.
4.2 Uitbreiding interne organisatie (team instructeurs)
Dutch Cell Dogs gaat voortaan uit van een gemiddelde van 6 trajecten per instructeur per jaar. Daarmee
komt de capaciteit met circa 10 gekwalificeerde trainers per 2021 op circa 40 trajecten op jaarbasis te liggen en verwacht de stichting (al dan niet voorlopig)
aan de vraag van de instellingen te kunnen voldoen.
Met de uitbreiding van het team met volwaardig inzetbare trainers kunnen de huidige wachtlijsten worden weggewerkt.
Dutch Cell Dogs hecht bijzonder veel waarde aan
kwaliteit; zowel de honden als de gedetineerden vormen een kwetsbare doelgroep. Bovendien werkt de
organisatie in een specifieke omgeving met vele regels en protocollen. De selectiecriteria voor nieuwe
instructeurs liggen dus erg hoog.
Het ontwikkelen van sensitiviteit voor wat er in de
deelnemers omgaat, leren omgaan met onverwacht
gedrag, communiceren met begeleidend personeel
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vanuit de instelling – vraagt specifieke kennis en vaardigheden en het kost tijd om deze onder de knie te
krijgen. Sommige trainers-in-opleiding blijken simpelweg niet tegen het complex van taken opgewassen.
Trainers-in-opleiding doorlopen een intern trainingsprogramma voordat zij door Dutch Cell Dogs worden ingezet. Dit is een uitgebreid en complex proces
waarbij de juiste, intensieve begeleiding van groot
belang is.
Nieuwe instructeurs worden op landelijk niveau geworven. De geografische spreiding van instructeurs,
gekoppeld aan een grotere capaciteit, maakt het eenvoudiger om instellingen verspreid over het hele land
te kunnen bedienen.
4.4 Monitoring en evaluatie
4.4.1 Monitoring van de lopende trainingen en
deelnemers
Dutch Cell Dogs hanteert een kwalitatieve benadering voor de monitoring van het proces en de voortgang gedurende de trainingsfase.
Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek bij aanvang van het programma, een tussentijds monitorgesprek en een evaluatiegesprek na afloop. Gedurende
de looptijd van het traject houden de deelnemers ook
een dagboek bij waarin ze hun bevindingen vastleggen. Dit dagboek is bestemd voor de nieuwe eigenaar
van de hond, maar voor de organisatie ook een schat
aan informatie.
Dutch Cell Dogs staat gedurende het traject voortdurend in contact met de coördinator vanuit de PI en de
medewerkers van het asiel; met hen vindt er minimaal
één tussentijds monitorgesprek plaats over de voortgang en het proces. Indien passend en/of gewenst
vinden er wijzigingen plaats in het vervolg van het
traject.
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Dutch Cell Dogs wil een structurele verbetering aanbrengen in zijn interne systeem van monitoring en
evaluatie. De onderzoekers van FORTHO (UvA) hebben toegezegd de organisatie in de ontwikkeling van
de nieuwe systematiek te ondersteunen.
Een van de ambities is om de kwalitatieve monitoring
te versterken met kwantitatieve data, verkregen uit
bio-metingen. Die bieden de mogelijkheid tot nauwkeurige vergelijkingen. Data op gebied van incidenten, recidive, cortisol-waardes en de uitstroomcijfers
van asielhonden zijn voorbeelden van data die voor
kwantitatieve monitoring in aanmerking komen.

malisering van het opleidingssysteem op stapel staan.
Daarnaast lopen er onderzoekstrajecten vanuit de
UvA en is de stichting in gesprek over het erkenningstraject voor onze methode. De UvA heeft toegezegd
Dutch Cell Dogs te ondersteunen in een verbetertraject betreft de monitoring, evaluaties en impactmetingen. Subsidies worden aangevraagd bij een groot
aantal fondsen en de stichting zet de komende jaren
in op het donateursbeleid en sponsoring.

In de toekomst wil Dutch Cell Dogs ook een vervolgonderzoek laten doen. Hierover wordt gesproken met
de UvA, maar ook met partijen als Purina, die internationale subsidiemogelijkheden biedt voor projecten
die zich inzetten voor het welzijn van dieren.
4.4.2 Monitoring van de organisatie
Alle projecten van Dutch Cell Dogs worden intern gemonitord en geëvalueerd. Dat doet zij middels gezamenlijke teamdagen, uitgebreide onderlinge uitwisseling over de voortgang van de projecten, kritisch
kijken naar de behaalde resultaten en door overleg
met het bestuur.
Voor iedere instructeur is er regelmatig sprake van
verplichte bijscholing en toetsingsdagen. Trainingen
worden ook regelmatig persoonlijk gemonitord door
Betty en Marlies.
Ook de financiële situatie van de stichting wordt gemonitord; bij tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld fondsenwerving kan er worden afgeschaald om
risico’s op te vangen. Zie hiervoor het dekkingsplan.
Risico preventie
De zwaktes en bedreigingen worden proactief opgepakt: Dutch Cell Dogs investeert in de opleiding van
een groot aantal nieuwe instructeurs en heeft een for-
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•
•
•

Bestuur en organisatie

Dutch Cell Dogs is in 2009 opgericht door Betty Buijtels en Marlies de Bats, beiden ervaren hondeninstructeurs, -gedragskeurmeesters en -gedragstherapeuten. Betty en Marlies bekleden een functie als
directie binnen de organisatie.
Dutch Cell Dogs heeft de volgende doelstellingen in
de statuten:
1. Het bevorderen van resocialisatie van gedetineerden en asielhonden;
2. Het terugbrengen in de maatschappij van getrainde asielhonden die voorheen uit de maatschappij
zijn geplaatst;
3. Het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden met als doel
terugdringen van recidieven bij gedetineerden;
4. Het ten alle tijden behartigen van het welzijn van
de hond door middel van selectie, op maat gemaakte positieve trainingen en veilig trainsport.
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Op 24 september 2012 is Dutch Cell Dogs een stichting met onafhankelijk bestuur geworden.
5.1 Organisatiestructuur
5.1.1 Het bestuur
De bestuursleden beschikken over de expertise en
het netwerk om de organisatie te kunnen bijstaan in
het bereiken van haar doelstellingen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor beleid, uitvoering, toezicht en
verantwoording; het delegeert de uitvoering aan de
directie. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor
zijn activiteiten en werkt volledig onbezoldigd.
Het bestuur bestaat uit:
• Herman Wiegerinck: Bedrijfseconoom Erasmus
Rotterdam, een van de oprichters van VODW
• Marketing en nu actief als coach voor jonge mensen en ondernemers (voorzitter).
• Frans Douw: Vestigingsdirecteur van de penitenti-

aire instelling Zuyder Bos te Heerhugowaard,
bestuursvoorzitter Herstel en Terugkeer (secretaris)
Marcel Das (RA): Eigenaar Bouffantes Finance
(penningmeester)
Gijs Bartels: Managing Director at Academy Bartels (lid met aandachtsgebied PR)

Vergadercyclus
Eens in de 8 weken vindt er een bestuursvergadering
plaats en verder zo vaak als 2 bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid heeft de vrijheid om daarnaast
onderwerpen aan te dragen voor de vergadering.
Gedragscode Bestuur
• Integriteit: tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap worden vermeden.
• Vergoedingen: de bestuursleden krijgen voor hun
bestuurswerkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van kosten die
ze tijdens de uitoefening van hun functie maken.
Op dit moment worden geen kosten vergoed.
• Leveranties: bedrijfsmatige of beroepsmatige
leveranties, werkzaamheden of dienstverlening
door een bestuurslid aan of ten behoeve van de
stichting, zijn alleen toegestaan als de overige
bestuursleden vooraf schriftelijk toestemming
geven. Dezelfde procedure geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.
Governance code
Bestuur en directie van Stichting Dutch Cell Dogs onderschrijven de principes zoals die gepresenteerd zijn
in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code
Wijffels). De Stichting handelt nog niet overeenkomstig alle principes en zal zich de komende jaren inzetten voor volledige naleving, onder meer door taken

en bevoegdheden vast te leggen in een directie- en
bestuursreglement.
5.1.2 Het team
Directie
Oprichter en Directeur Operationele Zaken: Marlies
de Bats
Oprichter en Directeur Algemene Zaken: Betty Buijtels
Kantoormedewerkers
Administratie: Suzy Sengers
Marketing/communicatie: Dianne Lukkenaar
Instructeurs
Alexandra van Engelen, Marlous Goris, Ragna Walravens, Tessa van Heumen, Hanneke Brandt, Minna Yrjana
Vrijwilligers
Daarnaast werkt Dutch Cell Dogs met een groeiend
team van momenteel 23 enthousiaste vrijwilligers, die
praktische en inhoudelijke ondersteuning bieden bij
PR-werkzaamheden en evenementen.
Over de verdeling van de directietaken over directieleden Marlies en Betty bestaan heldere afspraken; die
zijn vastgelegd in een directiereglement. De inzet van
instructeurs en vrijwilligers is gebonden aan protocollen om de kwaliteit van het trainingsprogramma te
waarborgen.
5.2 Financieel beleid
Het financieel beleid van Dutch Cell Dogs richt zich
op:
• Zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van
middelen om de doelstellingen te realiseren
• Acteren binnen vastgestelde budgetten
• Bewustzijn dat particulieren, bedrijven en organisaties erop vertrouwen dat de stichting beschikbaar gestelde middelen goed besteedt
•
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5.2.1 Werving en beheer van gelden
Vermogen
Het vermogen van Dutch Cell Dogs dient als buffer
om te kunnen garanderen dat kosten op korte termijn
gedekt kunnen worden. (Continuïteitsreserve)
Van de inrichtingen ontvangt Stichting Dutch Cell
Dogs een deelvergoeding voor de opleiding van de
asielhond en de resocialisatie van de gedetineerde.
Dutch Cell Dogs financiert de rest van deze kosten uit
inkomsten verkregen door fondsenwerving.
Jaarbegroting
Jaarlijks wordt de begroting van Stichting Dutch Cell
Dogs opgesteld en door het bestuur goedgekeurd.
Opmaak jaarstukken, jaarverslag en jaarrekening
Na afloop van een (afgesloten) boekjaar levert de directie de benodigde informatie aan voor de jaarstukken, die de penningmeester van Dutch Cell Dogs vervolgens opmaakt. Onderdeel van de jaarstukken zijn:
de balans, staat van baten en lasten en de projectverantwoordingen. De jaarstukken vormen het fundament voor het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.
Deze jaarrekening wordt conform de richtlijnen 650
opgesteld. Een vast onderdeel van het jaarverslag is
tevens de Nederlandse accountantsverklaring, waarvoor een externe accountant tekent.
Financiële verantwoording
Tweemaal per jaar stelt de penningmeester van Stichting Dutch Cell Dogs een tussenrapportage op (staat
van baten en lasten). Deze rapportage wordt in de
bestuursvergadering van Stichting Dutch Cell Dogs
besproken.
Offertes
De directie van Stichting Dutch Cell Dogs vraagt bij
offertes altijd vooraf goedkeuring aan de penningmeester van Stichting Dutch Cell Dogs.
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Financiële verplichtingen
De directie van Stichting Dutch Cell Dogs vraagt vooraf goedkeuring aan de penningmeester over het aangaan van verplichtingen hoger dan 1.500 euro.
5.2.2 Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor haar
activiteiten en werkt volledig onbezoldigd.
Directie
De lonen voor de directie zijn vastgesteld via de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht van brancheorganisatie Goed Doelen Nederland. De beloning
van de directie valt ruim onder de normen zoals vastgesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Werknemers
Het loonstelsel voor de werknemers is gebaseerd op
een uurtarief en de stichting is niet aangesloten bij
een cao.
5.2.3 Bestemming liquidatiesaldo
Stichting Dutch Cell Dogs is voor onbepaalde tijd opgericht. Indien de stichting wordt ontbonden zal het
liquidatiesaldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
5.2.4 Publicatieplicht
Dutch Cell Dogs voldoet aan haar publicatieplicht
door middel van http://www.kennisbankfilantropie.
nl/anbi/dutch-cell-dogs

