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Voorwoord
2019 was voor ons als Dutch Cell Dogs een belangrijk jaar. Twee zaken stonden hoog op de agenda. De basis op
orde houden en doorontwikkeling van de organisatie. We streefden naar een gecontroleerde groei en een stabiele
kwaliteit. We verstevigden ons fundament, waardoor we konden starten met het waarmaken van onze groeiplannen. Het was een druk jaar, de toenemende vraag vanuit de instellingen in combinatie met de ontwikkeling van
nieuwe activiteiten, bracht de nodige workload met zich mee.
De trainingen draaiden door, voor het eerst in de geschiedenis startten de trainingen al vroeg in januari. Op deze
manier kon er ruimte gereserveerd worden einde jaar om aan extra vragen te kunnen voldoen en het puppy power programma landelijk uit te rollen.
Dit vroeg veel van onze medewerkers en instructeurs, maar we bewijzen al jaren dat we een sterk team zijn en dat
we het onmogelijke mogelijk kunnen maken. We gingen deze uitdaging dan ook vol vertrouwen aan! Bijzonder
om te zien dat we dit jaar nog meer mensen en honden konden trainen dan het jaar ervoor. Dit jaar trainden we
zelfs onze 800ste hond! Trots kijken we terug op een bewogen, maar pittig jaar.
We mochten in 2019 in 13 instellingen trainen, verspreid over 31 trajecten. Het resultaat: meer dan 197 honden en
mensen hielpen wij op weg naar de vrijheid. Uiteraard zijn wij ontzettend dankbaar voor alle steun die wij in 2019
hebben mogen ontvangen van fondsen, sponsoren en donateurs. Zonder hen hadden wij deze mooie resultaten
niet kunnen behalen.
Naast deze mooie resultaten voor mens en hond was het financieel een zwaar jaar. We hadden veel onverwachte
kosten aan onze bussen en het donateursbestand groeide niet zoals we hadden gehoopt.
Desalniettemin zijn wij, als team, trots dat wij mens en dier in hun kracht kunnen zetten. Het feit dat wij daadwerkelijk een verschil maken. Een verschil in een leven. Door een tweede kans te geven en daarmee een weg naar
vrijheid mogelijk te maken.
Dank jullie wel voor het vertrouwen en de inzet.
Wij zijn trots op ons team.
Herman Wiegerinck
Voorzitter Stichting Dutch Cell Dogs
Betty Buijtels
Directeur Algemene zaken
Marlies de Bats
Directeur Operationele zaken
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Inleiding

Dutch Cell Dogs is het eerste succesvolle trainingsprogramma in Nederland waarin mens en dier elkaar
helpen om een plek in de samenleving te hervinden.
Gedetineerden en tbs’ers trainen in dit project eveneens vastzittende, vaak problematische, asielhonden
en voeden hen op tot sociale gezinshonden. De trainingen kennen een unieke aanpak. Door een praktijk
van positieve beloning, trainen de gedetineerden in
feite ook zichzelf. De resultaten van het Dutch Cell
Dogs programma zijn, onmiskenbaar bijzonder te
noemen. Zelfs de meest problematische en/of gesloten persoonlijkheden worden door de honden diep
in het hart bereikt: de gedetineerden worden opener,
krijgen meer zelfvertrouwen en zetten daadwerkelijk
de eerste stappen op weg naar een herwonnen sociaal leven.
Dutch Cell Dogs brengt op een bijzondere manier
twee werelden samen. De wereld van gedetineerden,
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die door hun detentie tijdelijk buiten de samenleving
staan, en die van eveneens vastzittende asielhonden.
Twee groepen, die langs de zijlijn van de maatschappij staan. Om succesvol te kunnen re-integreren, is
een hernieuwd positief zelfbeeld en opbouw van
vertrouwen in de omgeving noodzakelijk. Dutch Cell
Dogs ondersteunt beide processen.
Per traject trainen 6 gedetineerden, 6 honden, 2 keer
per week binnen 8 aaneengesloten weken in trainingssessies van 1,5 uur. Dit onder de bezielende
(bege)leiding van de hooggekwalificeerde Dutch Cell
Dogs Instructeurs. Er wordt getraind middels de “clicker” trainingsmethode. Deze methode is gefundeerd
in de gedachte dat de trainer uitsluitend het positieve gedrag van de hond benadrukt; negatief gedrag
wordt genegeerd. Hierdoor richt de hond zich alleen
op wat hij goed doet en wordt dit gedrag herhaald.

Het opmerkelijke is dat deze methode niet alleen positief blijkt af te stralen op de honden, maar ook een
groot effect heeft op de gedetineerden, die zich in de
honden en hun positie herkennen.
De honden en de gedetineerden (lees ook trainers)
bouwen een intensieve, positieve band op met elkaar. Door een aantal weken lang verantwoordelijk
te zijn voor een hond, werken de gedetineerden aan
de verbetering van hun sociale- en communicatieve vaardigheden, nemen van verantwoordelijkheid,
vergroten van zelfredzaamheid en het nakomen van
afspraken. Dit heeft een positief effect op hun welbevinden en ondersteund behandelplannen tijdens detentie. Op langere termijn kan het bijdragen aan een
succesvolle re-integratie in de maatschappij. Het opgedane zelfvertrouwen en de duurzame resocialisatie
kunnen recidive tegengaan. De trajecten leiden er
daarnaast toe dat asielhonden veranderen in sociaal
acceptabele, veilige gezinshonden; dit vergroot voor
de honden de kans op herplaatsing aanzienlijk.

“Ik vind Florian zijn gedrag
het mooist. Hij is een lief,
zachtaardig hondje, wat
gewoon gezien wil worden
ofwel een beetje aandacht
wil. Dit zie ik allemaal terug
in zijn knappe koppie en zijn
lieve blik.”

- Quote over hond Florian
“Het mooiste vind ik hoe zij
me aankijkt en als ze het
even niet meer weet steun
zoekt en dicht tegen me
aan komt staan.”

- Quote over hond Angel

7

Resultaten

Sinds de oprichting in 2009 heeft Dutch Cell Dogs inmiddels getraind in meer dan 19 Penitentiaire Inrichtingen, Jeugdinrichtingen en Forensisch Psychiatrische instellingen. Sinds de start heeft Dutch Cell Dogs
ruim 800 honden een nieuwe start kunnen geven!
Maar liefst 99% van deze honden heeft een liefdevol
nieuw thuis gevonden.
Doelgroep bereik
Het programma van Dutch Cell Dogs kent twee primaire doelgroepen: gedetineerden en asielhonden.

Een van de secundaire doelgroepen zijn de instructeurs van Dutch Cell Dogs. De kwaliteit van de training
met gedetineerden is (in tegenstelling tot reguliere
hondentrainingen) volledig de verantwoordelijkheid
van de instructeur. Zij krijgen daarvoor een intensieve
opleiding bij Dutch Cell Dogs.
Ook voor de bewaarders, begeleiders en psychologen zijn de trajecten leerzaam. Tijdens de trajecten
worden tijdelijk alle machtsverschillen opgeheven:
instructeur, gedetineerde en begeleider werken op
gelijk niveau samen. Die verhouding en de positieve benadering die onze trajecten eigen is, opent
de ogen van alle betrokkenen. Afgelopen jaar zijn
ook veel naasten van de gedetineerden bereikt.
Familieleden kwamen kijken naar de demo-lessen, waarin trainer en hond mogen shinen en laten zien wat zij samen hebben bereikt. Nieuwe
eigenaren ontvangen het dagboek van de training van hun hond en een verhuisbox met nuttige informatie om verantwoord huisdieren bezit te stimuleren. De speciaal ontwikkelde Dutch
Cell Dogs trainingsvideo’s zijn online beschikbaar.
De afgelopen jaren heeft Dutch Cell Dogs binnen
Penitentiaire Instellingen, Tbs-klinieken en Justitiële
Jeugd Instellen gewerkt. De vraag voor nieuwe en
aangepaste programma’s om ook met andere doelgroepen te werken is het afgelopen jaar toegenomen.
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Asielhonden
Naast het aantal van 197 gedetineerden bereikte
Dutch Cell Dogs een even groot aantal asielhonden.
Het plaatsingspercentage ligt op ruim 98%. In het
aanbod van asielhonden voor het programma hebben we in de voorgaande jaren al een aantal veranderingen gezien. Het groeiende aantal ‘powerbreeds’
(in de media ook wel hoogrisicohonden genoemd)
wat in de asielen verblijft, heeft zich in 2019 voortgezet. Deze honden worden vaak moeilijk geplaatst.
Het plaatsingspercentage mag daarom wederom een
succes genoemd worden. Helaas verblijven er ook
pups in het asiel, honden worden bijvoorbeeld zwanger in beslag worden genomen, of pups worden voor
hun eigen veiligheid uit de samenleving gehaald. Het
is van belang dat een puppy in de eerste levensweken
goed gesocialiseerd wordt om toekomstige problemen zoals angst en agressie op latere leeftijd te voorkomen. Dit draagt bij aan een veiligere maatschappij.
Middels het Dutch Cell Dogs Puppy Power programma krijgen zij alle bagage mee om een goede start
te maken bij een nieuwe eigenaar. In 2019 zijn maar
liefst 64 puppy’s getraind. Alle pups zijn direct na de
socialisatietraining naar nieuwe eigenaren gegaan.
Asielen en asielmedewerkers, hondenprofessionals
In 2019 is samengewerkt met Dierenopvang Amsterdam, DierenOpvangCentrum Tilburg, Dierenopvangcentrum Breda, Dierenopvangcentrum Spijkenisse,
Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek te Almelo,
Drenths Dierentehuis Beilen, Dierenopvangcentrum
Almere, Dierenasiel de Kuipershoek te Klarenbeek en
Dierentehuis Den Bosch. Hieraan is nieuwkomer Dierenasiel Crailo toegevoegd. Het criterium wat Dutch
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Cell Dogs heeft voor de asielen waar ze mee wil samenwerken is dat de deelnemende honden in het
programma, na de training herplaatsbaar moeten
zijn. Ze moeten veilig teruggeplaatst kunnen worden
in de maatschappij. Als Dutch Cell Dogs verwacht dat
dit niet realiseerbaar is na het trainingsprogramma,
dan komt de hond niet in het programma. Honden
met ernstige agressie op mens en/of dier worden
eveneens uitgesloten van deelname. In samenwerking met de asielen wordt een selectie gemaakt van
honden die het meest gebaat zijn bij het trainingsprogramma. Ook moeten zij fit genoeg zijn om het traject
te volgen. De selectieprocedure blijft maatwerk. Om
de asielhonden zo goed mogelijk te testen hebben
wij hoog gecertificeerde hondengedragstherapeuten
in dienst en werken wij nauw samen met de asielmedewerkers. Met hen bespreken wij de kansen en verwachtingen, om er zeker van te zijn dat het veilig is
om een hond deel te laten nemen aan het trainingsprogramma en uiteindelijk ook veilig terug kan keren
in de maatschappij. De asielen zijn verantwoordelijk voor hun eigen verkoopbeleid. Vanzelfsprekend.
Dutch Cell Dogs kan op basis van een traject adviseren, maar draagt nooit de aansprakelijkheid voor het
gedrag van de honden.

Het initiatief van Dutch Cell Dogs ondersteunen wij ten zeer-

ste. Voor de dieren, maar ook voor de gedetineerden is dit een
welkome afwisseling waarin ze leren om geduld op te brengen
en de rust te geven aan de dieren, maar ook zelf hebben ze

hier voordeel bij wanneer zij weer op eigen benen staan buiten

de gevangenis. Wij hebben nu 3 x een sessie gehad en wij vinden
het fantastisch hoe blij de honden reageren als ze de bekende
stemmen van de trainers weer horen. De honden hebben er al-

tijd zin in en komen moe, maar voldaan weer terug in het asiel.
Wij vinden het voor het welzijn van de honden belangrijk dat ze
een leuke tijd hebben bij ons en als ze binnen hun verblijf dan
nog leuke verzetjes hebben is alleen maar meegenomen. Bijko-

mend punt is natuurlijk dat de honden een goede training krijgen
waardoor het voor ons weer makkelijker is om ze te herplaat-

sen. Kortom, er zijn voor ons veel voordelen aan de samenwerking met Dutch Cell Dogs.

Alwin Tol, beheerder & Yvonne Reinink, assistent beheerder
Drents Dierentehuis Beilen
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Gedetineerden
Dutch Cell Dogs bereikte in 2019 in totaal 197 gedetineerden, waaronder 64 volwassenen, 63 jongeren in
jeugddetentie, 70 cliënten/patiënten binnen psychiatrische instellingen. 133 gedetineerden trainden in
ons reguliere trainingsprogramma, nog eens 64 gedetineerden trainden in het Puppy Power programma.
Bij iedere training zien we gedetineerden/cliënten
meer openbloeien. Ze zijn gedreven om voor hun
hond het verschil te maken. Ze weten hoe het is om
je vrijheid kwijt te zijn en gunnen de honden het vrije
leven wat ze verdienen. Door enkel gewenst gedrag
te belonen, zen zij ook zelf in dat positiviteit hen meer

12

kan brengen. De honden zijn als het waren een spiegel voor het eigen gedrag. De liefde van de hond voor
zijn tijdelijke trainer is onvoorwaardelijk. Zelf als deze
even niet lekker in zijn vel zit. Een gedetineerde hoeft
niet bang te zijn dat hun hond hen ineens niet meer
leuk vindt. De betrokkenheid van gedetineerden is
ontzettend hoog. De honden halen hen uit de dagelijkse sleur en geven hen een boost aan positiviteit.
Tijdens Puppy Power leren gedetineerden om goed
samen te werken met medegedetineerden. Doordat
de puppy’s niet altijd doen wat je van ze verlangt
wordt ook flexibiliteit vereist van ze.

J. is een jongen met extreme communicatieproblemen. Hij heeft moeite

om oogcontact met mensen aan te gaan, om met iemand te praten en hij
sluit zich af als iemand tegen hem praat. J. was in de instelling gestopt

met praten en dat duurde in totaal twee jaar J. was op dat moment 28
jaar oud.

“J. kwam op de training bij Dutch Cell Dogs en zei niets en deed er boven-

dien alles aan om ons te vermijden. Hij durfde het een enkele keer aan om
ons aan te kijken tijdens de intake maar zodra we terug keken keek J.

naar de grond.” J. kreeg een zeer lieve goedzak van een hond die hij Gijsje
noemde. Gijsje is een Bulldog en Gijsje was bij haar vorige baas verwaar-

loosd en daardoor in beslaggenomen door de overheid. Gijsje was doodsbang
om in de auto te gaan. Maar als Gijsje J. zag dan sprong zij uit de auto

en als hij terug in de auto moest dan ging zij plat op de grond liggen met

haar 40 kilo en weigerde terug in de auto te gaan. De enige manier waarop
Gijsje in de auto wilde, was als J. tegen hem praatte en met ons samenwerkte. Gijsje bleef met lichte tegenzin de auto in gaan als de les klaar
was maar met de hulp van J. deed zij het.

J. kreeg weer vertrouwen in mensen, durfde weer oogcontact te maken

en ging weer (al was het super zacht) praten. Omdat de resultaten op de
afdeling niet onopgemerkt was de stap voor

J. snel gemaakt om zich voor

een tweede training bij Dutch Cell Dogs op te geven.
J. werkt nu als vrijwilliger bij een asiel.
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Resocialisatie gedetineerden
Voorgaande jaren zagen we al concrete voorbeelden
van resocialisatie van de gedetineerden. Vol trots kunnen we zeggen dat we deze tendens ook in 2019 zagen. Ex-Dutch Cell Dogs trainers - met name de jeugd
– zagen we voorgaande jaren al terug als vrijwilliger in
verschillende asielen.
In 2019 stond een van hen ons bij op het podium tijdens een presentatie voor het VSB Bursalenfonds en
tijdens de divisielunch van de directie en teamleden
van de Divisie ForZo Justitiële Jeugd Inrichtingen in
Nederland. Hij vertelde zichtbaar geraakt, uit eerste
hand, wat het programma voor hem heeft betekend
en welke leerervaringen hem profijt hebben opgeleverd in de maatschappij.
De eerste cliënt heeft tijdens detentie de online The
Dogtrainer Foundations Course van de Karen Pryor
Academy (USA) succesvol afgerond! Één van hoger
gekwalificeerde clickertraining opleidingen die de
Dutch Cell Dogs instructeurs ook hebben gevolgd. De
deelnemer heeft hier tijdens opname profijt van omdat hij de moeilijkere honden kan trainen, medecliënten kan helpen in het programma, meer kennis op
doet over positieve trainingstechnieken en een basis
opleiding heeft om later in de maatschappij mee aan
de slag te kunnen.

“Ik heb vandaag de cursus
afgerond en het certificaat gehaald. Ik heb de
cursus als zeer waardevol
ervaren. Wat ik vooral heb
geleerd is hoe belangrijk het
is niet te haasten met de
hond iets te leren. Als ik
gedrag wil aanleren moet ik
met de omgeving, de actuele gesteldheid van de hond,
rekening houden en vooral
ook zelf duidelijk zijn in wat
ik van de hond vraag. Mijn
houding is daarbij super belangrijk. Ik heb meer geleerd over de techniek van
clickeren. Dankjewel voor het
mogelijk maken van het volgen van deze cursus en ik
hoop er in de toekomst veel
mee te gaan doen.”

- Koos, cliënt
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Mijn man mist zijn gezin en honden vreselijk, en wij hem natuurlijk ook.
Mijn man heeft veel liefde te geven en daarom vond ik het geweldig
dat hij werd uitgekozen om deel te nemen aan een trainingstraject

voor Dutch Cel Dogs. Niet alleen hij werd hier enthousiast van maar de
kids en ik werden enthousiast van zijn enthousiasme. Hij kreeg lief-

de en kon zijn liefde aan iemand geven, hoe mooi is dat? De tijd die hij
gemist heeft aan onze eigen hond, zijn eigen hond, heeft hij met alle
liefde in zijn detentie hond gestopt. Lady, noemde hij haar. Mijn zoon

en ik mochten komen kijken naar de hond en mijn man/vader, en hoe hij
hem getraind had. We waren hier echt van onder de indruk. De glimlach

die mijn man op zijn gezicht had, had ik al een hele tijd niet gezien. Ik

werd er sprakeloos en emotioneel van om hem na een hele lange tijd zo
gelukkig te zien. Ik moest er aan denken hoe hij het straks met onze
hond zal hebben. We waren weer even een echt gezinnetje, zo met

zijn drieën bij elkaar. Mijn zoon zijn eigen woorden: “pap……we waren

weer even een echt gezin”, Heeft me wel een paar tranen doen laten.

Mijn zoon en ik vonden het een geweldige ervaring, een ervaring die we
nooit meer zullen vergeten. Op de terugweg wisten we allebei niks te
zeggen en waren we sprakeloos omdat we heel even weer “een gezin-

netje” waren, maar uiteindelijk met zijn tweeën weer naar huis gaan.
Een heel dubbel gevoel.

- Vrouw van gedetineerde

Naasten

Wij stimuleren de aanwezigheid van familieleden van
de gedetineerden bij de één na laatste trainingsdag,
de demonstratiedag. Door aanwezig te zijn bij deze
training wordt het traject en het resocialisatieproces
ook bij hen zichtbaar gemaakt. De gedetineerden
kunnen op deze bijzondere dag laten zien, aan naasten en anderen binnen de instelling, welke mooie
resultaten ze geboekt hebben. Resultaat bij de resocialisering van de hond, maar ook natuurlijk bij henzelf. In beide gevallen is het gedrag namelijk enorm

veranderd. Vooral bij de jeugd wordt dit succesvol
ingezet. De impact die het programma heeft op de
naasten van gedetineerden heeft, bleek ook in 2019
indrukwekkend. Familiebanden versterkten en gezinnen hebben waardevolle momenten mogen ervaren.
Naasten namen contact op met Dutch Cell Dogs om
te informeren naar de hond of om te bedanken.
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Instellingen
In 2019 hebben we getraind binnen 13 instellingen, 31
trajecten liepen verdeeld over 4 Penitentiaire Instellingen, 5 Justitiële Jeugd Instellingen en 4 Forensisch
Psychiatrische Centra en Forensische Verslavingsklinieken. Niet voor elke instelling waar we in 2018
hebben getraind is het mogelijk geweest ook in 2019
programma’s af te nemen, nieuwe instellingen zijn
hiervoor in de plaats gekomen. De PI in Vught, waar
ooit het avontuur begon heeft de deuren in 2019 voor
Dutch Cell Dogs weer (her)geopend en ook PI Alphen
aan de Rijn, FPC de Kijvelanden-Fivoor in Portugaal
en FC – DJI Teylingereind te Sassenheim zagen Dutch
Cell Dogs komen. Waar we eind 2018 een pilot Puppy Power draaide in PI Ter Peel hebben in 2019 maar
liefst 6 instellingen dit nieuwe programma omarmt. In
Breda, Veenhuizen en Nijmegen heeft de Jeugd met
de pups getraind, maar ook in FPC Almere, FPC De
Woenselse Poort in Eindhoven en in de PI Heerhugowaard hebben deelnemers liefde mogen geven en
ontvangen middels het Puppy Power Programma.
Dutch Cell Dogs ervaarde dit jaar een bijzondere betrokkenheid en uitbereiding afdeling overschrijdende
samenwerking binnen de instellingen. Begeleiders,
psychologen, het management en de directies zijn
het afgelopen jaar bijzonder betrokken geweest. Ze
waren aanwezig tijdens demo dagen, niet alleen binnen de eigen instelling. Ze fungeerde als vanzelfsprekend als ambassadeur naar collega’s binnen instellingen waar Dutch Cell Dogs nog niet ‘draait’ en delen
ervaringen. Door toenemende media aandacht is een
nauwere samenwerking ontstaan met de media en
communicatie verantwoordelijken van de Dienst Justitiële Inlichtingen. Persuitingen en bezoeken verlopen via vastomlijnde procedures en er wordt gebruik
gemaakt van een gezamenlijk media protocol.
Vanaf medio 2019 lopen de gesprekken met betrek-
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king tot het trainen in gevangenissen over de grens bij
onze Zuiderburen. Begin 2020 gaat Dutch Cell Dogs
internationaliseren en ziet Belgian Cell Dogs het levenslicht! Rotary Hasselt ondersteund in het mogelijk
maken hiervan. In februari 2020 organiseren zij een
Social Meal, Social Deal om de eerste training in de
gevangenis in Hasselt financieel mogelijk te maken.
Dutch Cell Dogs en integratie in behandelprogramma’s en risicotaxaties
Het wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van de Dutch Cell Dogs interventie, is in de analyserende fase. In 2020 worden de resultaten verwacht.
In 2019 hebben begeleiders en psychologen van de
instellingen, ervaringen met ons (en met elkaar) gedeeld, en aan het papier toevertrouwd. Afgelopen jaar
werd nóg duidelijker, hoe ook aan hun zijde, de inzet
van het Dutch Cell Dogs programma aan populariteit
groeit. Er blijkt een diversiteit aan behandeloverwegingen om gedetineerden te laten deelnemen aan
het Dutch Cell Dogs programma. De uitzonderlijkheid van het programma is een van de succesfactoren. Dutch Cell Dogs brengt een stukje maatschappij
van buiten naar ‘binnen’. Het programma is van ondersteunende waarde bij behandelplannen en trekt
parallellen met risicotaxatie instrumenten. Het draagt
bij aan zingeving, vertrouwen, zelfredzaamheid, en
het ontwikkelen van coping-, sociale- en arbeidsvaardigheden. Naast de motivatie van behandelaars om
gedetineerden te laten deelnemen aan het programma, schrijven de toekomstige trainers zelf ook motivatiebrieven waarom juist zíj mee zouden moeten doen
aan het Dutch Cell Dogs programma.

Toen het Dutch Cell Dogs programma bij ons in De Woenselse Poort draaide mocht
ik een aantal maal komen kijken. Ik vroeg mijzelf af of onze cliënten hier mogelijk blootgesteld zouden worden aan risicovolle situaties en of het programma

bij zou kunnen dragen aan het oefenen met vaardigheden die nodig zijn om veilig
terug te kunnen keren in de maatschappij. Zou het Dutch Cell dogs programma

een aanvulling kunnen zijn op onze behandeling waarbinnen we trachten om cliënten ander, als agressief, gedrag aan te leren als het hen tegen zit? Wij behandelen onze cliënten in instellingen die veilig afgesloten zijn van de maatschappij.
Deze

instelling bevinden zich vaker op afgelegen plaatsen een vormen een soort

eigen oefen maatschappij. Hierbinnen trachten we om in de buurt te komen van

het leven buiten de muren en hekken. Opnieuw leren om ‘gewoon’ met anderen om
te gaan, ergens te wonen, te werken en vrije tijd besteden vraagt nogal wat
aan vaardigheden van mensen. Bij onze cliënten ging dat in het verleden niet

altijd vlekkeloos. Voorbeeld: Als je ergens gaat werken verwacht een werkgever

dat je op tijd bent, dat je je aan afspraken kunt houden, dat je kleding draagt

die past bij jou functie en dat je, ondanks jou ochtendhumeur, beleefd bent naar
anderen. Ik zag bij het Dutch Cell Dogs programma dat iedereen er voor- tijd

was. Cliënten droegen lange broeken, hadden stevige schoenen aan en droegen een
deugdelijke jas. Iedereen was ‘gewassen en geschoren’. Ik kon niet direct herken-

nen wie er nu cliënt, begeleider of instructeur was. Er werd goedemorgen gezegd,
er werden handen geschud en iedereen droeg zijn steentje bij aan schenken en

opruimen van koffie, het uitladen van de bus met materialen en het klaarzet-

ten daarvan. Niemand schreeuwde, niemand werd boos als er even gewacht moest
worden of als de uitleg van de instructeurs niet direct duidelijk was. Men deelde onderling tips over hoe om te gaan met een lastige hond. Eigenlijk een beeld
dat ik ook buiten de kliniek wel bij een honden training zie.

Het Dutch Cell Dogs

programma brengt een stukje buiten-maatschappij, binnen de muren van onze

instellingen. De instructeurs maken geen deel uit van het justitiële systeem en
stellen zich ten doel om probleemhonden een tweede kans te geven. Het pro-

bleemgedrag, niet luisteren maar direct van zich af blaffen, het bijten, grom-

men, weglopen… dat moet veranderen. Anders wil niemand jou hebben, zeker niet
als je er ook nog eens raar uit ziet en er dan weer wel en dan weer niet bent.
Veel van onze cliënten herkennen de problemen van de honden in zichzelf. De in-

structeurs beheersen de kunst om onze cliënten, via de honden training, aan het

denken te zetten over eigen gedrag. In de training leren ze dat het belangrijke
is om het goede in de ander te zien, vasthoudend te zijn, ook als het tegen zit.
Rekening te houden met de (on) mogelijkheden van de ander,

geduldig en conse-

quent te blijven ook als je het zelf even moeilijk hebt. Als je dat niet in je hebt
keren mensen zich van jou af en kijkt zelfs een Dutch Cell Dog niet naar je om.

- Paul ter Horst,
Senior wetenschappelijk onderzoeker
De Woenselse Poort
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Events & Lezingen

Dutch Cell Dogs streeft ernaar zo goed mogelijk up
to date te zijn van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de honden(trainings)wereld, bij dierenasielen en binnen het justitiële werkveld. Het terrein
waarin wij opereren. Om de naamsbekendheid te
blijven vergroten, participeren wij in verscheidene
evenementen. In 2019 was Dutch Cell Dogs te gast
tijdens diverse divisielunches en bijeenkomsten binnen instellingen om haar verhaal over het voetlicht te
brengen. Werden zij gevraagd voor een presentatie
voor het VSBBursalenfonds en door diverse scholen
en bedrijven, vaak branche gerelateerd. Zo waren
we bij de personeelsdag van CVV Centrum voor Cri-

minaliteits Preventie die de Stichting een prachtige
cheque aanbood. Het Clusius College organiseerde
het Happy Dogs Evenement voor de Stichting naar
aanleiding van een presentatie en workshop. Door de
sterk toegenomen vraag naar lezingen, vooral in het
onderwijs, is het niet mogelijk gebleken dit overal op
vrijwillige basis te blijven doen. Vorig jaar is besloten
per lezing een onkostenvergoeding in rekening te
brengen, die meer regel, dan uitzondering wordt.
Tijdens het jaarlijkse, 3-daagse Animal Event waar
ruim 30.000 bezoekers de kans kregen om de stand
te bezoeken, trokken ze samen op met Welkoop. Zij
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verkochten goodiebags waarvan de opbrengst naar
Dutch Cell Dogs ging. Na Animal event volgde Happy
Dogs Day, Bark in the Park en The Tattoo Convention
te Amsterdam. Allemaal mooie evenementen om ons
nog zichtbaarder te maken.
Een ander bijzonder moment. We waren uitgenodigd
een presentatie te geven tijdens twee kennismakingslunch bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
In het kader van kennisdeling en naamsbekendheid
zette Dutch Cell Dogs de deuren weer open tijdens
het jaarlijkse seminar dat wordt georganiseerd voor
de opleiding en training van de Dutch Cell Dogs instructeurs. Een beperkte groep professionals uit de
branche had de mogelijkheid zich hierbij aan te sluiten.
Farmfood heeft tijdens de nationale ‘neem je hond
mee naar het werk dag’ in juni, geld ingezameld voor
Dutch Cell Dogs.
Nestlé Purina organiseerde op 20 juni 2019 het PetsatWork evenement. Bij Nestlé Purina zijn ze ervan overtuigd dat huisdieren en mensen elkaar aanvullen. Het
doel van dit evenement was om Nestlé medewerkers
te betrekken bij PetsatWork waarbij de nadruk werd
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gelegd op wat honden voor mensen kunnen betekenen en hoe een hond een verbindende factor kan
zijn en bijdraagt aan een rijker leven. Betty en Marlies
hebben bijdragen aan deze dag. Door te delen wie
we zijn en wat we doen hebben we nog meer mensen
kunnen inspireren in wat mens en hond voor elkaar
kunnen betekenen.
Op 5 oktober bestond Dierenkliniek Riethoven 5 jaar.
Ter ere van deze mijlpaal organiseerden zij een symposium waarvan de opbrengst ten goede kwam aan
Dutch Cell Dogs. Betty was deze dag aanwezig als
spreker.

Ik zit vast omdat ik de
makkelijkste weg koos, en
door deze training heb ik
geleerd dat de moeilijke
weg ook kan leiden tot
succes.
Awards
Na het winnen van de Dutch Pet Awards in 2018, is in
2019 opnieuw ingeschreven. De focus lag deze keer
op het puppy socialisatie programma. Helaas werd
Dutch Cell Dogs niet genomineerd. In december
2019 zijn ze wel genomineerd voor de CEVA Animal
Welfare Awards wat plaatsvindt in de UK, april 2020.

- Quote Elroy, gedetineerde

“Deze keer zorg ik ervoor
dat ik iets afmaak van
het begin tot het eind.
Daar zal ik mij voor inzetten. Mede door mijn
gedrag op de afdeling te
verbeteren zodat ik niet
meer in situaties kom.
Ik heb in de afgelopen
maanden veel geleerd. Ik
heb zelfs geen kamerprogramma meer. Hier ben ik
heel erg trots op.”
- Quote Guy, gedetineerde
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Media

We hebben veel mooie uitingen in (landelijke) dagbladen gehad dit jaar en zijn zelfs op nationale radio
geweest het afgelopen jaar.
In 2018 heeft de Volkskrant in samenwerking met Tom
van Limpt een beeldrapportage gemaakt over Dutch
Cell Dogs. Op 27 augustus 2019 was het zo ver! Een
werkelijk bloedmooie beeldrapportage, spread, was
het gevolg. Wat waren we trots! In diezelfde maand
werd Emerson getraind, de 750ste Dutch Cell Dogs-
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hond. Een ander hoogte punt was het radio interview op NPO 1 in augustus. De oprichters van Dutch
Cell Dogs hebben samen met een begeleider van P.I.
Heerhugowaard en een communicatie/media adviseur van de Dienst Justitiële Inlichtingen, een training
bijgewoond en later de studio bezocht. Het DGA Diner van de Kamer van Koophandel by Talpa, was een
prachtige jaarafsluiter. Deze uitzending was online op
Tweede Kerstdag.

Emerson werd samen met tientallen andere honden in beslag genomen. Het leven van
Emerson was afschuwelijk tot het moment
dat hij ontdekt werd bij een broodfokker
in de regio Deventer. Samen met tientallen
andere schatten verbleef hij in oude stallen, met weinig tot geen daglicht. Afgrijselijk moet het geweest zijn. Door gebrek
aan beweging had Emerson doorligplekken.
Een teken van ernstige verwaarlozing.
Maar wat helemaal verschrikkelijk … de
arme Emerson poepte stro, puur omdat hij
geen normaal eten gevoerd had gekregen.

Ernstig vervuild, verwaarloosd en zeer angstig werd hij in beslag genomen
bij een broodfokker. Gelukkig kwam de hulp voor Emerson nog op tijd en
kon hij met spoed naar de opvang gebracht worden. Eindelijk was Emerson
zijn baasje ontvlucht. En na een aantal weken kreeg hij de kans geven om
zijn nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Als heel bang hondje kwam hij de
training binnen. Uit pure angst schoof hij met zijn buik over de grond en
was er niets met hem te beginnen. Geen enkel commando werkte helaas.
Niet zitten, niet liggen. De hond bleek werkelijk enorm van slag. Meerdere
keren dreef hij zijn trainer Ivan tot wanhoop. Maar zijn trainer toonde geduld, nam de tijd en zette door. Liefde en aandacht geven bleek te
werken! Aaien, borstelen, wandelen. Weken achter elkaar. En bij les acht
was het eindelijk zover... Het vertrouwen van Emerson was gewonnen. Een
heel bijzonder moment. Want nu kon het echt trainen beginnen. Acht weken tijd had het nodig om dit moment te bereiken. Maar nu was het dan
eindelijk zover. En wat bleek? De lieve Emerson had alle weken afgekeken bij de andere
honden en in no time deed hij alles wat er
van hem gevraagd werd! Ook dingen die hij
nog nooit eerder had gedaan. Wat een enorm
slimme hond. Emerson is niet zomaar een
hond. Emerson is een hond met een verleden.
Net zoals zijn trainer Ivan binnen de instelling. Beiden weten hoe het is om lange tijd
opgesloten te zitten. Hoe belangrijk het missen van liefde is. Liefde. Aandacht. Kracht.
Vertrouwen. In elkaar. Voor elkaar. Het zijn
onze belangrijkste waarden om honden als
Emerson een toekomst mee te bieden.
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Online media
Dutch Cell Dogs heeft in Facebook een ideaal medium gevonden en verder uitgebouwd om fans en geïnteresseerden van de organisatie en professionals uit
het werkveld, op de hoogte te houden. Vooral de foto’s waarin de asielhond in de spotlight wordt gezet,
wordt veel gedeeld, krijgt veel likes én reacties. Was er
in 2018 een stijging van 15% volgers, deze koers werd
in 2019 voortgezet met nog eens 16%. De Dutch Cell
Dogs doelgroep maakt dat facebook voor de Stichting hét online social media kanaal is.
Waar voorgaande jaren nog geen overkoepelend
marketingbeleid was, heeft dit in 2019 verder vorm
gekregen. De Social Media content is verder geprofessionaliseerd. Bereik en following van andere kanalen
zijn uitgebreid en voor een ander doelgroepbereik
ingezet. LinkedIn is hier een voorbeeld van, maar ook
Instagram waar de following in de tweede helft van
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2019 een groei van 30% heeft doorgemaakt.
Online media is meer ingezet voor (eenmalige)inzamelacties. De Club van 12 is hier een mooi voorbeeld
van. Een selecte club van 43 deelnemers volgden 12
honden van A tot Z in hun training. Ze doneerden
speciaal voor deze honden en kregen exclusieve, inside information over de voortgang van de training en
de honden.
Ook met andere online inzamelingsacties hebben we
tussentijdse tegenslagen kunnen tackelen. Zo heeft
de achterban massaal bijgestaan toen de transporters het keer op keer begaven en reparaties moesten
ondergaan. Bijna alle wensen op het verlanglijstje van
Sinterklaas zijn werkelijkheid geworden en ook de
winactie in samenwerking met Rodi bracht ons meer
steun.

Getallen 2019
• 21 nieuwsbrieven; met een bereik van 3.878
nieuwsbriefontvangers
• Nieuwsbrievenbestand 44% uitgebreid
• Facebook volgers 13.676, een groei van 16%
• Instagram stijging van 30% volgers in de tweede
helft van 2019
• LinkedIn volgers is met 70% gestegen naar bijna
500 volgers
Nieuwsbrieven
Dutch Cell Dogs verstuurde dit jaar 21 digitale
nieuwsbrieven, de helft meer dan het jaar daarvoor.
De nieuwsbrief is dit jaar ook als middel ingezet om
de Club van 12 te informeren. De nieuwsbrief heeft
de vaste rubrieken behouden, zoals een nadere kennismaking met een door Dutch Cell dogs getrainde
hond, actualiteiten in het nieuws, ontwikkelingen
binnen Dutch Cell Dogs, leuke aanbiedingen uit de
webshop en bijzondere giften van donateurs. Ook komen er hulpvragen in voor. Dutch Cell Dogs kan niet
zonder de hulp van donateurs en giftgevers. Zonder
hen kunnen wij geen trainingen geven. Hulp blijft
heel hard nodig.
Direct mailing
Voor het eerst is geprobeerd middels een landelijke
direct mailing campagne, potentiele donateurs te bereiken. De dag waarop de mailing bij 5000 adressen
op de mat viel, was de dag dat één van de instellingen
negatief in het nieuws kwam door ongeregeldheden.
Waarschijnlijk is de verwachtte respons daardoor uitgebleven. In de zomer is een direct mailing verzonden
naar instellingen waar het Dutch Cell Dogs programma nog niet eerder heeft gedraaid en einde jaar is een
lokale direct mailing verzonden naar zo’n 125 omliggende bedrijven in vestigingsplaats Bergeijk.

“Na een paar jaar afwezigheid zijn wij zeer blij dat
onze honden weer mee hebben kunnen draaien met het
DC programma.
Dit is een win win situatie
voor dier en mens.
De honden vinden het geweldig om aan mee te doen. Zij
hebben na een paar keer
al door wat het geluid van
de bus is en waar dat voor
staat.
Dolblij springen ze dan ook in
de bus, op naar een ochtend
aandacht, lol, spel en leren.”

- Citaat Wendy,
Dierentehuis Den Bosch
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Ondernemerschap

De groeiplannen zijn in werking gezet dit jaar. Het
was een druk jaar, waarin de workload toenam. De
uitbereiding van het instructeursteam heeft helaas
niet volledig stand gehouden. De context waarin
werkzaamheden zich voordoen is niet alledaags en
daardoor ook niet voor iedereen passend. De ervaring leert dat alleen de praktijk dat kan uitwijzen. De
intensiviteit waarin in de praktijk gewerkt wordt en de
verwachtingen van de mensen, bij aanvang van het
traject, bijten elkaar nog weleens.
In het kader van risicospreiding, verdere invulling
kunnen geven aan groei en ontwikkeling van de programma’s, is het van belang volgend jaar een nieuwe
collega op te leiden. Door inzet van referral recruitment hopen we in 2020 structurelere resultaten te
boeken. Een passende methode voor ons, trotsheid
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binnen het team is aanwezig en de betrokkenheid
groot. Door het werven via eigen medewerkers hopen
we effectiever te zijn, in het vinden van vak gekwalificeerde kandidaten, die passen op onze werkvloer. Tot
die tijd zet het hechte, achtkoppige instructeursteam
er samen de schouders onder zodat we de groei het
hoofd kunnen bieden. Ten opzichte van 2018 zijn er in
2019 meer programma’s per instructeur gedraaid, een
tendens die zich in 2020 zal voortzetten.
Opleiding, training, kennis delen
We vinden het belangrijk dat instructeurs kennis kunnen blijven ontwikkelen. Toewijding en kwaliteit (up
to date kennis van beste trainingsmethodieken en
hedendaagse problematieken) blijven een uitermate
belangrijke succesfactor om een hond verder te kunnen helpen. Deze kwaliteit willen we blijven waar-

“Ik heb nog nooit zo’n lieve
zachte hond gezien.”
- Quote over hond Shelly

borgen door onze instructeurs van de best mogelijke
na- en bijscholing te voorzien. Hiernaast vinden we
kennisdeling van groot belang om verantwoord huisdierbezit en het dierenwelzijn in zijn algemeenheid te
bevorderen. We delen kennis met andere professionals en we informeren en adviseren (toekomstige) eigenaren van Dutch Cell Dogs honden.
Bijna alle instructeurs zijn Karen Pryor gecertificeerd
en geschoold in de USA. Deze opleiding staat bekend
als één van ’s werelds hoogst haalbare diertrainingsprogramma’s. De clicker methode staat centraal en
kennis en vaardigheden worden binnen één programma gecertificeerd. De nascholing hiervan bestaat onder andere uit het bijwonen van de internationale Clicker Expo. Het instructeursteam is hiervoor
dit jaar afgereisd naar Manchester, UK. Ze werden bijgespijkerd over de nieuwste technieken en de laatste
wetenschappelijke inzichten door wereldexperts. Tijdens een van de intervisiedagen voor de instructeurs
heeft Simon Prins zijn kennis gedeeld. Hij is internationaal bekend in de hondenwereld door de introductie van positieve leermethodieken bij politiehonden.
Begin december is Kay Laurence naar Nederland gekomen, exclusief voor Dutch Cell Dogs. Een selecte
groep professionals uit de branche was uitgenodigd
om bij dit trainingsseminar aanwezig te zijn en kennis te delen. Hierdoor kunnen we blijven investeren in
ons kenniscentrum. Daarnaast blijven wij investeren
in hetgeen waar wij gespecialiseerd in zijn: het trainen
van asielhonden.
Het seminar gaf ons aan de zijlijn de kans om samenwerkende partners in het zonnetje te zetten en
(product)exposure te bieden binnen deze branche
specifieke doelgroep. Fondsen werden genoemd, vrij-

“Ik bent trots op haar,
ze heeft zo hard gewerkt
en getraind. Ze heeft het
fantastisch gedaan.”
- Quote over hond Misty

“Ik heb zelf van de hond
geleerd hoe belangrijk structuur is. Dat geeft duidelijkheid.”
- Quote over hond Boris

willigers werden in het zonnetje gezet en ons werk
kon nog intensiever bij de deelnemers onder de aandacht worden gebracht. Goed gevulde goodiebags,
een informatief programmaboekje en diverse donaties waren het positieve gevolg. Het delen van kennis
ging nóg verder dit jaar. We gaven workshops, lezingen en voorlichting. In asielen, op scholen, bij dierenartspraktijken en bedrijven.
Het interne trainingstraject voor aspirant-instructeurs
was nog aan ontwikkeling onderhevig.
Er wordt gewerkt volgens een vastomlijnde methode.
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Echter, de praktijk is sterk afhankelijk van het aanbod
van trainingen. Deze moeten vervolgens ook nog geschikt zijn om onderdeel uit te maken als basis van het
opleidingstraject.
Ontwikkeling programma’s en doelgroepen
Het gloednieuwe Puppy power programma werd na
de pilot eind 2018 dit jaar landelijk uitgerold en de
vraag naar uitbereiding in het productaanbod nam
toe. Het reguliere programma heeft door de jaren
heen, een enorm bereik opgebouwd binnen bestaande doelgroepen. Dit geeft een basis om ons werk te
verbreden naar andere doelgroepen en plaatsen in
de maatschappij. Zo kunnen we een nóg breder effect creëren binnen de samenleving. Zo zijn dit jaar
gesprekken gevoerd met onder andere instellingen
om te kijken voor uitbreidingsmogelijkheden.
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“Een mooiere toekomst voor moeilijk plaatsbare asielhonden..... daaraan mogen bijdragen is zo waardevol!”

- Barbara Smits,
Vrijwilliger stichting Dutch Cell Dogs
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Onderzoek UvA en aanvraag erkenning Justitiële
Interventies

Kennis en data welke de basis vormde voor een onderzoekstraject:

Dutch Cell Dogs heeft in 2019 gesproken met de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Dat de
methode van Dutch Cell Dogs werkt is inmiddels
een ruimschoots bewezen. Er is veel vraag vanuit de
Penitentiaire Inrichtingen naar het Dutch Cell Dogs
programma. Om de interventie landelijk verder uit te
breiden - en daarmee nog meer honden én mensen
te helpen - is erkenning van de overheid nodig. Hiervoor dient wetenschappelijk bewezen te worden dat
de methode aantoonbaar zijn vruchten afwerpt. FORTHO, de afdeling Forensische Orthopedagogiek aan
de Universiteit van Amsterdam voert hier met een 14
koppig team onder leiding van promovenda Hanne
Duindam sinds 2016 onderzoek naar uit.

2016-2020
Onder leiding van PhD-studente Gerdien Schenken en opgevolgd door Hanne Duindam (UvA-promovenda Forensische Orthopedagogiek) vindt
in de periode van 2016 - 2020 een onderzoek
plaats naar de effectiviteit van Dutch Cell Dogs;

Het erkenningstraject en het wetenschappelijk onderzoek zijn beiden omvangrijke procedures, die over
het algemeen meerdere jaren in beslag neemt. In
2019 is de data verzameling afrond en de data analyse gestart. In 2020 worden de resultaten van het
onderzoek in kaart gebracht en gepubliceerd. De erkenningsaanvraag kan dan wetenschappelijk te onderbouwd worden.
Vanaf het moment van officiële erkenning, kan de organisatie zich verder ontwikkelen, zoals dat binnen
een gezonde markt geschied: de vraag vanuit instellingen (en dierenasielen) bepaalt het aanbod. Vanuit
de bijdrage van de instellingen kunnen extra trainers
worden opgeleid om de groeiende vraag vervolgens
op te vangen.
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2016		
Schenk (*1986- †2016) maakte deel uit van programmagroep Forensische Orthopedagogiek FORTHO, onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. Jessica Asscher en Prof. dr. Geert-Jan Stams
waren haar promotoren. In april 2017 is een doorstart gemaakt met de effectiviteitsstudie door Hanne
Duindam (UvA-promovenda Forensische Orthopedagogiek) na het plotseling overlijden van Gerdien;
2017 – 2018
Dataverzameling middels vragenlijsten en biologische
stress metingen. Onder deelnemers en niet-deelnemers (de controlegroep). De focus van het onderzoek
is enigszins verbreed, gedurende het onderzoek wordt
de cortisolwaarde van de gedetineerden bijgehouden;
daarnaast dragen alle deelnemers een hartslagmeter;
2019
Afronding data verzameling en start data analyse;
2020
Presentatie en publicatie onderzoeksresultaten. Aanvraag erkenning Justitiële Interventie.

Dutch Cell Dogs onderzoek
Overzicht 2019
Data-verzameling
In 2019 is de data-verzameling voor het Dutch Cell Dogs onderzoek met succes afgerond. De follow-up
(T4) metingen die nog op de planning stonden zijn met succes afgerond in 2019. In totaal hebben 276
deelnemers uit 12 verschillende inrichtingen meegedaan aan het onderzoek (132 in de interventiegroep en
144 in de controle groep), hiervan kwamen 138 deelnemers uit jeugdinstellingen en 138 deelnemers uit
volwasseninstelling (zie Tabel 1, 2 en 3). De inclusie voor volwassen en jeugd (N > 128 per groep) is
hiermee behaald.
Omschrijving deelnemers Dutch Cell Dogs onderzoek
Jeugddeelnemers van het Dutch Cell Dogs onderzoek waren tussen de 12 en 25 jaar, de gemiddelde
leeftijd was 18 jaar. Volwassendeelnemers waren tussen de 18 en 73 jaar, de gemiddelde leeftijd was 38
jaar. In totaal, 10% van de deelnemers aan het Dutch Cell Dogs onderzoek was vrouw en 90% man. Het
merendeel van de deelnemers aan het Dutch Cell Dogs onderzoek waren gedetineerden (87%)
veroordeeld voor meerdere delicten (47%). De meest voorkomende delict typen waren: geweld (31,5%),
(poging tot) doodslag (11,6%) en seksueel delict (10,1%).
Het merendeel van de interventiegroep deelnemers hebben Dutch Cell Dogs succesvol afgerond (82%),
een kleiner deel heeft het programma niet afgerond (10%) en van sommigen (8%) was dit onbekend.
Nieuw vervolg onderzoek naar recidive in 2020
In samenwerking met Dutch Cell Dogs en de Justitiële Inrichtingen, heeft het onderzoeksteam van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) een aanvraag ingediend bij het Kwaliteit Forensische Zorg- Jeugd
(KFZ-J) netwerk voor nieuwe onderzoek naar de effecten van Dutch Cell Dogs op recidive. Eind 2019
heeft het KFZ-J deze aanvraag gehonoreerd. Dankzij de financiële ondersteuning van KFZ-J, zal het team
van de UvA in de periode januari t/m september 2020 onderzoek doen naar de mogelijke effecten van
Dutch Cell Dogs op recidive.
Vooruitblik 2020
In het begin van 2020 worden de onderzoeksresultaten naar de korte-termijn effecten van Dutch Cell
Dogs op gedragsproblemen (agressie en incidenten) en sociaal-emotioneel functioneren (empathie,
zelfvertrouwen, zelf-controle) gepresenteerd. In de loop van 2020 zal ook bekend worden in hoeverre
deelname aan Dutch Cell Dogs op lange termijn effect heeft en recidive kan verminderen.
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Meerjarig beleid

De anticipatie op een grotere vraag vanuit de instellingen en asielen, leidde ertoe dat Dutch Cell Dogs
in 2016 haar eerste meerjarenplan presenteerde. Dit
groeiplan betrof de periode 2016-2018 en werd onder
andere als basis gebruikt voor de succesvolle aanvragen bij Stichting DOEN, Adessium Foundation en het
VSBfonds.
Voor de periode 2018-2020 is een nieuw groeiplan
geformeerd. Dit biedt zowel Dutch Cell Dogs als de financiers heldere kaders. Het toont de ambities van de
organisatie. Voor het snelgroeiende Dutch Cell Dogs,
ondersteund het in de bedrijfsvoering, het verder formaliseren van bedrijfsprocessen en het waar maken

van onze dromen! Het kwalitatief en kwantitatief uitbreiden trainingsprogramma’s waarmee we dát doen
waar we goed in zijn, blijft top prioriteit; zoveel mogelijk honden en mensen trainen met tweede kans op
weg naar vrijheid.
Het uitbreiden van deelnemers doelgroep overschrijdend, sluit hierop aan, evenals het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten. Hiervoor is geld nodig. Zonder
geld, geen trainingen, wij hopen dat de aankomende
jaren de steun van de donateurs, de fondsen, bedrijven en samenwerkende partners, verder uitgebouwd
kan worden.
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Financiering

Fondsen
Vooralsnog heeft de methode van Dutch Cell Dogs
nog niet de status erkende Justitiële Interventie, wat
betekent dat er per instelling individueel wordt onderhandeld over de bijdrage voor gebruikmaking van
onze programma’s. In 2019 kregen we steun van de
Koninklijke Hondenbescherming, Stichting DOEN,
Adessium Foundation, Dallas Youth Foundation en
enkele kleinere fondsen. We zijn heel dankbaar, want
zonder deze steun waren wij nooit 2019 doorgekomen. Het is financieel een zwaar jaar geweest met
grote mate van onzekerheid. Helaas kwam ons in 2019
ter oren dat bij sommige fondsen hun koers hebben
veranderd, waardoor het niet meer op lijn ligt met het
helpen van asielhonden en/of gedetineerden. Dat
maakt onze stichting kwetsbaar.
Donateurs
Gelukkig is het aantal donateurs in 2019 gestegen,
maar helaas hebben we het beoogde doel van 750
maandelijkse donateurs voor 2019 niet behaald. We
werkten voortdurend aan het optimaliseren van onze
trainingen, waardoor er weinig ruimte was om te werken aan ons donateursbestand. Dit willen wij in 2020
verder uitbreiden.

‘Ik heb zelf geleerd dat
ik goed moet opletten voor
valkuilen. In de training zie
je dat heel goed. Ik moet
daar voor mezelf ook beter
op gaan letten’.
- Quote over hond Thor

“Vandaag was Blue al meer
op zijn gemak. Maar je
merkt gewoon dat sommige mensen niet zo lief voor
hem zijn geweest. Dus ik ga
hem laten zien dat er nog
mensen zijn die hij kan vertrouwen.”
- Quote over hond Blue
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“De trainingen door Dutch Cell Dogs hebben een enorm effect, op de hond
maar, vooral ook op de patiënt (trainer). Een hond kan gedragsverandering en zelfinzicht in beweging brengen zoals een menselijke therapeut

dat nooit zou kunnen, dat komt mede door de onvoorwaardelijke liefde
die de hond geeft. Honden zijn puur en leggen daarom uitsluitend pure
emoties bij de trainer bloot.

Citaat Nicole Karels afdelingshoofd FPC de Oostvaarderskliniek

36

Organisatie
Oprichting
Stichting Dutch Cell Dogs is bij notariële akte op¬gericht op 24 september 2012. Stichting Dutch Cell Dogs
is gevestigd op de Waterlaat 31, 5571 MZ Bergeijk.
Algemene doelstelling
Dutch Cell Dogs wil gedetineerden en asielhonden –
mens én dier – helpen een sociaal leven te hervinden.
In formelere termen klinkt onze algemene doelstelling als volgt:
Dutch Cell Dogs wil de resocialisatie van gedetineerden en asielhonden bevorderen.
Specifieke doelstelling
Gedetineerden:
Vergroten van het zelfvertrouwen bij gedeti¬neerden;
Aanleren en verbeteren van sociale en com¬municatieve vaardigheden bij gedetineerden;
Terugdringen van recidive.
Asielhonden:
Laten terugkeren van moeilijk plaatsbare asielhonden
in de samenleving;
Behartigen welzijn van de hond door middel van selectie, veilig transport en op maat ge-maakte, positieve trainingen.
Missie
Mens en dier kans op een betere toekomst geven.
Dutch Cell dogs helpt gedetineerden en asielhonden
op weg naar een betere toekomst, ze worden in hun
kracht gezet om succesvol te resocialiseren.
Visie
Zo veel mogelijk mensen en honden, een kans op een
betere toekomst te geven door binnen alle Justitiële
Inrichtingen in Nederland, maar ook daarbuiten, het
Dutch Cell Dogs programma uit te voeren.

Bestuursmodel
Stichting Dutch Cell Dogs werkt volgens het
be¬stuursmodel. Het bestuur is verantwoordelijk voor
toezicht en verantwoording. Het tweekop¬pig directieteam, is belast met de dagelijkse uit¬voering van
de werkzaamheden. De bestuurs¬leden worden geselecteerd op basis van een specifieke profielschets;
ieder bestuurslid heeft een eigen kerncompetentie.
Bestuursleden be¬schikken over de expertise en het
netwerk om de organisatie te kunnen bijstaan in het
berei¬ken van haar doelstellingen. Eens in de acht
we¬ken vindt er een bestuursvergadering plaats. Er
is regelmatig contact tussen de bestuursleden onderling, en tussen de voorzitter en de directie. De directie
sluit contracten af; offertes boven de €1.500,- worden
altijd gecontroleerd en gefiatteerd door de penningmeester en voorzitter.
Bestuur
In 2019 vonden er geen wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur van de
Stichting Dutch Cell Dogs bestaat uit:
Herman Wiegerinck, voorzitter. Bedrijfseconoom Erasmus Universiteit Rotterdam. Relevante nevenfuncties:
oprichter VODW Marketing; Frans Douw, secretaris
Voormalig vestigings¬directeur van PI ZuyderBos te
Heerhugowaard. Relevante nevenfuncties: voorzitter
Stichting Herstel en Terugkeer; Marcel Das (RA), Penningmeester. Eigenaar Bouffantes Finance. Relevante
nevenfuncties: Voorzitter stichting De Buitengaander;
Gijs Bartels, lid (aandachtsgebied PR) Uitvoe¬rend
directeur bij Academy Bartels. Relevante nevenfuncties: bestuurslid Stichting Concours Hippique Indoor
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Brabant. Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt
geen onkostenvergoeding.
Dagelijkse leiding en uitvoering van de werkzaamheden
Aan het roer van Dutch Cell Dogs staat een duo-directie, gevormd door de twee founders:
Marlies de Bats en Betty Buijtels. De tweekoppige directie richt zich onder meer op het uitzetten van strategie, beleid, acquisitie, en de coördinatie van activiteiten.
Betty Buijtels; Directeur Algemene zaken is verantwoordelijk voor algemene bedrijfsvoering, marketing,
fondsenwerving, werving, selectie en opleidingstrajecten.
Marlies de Bats; Directeur Operationele zaken is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ont¬wikkeling,
externe vertegenwoordiging, begeleiding en opleiding van aspirant-trainers.
Het instructeursteam bestond in 2019 uit 9 instructeurs, waaronder twee op vrijwillige basis. Het kantoorteam (3FTE) ondersteund in het maken van de
planningen, onderhoud contacten met instellingen
en asielen, administratie, voert het marketing en
communicatiebeleid uit en is verantwoordelijk voor
donateurs- en fondsenwervingsbeleid. De Stichting
beschikt over een vrijwillgerspool waarvoor in 2019
een wervingscampagne is opgezet. De pool telt nu 35
vrijwilligers.
Governance
Bestuur en directie van Stichting Dutch Cell Dogs onderschrijven de principes zoals die gepresen¬teerd
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. De lonen voor de directie zijn vastgesteld via de Regeling beloning direc-
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teuren 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).
Toezicht
Het bestuur houdt toezicht over de financiën van de
Stichting met gebruikmaking van Exact (admi¬nistratie) en Visionplanner (online rapportage) volgens
geldende geformaliseerde procedures en protocollen. Voorzitter en penningmeester kunnen beiden
de banktransacties inzien. Controle vindt ach¬teraf
plaats. Grote uitgaves worden echter altijd voorafgegaan door een offerte die door de pen¬ningsmeester of voorzitter dient te worden goed¬gekeurd. Alle
daarop volgende facturen worden gematcht met de
offertes. Jaarlijks vindt controle en een audit plaats
door een externe accountant plaats. Zo komen we
niet alleen tegemoet aan de wen¬sen en eisen van
onze financiers, maar brengen we ook de organisatie
verder in lijn met het professionaliseringsniveau dat
Dutch Cell Dogs doormaakt.

