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Beleidsplan
Visie:
Het is onze missie zoveel mogelijk volwassenen en kinderen met een
beperking een beter leven te geven met een in thuissituatie opgeleide
hond. Een assistentiehond vergroot de onafhankelijkheid en
zelfstandigheid voor volwassenen en kinderen met een
functiebeperking.
Doelstelling:
De Stichting de Hond kan de Was Doen heeft ten doel:
a) het ondersteunen van de realisering van training van assistentiehonden in
hulphondenschool of thuissituatie voor volwassenen en kinderen met
beperking in Nederland; onder deze training wordt hierbij verstaan het
vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een functiebeperking
door middel van het volgen van een trainingsprogramma om een eigen of
verkregen hond op te leiden tot assistentiehond;
b) het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt voor de financiering van
bovenstaande zoveel mogelijk met onbezoldigde vrijwilligers. De stichting heeft
geen bezittingen in de vorm van gebouwen of auto’s en werkt zeer
kostenefficiënt.
Werving:
De Stichting de Hond kan de Was Doen werft fondsen via acties van donateurs
en liefdadigheidsorganisaties en steunt het werk voor de training door:
a) gedeeltelijke subsidiëring van reguliere opleidingen van teams,
assistentiehond en begeleider, ADL-teams (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen) waarvan de Zorgverzekeringen een tegemoetkoming
in de kosten geven;
b) financiering van speciale projecten (waarvoor geen bijdrage van de
Zorgverzekering verkregen kan worden), zoals bijvoorbeeld PTSS honden,
autismegeleidehonden, epilepsiehonden, maar ook hulphonden voor
kinderen. Deze lijst is niet limitatief.

c) bekendheid geven aan de doelstelling van de Stichting via reclameuitingen in krant of tijdschrift, campagnes gericht op leerlingen van basisen middelbare scholen, flyers, brochure, website en alle andere vormen
van sociale media.

Uitvoering
Als stichting zijn wij onafhankelijk en niet verbonden aan een bepaalde school.
Het bestuur zal in samenwerking met te benoemen commissies zorgdragen voor
de uitvoering. Nieuw is de samenwerking met de organisatie van Erika Bulters
en Joop Mekke. Deze hulphondenorganisatie start een samenwerking met onze
stichting. Zij gaan werken volgens model “social enterprise” waardoor zij zeer
kostenefficiënt de trainingen van hulphonden kunnen verzorgen. Voor ons als
stichting is dit zeer belangrijk. Immers de gelden zetten we graag goed in.
Deelnemers zullen gesteund gaan worden d.m.v. workshops in hun acties om
hun netwerk in te schakelen om de kosten van training te kunnen dragen. Naast
deze samenwerking zullen werkzaamheden om de doelen te verwezenlijken in
principe ook worden uitgevoerd door diverse kwalitatief hoogwaardige
hulphondenscholen in Nederland. De hulphondenscholen zijn bedrijven en
werken met deskundig personeel, de instructeurs/coaches.

Beheer:
De stichting draagt zorg voor een administratie waarin alle gelden, kosten en
opbrengsten navolgbaar zijn. De penningmeester zorgt, in samenwerking met
het accountskantoor, voor het jaarverslag, V en W rekening en Balans. De
stichting beoogt aangewezen te blijven als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en neemt de daarvoor thans vereiste voorwaarden in acht, te
weten:
- zich inzetten voor het algemeen belang;
- administratie te voeren
- de kosten voor werving van geld en beheerskosten staan in redelijke
verhouding tot de bestedingen, overeenkomstig de richtlijnen die voor "ANBI
instellingen" gelden.
Sponsorwerving:

Komend jaar zal er een aantal acties starten op social media gebied:
• Facebook kent momenteel twee pagina’s : De Hond Kan De Was Doen en de
Mantelzorg4Voeter, beiden leveren bekendheid op en actiebereidheid.
• Twitter: @hondkanwasdoen zorgt voor bekendheid en actiebereidheid
• Instagram: hondkanwasdoen groeit
• Tevens voeren we korte videofilmpjes via social media /YouTube kanaal
• Verder hopen we weer op acties: zoals sponsorlopen van basis- en of
middelbare scholen. Maatschappelijke stage is dan vaak de aanleiding

Projecten
Vanuit hulphondenscholen en of particulieren kan een aanvraag voor subsidie bij
de stichting worden ingeleverd. Hierbij wordt een uitgebreide motivatie gevraagd
en een medisch dossier. De stichting zal aan de hand van kwaliteitsrichtlijnen
bekijken of men in aanmerking kan komen voor een vergoeding door de
stichting.
Wanneer er geen bijdrage van de Zorgverzekeringen verkregen kan worden,
wordt per geval bekeken of er voldoende middelen beschikbaar zijn de opleiding
te financieren. Tevens zal er door het bestuur gekeken worden of er subsidie/
sponsoring te verkrijgen is voor meerdere teams in één keer bij fondsen. Het
bestuur oriënteert zich op de juiste route.
Op dit moment onderzoeken wij ook de eventuele samenwerking met
gemeenten en dus WMO’s omdat immers deze organisaties ook
maatwerkoplossingen kunnen bekostigen.
Graag gaan wij in gesprek met Zorgverzekeringen en Gemeenten om
deeloplossingen te realiseren. Hierdoor kan de stichting méér assistentiehonden
mogelijk maken. Het eerste voorbeeld van een gedeelde subsidie is inmiddels
gerealiseerd. De gemeente bekostigt een deel en de stichting het overige voor
bijv. een kind met autisme.

Mantelzorg4voeter

!

Naast dit alles hebben wij de naam Mantelzorg4voeter als merknaam naast De
Hond Kan De Was Doen geregistreerd. Het bestuur wil graag het bewustzijn rond
de assistentiehond verbreden in Nederland. Immers de sociaal, zachte kant, de
empathische kracht van de assistentiehond kan veel bekender worden. De
assistentiehond doet meer voor volwassenen en kinderen met een beperking dan
alleen praktische zaken. Daartoe is voor Mantelzorg4voeter een Facebookpagina
ontwikkeld, waar berichten over mantelzorg worden geplaatst. Mogelijk volgt
een website. Diverse grote organisaties als Mezzo, Iederin en Movisie hebben
inmiddels de naam meerdere keren gebruikt. In het AD een groot artikel
verschenen over de Mantelzorg4voeter.
CEN-NEN TC 452
De stichting is bij monde van haar voorzitter én secretaris, deelnemer van de
Technical Committee Assistance Dog & Guide Dog Teams geworden van de CENNEN te Delft. (Kenniscentrum Normalisatie, waar nu voor de hulphondenwereld
wordt gewerkt aan normen/richtlijnen en exameneisen) De Nederlandse NEN
stemt dit vervolgens af met de CEN te Brussel voor Europa. Deze normen zullen
in Europa over 4 jaar worden ingevoerd.

Het bestuur heeft met enige regelmaat een gesprek op het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin de participatiemaatschappij en de
mantelzorg wordt besproken. Hierin leggen wij de nadruk op de rol van de
Mantelzorg4voeter.
Het bewustzijn wint terrein.
Ph.J. Korff de Gidts
Voorzitter
Namens bestuur Stichting De Hond Kan De Was Doen

