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In september 2016 was het precies honderd 
jaar geleden dat de eerste opleiding voor 
blindengeleidehonden werd opgezet. Dat 

gebeurde in het Duitse Oldenburg. Het doel 
was om de vele soldaten die aan het front van 
de Eerste Wereldoorlog hun gezichtsvermogen 
hadden verloren, te helpen. Wereldwijd kwam 
de moderne geleidehondenbeweging zo’n 
twintig jaar later op gang. Ook KNGF Geleide-
honden kent haar oorsprong in de jaren dertig. 
De Amsterdamse politieman Ph. van der Most 
zette toen de eerste Nederlandse blinden- 
geleidehondenschool op. 

Mooi slagingspercentage
Naast mensen met een visuele beperking hel-
pen we tegenwoordig met onze hondenhelden 
ook mensen met een andere hulpvraag. Het 
afgelopen jaar haalden wederom veel geleide-
honden, assistentiehonden en buddyhonden 
hun diploma. Er werden zelfs vier blinden-
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geleidehonden en vijf buddyhonden meer dan 
gepland aan hun nieuwe baas gekoppeld. 
En niet eerder kwamen er zoveel KNGF-pups 
ter wereld als in 2016, namelijk 199. In 2017 
kunnen zeker voldoende honden beginnen aan 
hun opleiding in Amstelveen. 

Betere kwaliteit van leven
Wat onze honden precies teweegbrengen, 
is de afgelopen vier jaar wetenschappelijk 
onderzocht. Met het onderzoek is nu ook 
onomstotelijk vastgesteld dat mensen met 
een blindengeleidehond zelfstandiger door 
het leven gaan, een uitgebreider sociaal leven 
hebben en hun algehele gezondheidstoestand 
zelfs als beter ervaren. 

Onderzoek en innovatie
Ons werk beperkt zich niet tot het afleveren 
van bijzondere maatjes. Onderzoek en inno-
vatie zijn onlosmakelijk verbonden met onze 
missie. De medische detectiehonden zijn een 
mooi project van onze kennis- en innovatie- 
afdeling Campus. In 2016 bewezen zij opnieuw 
dat hun sublieme reukvermogen een veel- 
belovende methode kan zijn om darmkanker  
in een vroegtijdig stadium op te sporen.

Bedankt voor uw steun
Zonder alle mensen die onze missie en onze 
helden op vier poten een warm hart toedragen, 
kunnen wij geen bijzondere honden opleiden. 
Daarom willen wij u vooral bedanken! In dit 
jaarbericht leest u over onze resultaten, activi-
teiten en bestedingen van het afgelopen jaar. 
We hopen van harte dat we dit jaar opnieuw op 
u mogen rekenen. Dan zijn we er zeker van dat 
we ook de komende tijd zoveel mogelijk men-
sen met een beperking een beter leven kunnen 
geven met een speciaal opgeleide hond. 

Peter van der Heijden, waarnemend directeur
Mijntje Lückerath-Rovers, voorzitter raad van toezicht

VOORWAARTS! DIT WAS 2016
KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig.  

Zo besteedden wij het geld in 2016.

INKOMSTEN EN BESTEDINGEN 2016

Bestedingen aan doelstelling:
• Kosten fokken, opvoeden en basistraining

• Verblijf honden in kennel Amstelveen

• Kosten opleiding/aflevering per type hond

• PAWS workshop/PTSS Buddyhond workshop

• Voorlichting, communicatie, onderzoek en lobby

• Innovatie/R&D (KNGF Campus)

• Aandeel in huisvesting, secretariaat, P&O, ICT, 

facilitaire dienst en salarisadministratie

€ 0,81 miljoen
kosten beheer en 

administratie  

€ 7,52 
miljoen
besteed aan 
doelstelling 

€ 1,51 miljoen  
wervingskosten 

77 cent
van iedere euro is 
besteed aan de 
doelstelling

15 cent 
van iedere euro is besteed aan 
fondsenwerving

8 cent 
van iedere euro is besteed aan 
beheer en administratie

Totaal bestedingen
 € 9,84 miljoen

€ 1,42 miljoen 
baten 

uit beleggingen

€ 0,09 miljoen 
 overige baten 

€ 1,65 miljoen  
bijdragen 
van zorg-

verzekeraars
 

€ 7,57 miljoen 
inkomsten 

fondsenwerving

Totaal inkomsten 
€ 10,73 miljoen



Mijn geleidehond Zion doet zijn 
werk heel secuur. Hij doet er 
echt alles aan om mij veilig 

naar de plaats van bestemming te 
geleiden’, vertelt Nathalie van der  
Linden. Nathalie woont samen met 
haar 13-jarige tweeling in Haarlem. 
Ze heeft een verantwoordelijke baan 
als manager Revalidatie en Advies 
bij Koninklijke Visio, een landelijk 
expertisecentrum voor blinden en 
slechtzienden. Haar zoon en dochter 
hebben dezelfde zeldzame progressie-
ve oogaandoening als zij. ‘Ze kunnen 
nog op de fiets naar school, maar 
zijn al wel slechtziend. Ikzelf zie met 
beide ogen nog één procent. We zijn 
misschien geen doorsnee gezin, maar 
hebben het heel gezellig met z’n drie-
en. Of vieren, moet ik zeggen: vorig 
jaar is Zion erbij gekomen, mijn eerste 
blindengeleidehond.’ 
De tranen springen Nathalie in de 
ogen als ze vertelt hoe blij zij was met 
het telefoontje van KNGF Geleidehon-
den over Zion. ‘Toen ik hem mocht 
ontmoeten, voelde het alsof ik een 
afspraakje had; zó spannend vond ik 
het. Gelukkig klikte het meteen tussen 
ons. Hij zag er uit als een rots in de 
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KNGF-PUPS WORDEN GEBOREN BIJ FOKGASTGEZINNEN THUIS         PUPS UIT ÉÉN NEST KRIJGEN EEN NAAM MET DEZELFDE VOORLETTER

05

Het nieuwe geleidehondentuig 
mag er zijn  

Het welbekende witte geleidehondentuig stamt 

uit midden jaren tachtig. Hoog tijd dus om het 

ontwerp te herzien. Daarom kreeg het nieuwe 

geleidetuig in 2016 een vorm die aan de eisen 

van deze tijd voldoet. Het Leidse ontwerp- 

bureau npk design bracht hiervoor samen 

met geleidehondgebruikers en KNGF  

Geleidehonden alle verbeterpunten in kaart en 

ontwierp vervolgens een nieuw model. 

Vooral op het gebied van comfort voor hond 

en baas werden grote verbeteringen aange-

bracht. Zo hebben wij onder andere de zware 

metalen beugel kunnen vervangen. Bij het 

witte tuig zit de musketonhaak aan de beugel 

bevestigd, via een koperen knop op het tuig. 

Dat is niet handig in het gebruik. Ter vervan-

ging is een handig kliksysteem ontwikkeld, 

waarmee de gebruiker de beugel makkelijk 

losmaakt van het tuig. Enkele geleidehonden-

bazen en instructeurs werken inmiddels  

met het prototype. Aan de hand van hun  

bevindingen voeren we begin 2017 de laatste  

verbeterpunten door. Daarna schakelen we 

volledig over naar het innovatieve, nieuwe, 

paarse tuig met geel logo.

branding en dat is hij ook. Het is dankzij 
hem dat ik deze baan kon aannemen, 
want mijn werk is ver weg en dat betekent 
een ingewikkelde reis met trein, bus en 
taxi. Zonder Zion had ik dat nooit aange-
durfd. Hij geeft me altijd het vertrouwen 
dat het goed komt. Laatst blokkeerde ie-
mand doelbewust de doorgang voor ons, 
om te zien hoe Zion zou reageren. Hij was 
niet onder de indruk en zocht gewoon een 
andere weg. Geweldig vind ik dat. Ik ben 
zo dankbaar dat hij bij ons woont. Hij is 
lief, trouw en nieuwsgierig. Na het werk 
mag hij zich lekker uitleven in het park.  
Mijn dochter Milou noemt Zion “een sfeer-
kaarsje” omdat hij warmte, gezelligheid 
en licht verspreidt. Mijn zoon Quinten 
zegt: “Met Zion is ons gezin pas écht 
compleet”. Ze merken dat je dankzij een 
geleidehond veel minder beperkt bent, 
ook al ben je slechtziend. Dat geeft ze 
vertrouwen in de toekomst.’

Meer weten? Online vertelt Nathalie verder:  

www.geleidehond.nl/jaarbericht

 

‘

‘

‘Zion is mijn rots in de branding.    Hij geeft mij vertrouwen’
  Blindengeleidehondenbaas Nathalie van der Linden 
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Gerard Metz, trainer in opleiding ‘Het mooie aan dit vak is dat het zoveel meer is 

dan alleen het aanleren van vaardigheden bij een hond. Je duikt diep in het karakter van 

de geleidehond.’ Online vertelt Gerard Metz verder over het opleiden van geleidehonden. 

www.geleidehond.nl/jaarbericht

2016 IN VOGELVLUCHT

januari december

Doppen rechtstreeks naar depots
Door een daling van veertig procent in de 
kiloprijs voor plastic doppen leverde de 
doppeninzamelactie onvoldoende op om de 
kosten te dekken. Om de actie toch rendabel 

te houden, brengen 
doppenspaarders 
hun doppen voortaan 

rechtstreeks naar een 
van de depots. We 
hopen dat de doppen-
actie op deze manier 

succesvol blijft: in 
2016 is er maar 

liefst 100.000 
kilo aan dop-

pen gespaard!  

Appen over 
vuurwerkregels
‘Steek geen vuurwerk 
af in de nabijheid van 
een geleidehond en zijn 
baas’ en ‘respecteer de 

vuurwerkvrije zones en toegestane tijden voor afste-
ken’. Deze boodschap bracht KNGF Geleidehonden 
in 2016 wederom onder de aandacht, ditmaal met 
behulp van 6.000 WhatsApp-groepen van burger-
initiatief WhatsApp Buurtpreventie (Wabp). Beheer-
ders van deze groepen ontvingen informatie over de  
wettelijke en gemeentelijke regelingen rondom  
het afsteken van vuurwerk. Ook organiseerden we  
voorlichtingsessies in de bovenbouwklassen van  
het basisonderwijs.

EIND 2016 WAREN ER 210 KNGF-PUPS BIJ PLEEGGEZINNEN IN HUIS            EEN HOND IS ZO’N 14 MAANDEN OUD ALS HIJ NAAR SCHOOL MAG

Meer weten over 2016? Online leest u verder: 

www.geleidehond.nl/jaarbericht

Dieuwke Turksma, assistentiehondenbaas 
‘Als ik iets laat vallen, staat Riki al kwispelend 

naast me om het op te pakken. Deze slimme 

hond kan mijn sokken één voor één over de 

radiator hangen! Ze maakt me vrolijk en geeft 

me veel zelfstandigheid.’ Lees online verder over 

Dieuwke Turksma en haar assistentiehond Riki. 

www.geleidehond.nl/jaarbericht

BN’ers zwoegen in Mud Masters VIPS
Tijdens Mud Masters VIPS: helden over de hindernis van SBS6 legden vijf 
bekende Nederlanders met een sportief maatje een spannend parcours vol 
obstakels af. De race stond symbool voor de hindernissen die mensen met 
een visuele, lichamelijke of psychische beperking iedere dag met hulp van 
de hond overwinnen. Met hun inzet haalden 
de BN’ers geld op voor de opleiding van onze 
hondenhelden. Tussentijds gaven zij in open-
hartige interviews met geleidehondenbazen 
inzicht in het leven met een beperking en de 
belangrijke rol van een geleidehond. Het goed 
bekeken programma krijgt in de zomer van 
2017 een vervolg met nieuwe kandidaten.

Eerste bezoekers op 
de Beleving
Het afgelopen jaar 
verwelkomde KNGF 
Geleidehonden haar 
eerste bezoekers op de 
Beleving. Deze virtual 
reality-ervaring geeft 

mensen inzicht in hoe het is om blind met 
een geleidehond door hartje Amsterdam 
te lopen. Een van de bezoekers zei na 
afloop: ‘Mijn onderbuurvrouw wandelt 
buiten met een blindengeleidehond. 
Door de geleidehondenbeleving heb ik nu 
een goed beeld van hoe dat is. Wat een 
bijzondere ervaring.’ 

PTSS Buddyhond workshop 
Er worden meer professioneel getrainde buddy- 
honden gevraagd dan KNGF Geleidehonden 
jaarlijks kan afleveren. Om toch zoveel moge-
lijk voormalig militairen of politiemensen met 
een posttraumatische stressstoornis (PTSS) te 
kunnen helpen, is KNGF Geleidehonden een 
PTSS Buddyhond work-
shop gestart. Hier krijgen 
(oud-)geüniformeerden van 
defensie, politie of brand-
weer met PTSS kennis en 
vaardigheden aangereikt 
om een eigen hond als hel-
pende buddy te trainen. 

VN-verdrag eindelijk geratificeerd
In januari 2016 overhandigde KNGF Geleidehonden 
symbolisch de sleutel tot toegankelijkheid aan de 
Tweede Kamer, voor ratificering van het VN-verdrag 
voor rechten van mensen met een beperking. Een 
half jaar later stemde de Tweede Kamer eindelijk 
in met een wet die uitvoering geeft aan dit verdrag. 
Dit betekent dat openbare bedrijven en instellingen 
vanaf 2017 verplicht zijn hun panden toegankelijk 
te maken voor mensen met een beperking. Bij 
restaurant Jamie’s Italian in Rotterdam vierden zes 
geleidehonden en een KNGF-pup met hun bazen 
alvast dat ze overal welkom zijn.  
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KNGF Geleidehonden is zo’n tastbaar doel. Ik kan 
met eigen ogen zien wat jullie doen: topgeleide-
honden opleiden voor mensen met een beperking. 

Een schitterend eindresultaat. Vandaar dat ik jullie heb 
opgenomen in mijn testament’, zegt Karin Schouwe-
naar. De labradorliefhebster is onder de indruk van de 
vaardigheden van geleidehonden. ‘Prachtig om te zien 
hoe mens en dier samenwerken. Je ziet hoeveel plezier 
geleidehonden in hun werk hebben. Voor een hond is er 
niets fijners dan iets samendoen met de baas.’  
Aan deze vorm van teamwork wil Karin graag bijdragen 
via haar testament. Dat regelen, vond ze niet moeilijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Het moet gebeuren. Ik ben alleen en wil een zinvolle be-
stemming voor mijn geld. Ik heb eerst een lang gesprek 
gehad met Patricia Elings, adviseur Nalatenschappen 
bij KNGF Geleidehonden. Patricia luisterde goed naar 
mijn wensen en schetste duidelijk wat de mogelijkheden 
zijn. Dat gesprek gaf me een tevreden gevoel. Ik merk 
dat KNGF Geleidehonden net zo zorgvuldig met mensen 
omgaat als met honden. Daarom besloot ik jullie ook te 
benoemen tot executeur. Ik laat de afhandeling van mijn 
nalatenschap gerust over aan de professionals van deze 
betrokken organisatie.’ 
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JAARLIJKS ZIJN ER 2500 BEZOEKEN AAN PLEEGGEZINNEN EN 1760 AAN    CLIËNTEN      WE KRIJGEN GEMIDDELD EEN 8,4 VAN ONZE CLIËNTEN

KNGF Geleidehonden is grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Een donatie aan 

onze organisatie betekent een bijdrage aan een gelukkiger, zelfstandiger en mobieler leven voor mensen met 

een beperking. Uw steun is dan ook zeer welkom. Kijk op www.geleidehond.nl/steun-ons 

Bij puppypleeggezinnen kunnen de jonge honden onder ideale omstandigheden opgroeien, 

in voorbereiding op hun latere werk als geleidehond. Jaarlijks worden er circa tweehonderd KNGF-pups 

geboren. Hiervoor zoeken we fijne opvanggezinnen. Heeft u tijd en plaats in uw gezin voor een toekomstige 

geleidehond? Kijk voor meer informatie op www.geleidehond.nl/pleeggezin 

Ons werk is ondenkbaar zonder hulp van onze donateurs en vrijwilligers.

UW STEUN IS BELANGRIJK

De familie Borgman is puppypleeg-
gezin voor KNGF Geleidehonden. 
Al hun pups hebben inmiddels een 

mooie carrière als blindengeleidehond, 
buddyhond, assistentiehond of moeder-
hond. ‘We zijn allemaal hondenliefheb-
bers, maar we vonden het wat lang om ons 
voor zo’n vijftien jaar te verbinden aan een 
eigen hond’, vertelt Lizette Borgman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Een jaar is te overzien. Ik vind het belang-
rijk dat de pups bij ons een mooie en leuke 
tijd hebben. Daarnaast hechten we veel 
waarde aan het maatschappelijk belang 
hiervan. Het moet voorop staan dat je het 
leuk vindt om iets voor iemand te doen die 
je niet kent. Wij zeggen altijd: “De pups zijn 
voor ons, de volwassen honden voor een 
ander.” We zijn een relaxed puppypleeg-
gezin en raken niet in paniek als het even 
niet loopt. Vooral bij de eerste pup vergeten 
mensen nog wel eens te genieten en dat 
is zonde.’

Meer weten? Online vertelt Lizette verder.  

www.geleidehond.nl/jaarbericht

‘De pups zijn 
voor ons, de 
volwassen honden 
voor een ander’
Puppypleeggezin Borgman

‘

Meer weten? Online vertelt Karin verder. 

www.geleidehond.nl/jaarbericht

‘Prachtig om te zien 
hoe mens en dier 
samenwerken’
Donateur Karin Schouwenaar



GEMIDDELD ZITTEN ER MEER DAN 70 HONDEN TEGELIJK OP SCHOOL           INSTRUCTEURS LOPEN PER WEEK RUIM 105 KILOMETER TIJDENS TRAININGEN
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SPECIAAL GETRAIND: ONZE HONDEN 
Onze honden maken iedere dag het verschil voor mensen met een visuele, fysie    ke of psychische beperking.

23
Geboren nesten

171
Zelfgefokte 

pups

11
Dekreuen

38
Fokteven 

8
Aantal  

workshops 
 

78
Aantal gezinnen 

tijdens  
workshops 

12
Aantal gezinnen 
terugkomdagen 

1
Terugkomdag

139
Honden 

in opleiding 
genomen

129 
Afgeleverde  
combinaties

652 
Aantal actieve 
combinaties

1 
Afgestudeerde 

instructeur

28
Aangekochte 

pups

10
Autisme-

geleidehonden

10
Assistentie-

honden

10
Buddyhonden 

overig

15
Buddyhonden 

PTSS

84
Blinden-

geleidehonden

PUPPY- EN PLEEGGEZINNENZORG
In 2016 vonden 199 pups hun weg  

naar een puppypleegezin, ter  

voorbereiding op hun opleiding.

NIEUWE MEDISCHE DETECTIEHONDEN
Het speurneuzenteam van Mintha, Moo, Glenny, 

Catoo en Zorah kreeg eind 2016 versterking van 

Nilson en Naomi.

WORKSHOP BUDDYHOND VOOR 
(OUD-)GEÜNIFORMEERDEN MET PTSS
In december 2016 vond de eerste sessie van in 

totaal vier van deze workshops plaats. Hieraan 

deden vijf deelnemers mee. Na evaluatie van 

deze eerste workshop is besloten dat een vol-

gende editie in het voorjaar van 2017 zal worden 

georganiseerd.

TRAINING & CLIËNTENZORG 
Met de afgeleverde combinaties in 2016 is 

het aantal actieve teams van hond en baas 

toegenomen tot 652. Al onze honden en 

hun bazen kunnen rekenen op levenslange 

nazorg.

2016 2015 2014

Labrador retriever 77 81 87

Kruising labrador en golden retriever 48 28 38

Kruising Duitse herder en labrador 
retriever 

8 9 -

Golden retriever 21 7 9

Kruising Duitse herder en golden retriever 8 17 7

Kruising Duitse herder en labrador-
golden retriever

9 - -

ZELFGEFOKTE PUPS PER RAS 

199
Totaal aantal  

pups

GESLAAGD! Een kleine selectie uit de 129 geslaagde honden van 2016. 

PAWS (PARENTS AUTISM  
WORKSHOPS & SUPPORT) 

Bleke

Kavon

Brighty

Nyra

Danne

Pike

Endra

Rayca

Janne

Ulco
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DIT DOEN WIJ

 Instructie

Kennis en innovatie 
rond thema hond en 

beperking

Voorlichting

Begeleiding

Nazorg Advies

Belangenbehartiging

Socialiseren en opvoeden  
van jonge honden

Onderzoek

Fokken van  
toekomstige 

geleidehonden

Opleiden van blindengeleidehonden,  
autismegeleidehonden, assistentiehonden, 

buddyhonden en hun instructeurs

Hond

Baas

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen een  

beter leven geven met een professioneel opgeleide hond.


