
KNGF Geleidehonden 
Een verbond tussen warmte en wetenschap 
 

KNGF Geleidehonden is een missie gedreven organisatie met als doel mensen met een beperking te 

ondersteunen met een professioneel getrainde hond. Deze bijzondere, hoogopgeleide honden bieden 

praktische assistentie bij talloze zaken die de baas zelf niet (meer) kan. In onze ogen bestaat er geen 

betere en efficiëntere manier van helpen dan mensen met een beperking een goede hond te geven 

waardoor zij zelfstandig, zonder hulp van anderen, kunnen functioneren. Dankzij onze honden 

herkrijgen zij de regie over hun eigen leven.  

Onze missie 

De professioneel opgeleide hond is een combinatie van warmte en wetenschap. De hond doorloopt 

een hoogwaardige training op ‘academisch niveau’ waardoor hij zijn baas optimaal kan assisteren. 

Daarnaast is hij ook een trouwe kameraad die vriendschap, steun en liefde geeft, eenzaamheid 

bestrijdt en op ieder gewenst moment bereid is zijn baas te helpen. Hij biedt mobiliteit, zelfvertrouwen, 

sociale en arbeidsintegratie en een aantoonbare afname van de behoefte aan professionele of 

mantelzorg. Het bieden van verbetering van kwaliteit van leven aan mensen met een beperking en de 

mogelijkheid te participeren in de samenleving door middel van een goed opgeleide hond, dát is de 

missie van KNGF Geleidehonden.  

Ook andere handicaps 

Die missie is in 80 jaar niet veranderd, de invulling ervan is dat wel. De ervaring, kennis en kunde op 

het snijvlak van hond en handicap die decennialang is opgebouwd, is de afgelopen jaren ook 

beschikbaar gemaakt voor mensen met andere handicaps. De autismegeleidehond, de 

assistentiehond voor mensen met een motorische beperking en de buddyhond voor mensen met een 

posttraumatische stress stoornis of als maatje voor kwetsbare mensen hebben een even grote impact 

als de blindengeleidehond. Het trainen van deze bijzondere honden, maar ook het fokken van de 

allerbeste honden, het opleiden van onze eigen instructeurs en het geven van educatie aan allerlei 

groepen cliënten maken alle deel uit van onze dienstverlening. Daarnaast doen wij (wetenschappelijk) 

onderzoek, onder meer naar de vroegtijdige opsporing van kanker met behulp van medische 

detectiehonden, naar de doelmatigheid van onze interventies, naar de mogelijkheden tot het opleiden 

van andere typen honden en naar technologische ontwikkelingen. Al deze activiteiten staan in dienst 

van die ene, belangrijke missie.  

Impact 

Het is voor KNGF Geleidehonden eenvoudig om de impact van de activiteiten aan te tonen. Als een 

van de zeer weinige maatschappelijke organisaties bieden wij mensen met een fysieke of psychische 

beperking een tastbare, concrete en aaibare oplossing. Het directe resultaat is een mobieler, 

zelfstandiger en zelfredzamer leven. Dankzij de door ons opgeleide hond kunnen ook zij meedoen in 

een maatschappij waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt.  



 

 

Steun en sympathie 

KNGF Geleidehonden krijgt als aanbieder van zorg een klein deel van de kosten van sommige 

honden vergoed van de zorgverzekeraars. Voor het overgrote deel moeten wij een beroep doen op de 

steun en sympathie van onze filantropische partners; de honderden vrijwilligers en duizenden mensen 

die ons financieel steunen. Ook zij zijn ervan overtuigd dat de professioneel opgeleide hond hét 

verschil maakt voor mensen met een beperking. In ruil voor hun partnerschap verwachten zij van ons 

dat wij ons werk doen en dat wij dat goed doen. Dat vereist vakmanschap, tijd, organisatie en geld. 

KNGF Geleidehonden maakt uiteraard kosten voor het professioneel laten draaien van de organisatie. 

In eerste instantie zijn dit kosten die de doelstelling toekomen. Daarnaast doen wij uitgaven die de 

doelstelling niet direct ten goede komen, maar die wel noodzakelijk zijn om deze te kunnen realiseren. 

Ruim driekwart van de ontvangen inkomsten wordt in hetzelfde jaar uitgegeven, waarvan 80% wordt 

besteed aan de doelstelling.  

Buffer voor de toekomst 

Wat niet direct nodig is, wordt als buffer achter de hand gehouden. Zo kunnen wij tekorten 

aanzuiveren en de continuïteit van de organisatie garanderen. Voor onze cliënten is dat van groot 

belang, want wie eenmaal gewend is aan de steun van een professioneel opgeleide hond, wil nooit 

meer zonder. Dat betekent dat iedere hond na zijn pensionering moet worden vervangen. De reserves 

worden - met zeer beperkt risico - belegd. Beleggen levert, ook in de magere jaren, meer op dan 

sparen bij een bank. De opbrengsten van de beleggingen worden besteed aan de doelstelling. Als 

klankbord en ter controle kijkt de raad van toezicht nauwlettend mee. Met volle overtuiging zetten zij, 

de medewerkers en de vrijwilligers van KNGF Geleidehonden hun kennis, kunde, ervaring en de 

toevertrouwde middelen in voor een mooie, strijdwaardige missie; de verbetering van kwaliteit van 

leven van mensen met een beperking door de inzet van een professioneel opgeleide hond.  


