
DUTCHCELLDOGS.NLDUTCHCELLDOGS.NL

MAATSCHAPPELIJK

ONDERNEMEN

BETRO
KKEN

https://dutchcelldogs.nl/


MISSIE 
EN VISIE

Missie
Stichting Dutch Cell Dogs gelooft in een positieve kijk op het leven én in tweede kansen. In een 
uniek trainingsprogramma werken asielhonden en gedetineerden of cliënten samen aan een 
betere toekomst. 

De trainingen worden gegeven binnen penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus, 
verslavingszorg en forensisch psychiatrische centra door heel Nederland en daarbuiten. Dutch Cell 
Dogs biedt dus verschillende programma’s aan, welke steeds worden aangepast aan de doelgroep.

Dutch Cell Dogs is zelf geen dierenasiel en werkt dus met meerdere asielen samen. De honden die 
in het programma worden opgenomen, zijn vaak honden die al langere tijd in het asiel zitten of door 
uiteenlopende redenen moeilijker herplaatsbaar zijn.

Tijdens het trainingsprogramma leren deze honden belangrijke sociale vaardigheden, 
basisoefeningen en weer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Zo maken ze sneller kans op 
herplaatsing in een nieuw, liefdevol thuis. De gedetineerden of cliënten die de honden trainen, worden 
socialer, verantwoordelijker, werken aan herintreding en doen iets terug voor de maatschappij.
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Visie 
Dutch Cell Dogs wil haar werk blijven uitbreiden en zoveel mogelijk mensen en honden een kans 
op een betere toekomst geven. Op die manier tracht onze stichting bij te dragen aan een fijnere en 
veiligere maatschappij.

Kernwaarden 

KRACHT    VERTROUWEN    VRIENDSCHAP 
LEREN     VERBINDING
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Met Dutch Cell Dogs werken we al ruim 12 jaar aan een tweede kans voor asielhonden en 
gedetineerden en cliënten. Ons positieve trainingsprogramma is gericht op verbinding tussen mens 
en dier, en door samen te trainen vergroten we de kans op een betere toekomst. Een toekomst 
in vrijheid. Voor asielhonden betekent dit een liefdevol thuis, voor gedetineerden en cliënten een 
terugkeer in de maatschappij.

Samen met onze partners maken we trainingen mogelijk in penitentiaire inrichtingen, 
jeugdinrichtingen en psychiatrische klinieken. Inmiddels hebben ruim 1000 honden en mensen het 
trainingsprogramma succesvol afgerond. Meer dan 90% van de asielhonden hebben we direct na 
afloop een nieuw, liefdevol  thuis kunnen geven. Daarnaast hebben we meerdere internationale prijzen 
gewonnen, iets waar we (ook) enorm trots op zijn.  

SAMEN WERKEN 
AAN VRIJHEID 
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Om te kunnen blijven werken aan de vrijheid van asielhonden, gedetineerden en cliënten, en samen 
nóg meer impact te maken, nodigen we je van harte uit om onze partner te worden. Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen met Duch Cell Dogs biedt veel mogelijkheden, en levert jou als ondernemer 
ook direct iets op. 

Wij komen graag met je in gesprek om kennis te maken en te bepalen welke vorm van samenwerken 
het best bij je past. Want wat je situatie ook is, als je helpt is het altijd een win-win. 

“Als ik vrij ben, wil ik zelf ook graag een hond.”

HELP JE MEE? 
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MAAK IMPACT 
MET JOUW 

ONDERNEMING!

“Bijzonder hoe mijn hond mij heeft geholpen met mijn depressie en stress. Elke keer dat ik 

haar zie, vergeet ik even al mijn problemen en word ik vrolijk.”

Steeds meer ondernemers kijken verder dan hun omzet en zetten zich in voor wat ze aan het hart gaat. 
En dat betaalt zich uit: door maatschappelijk betrokken te ondernemen groei je als organisatie en draag 
je actief bij aan de wereld om je heen. Zo maak je dubbel impact met jouw onderneming. 

Bij Dutch Cell Dogs stimuleren we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en werken we samen met 
ondernemers die een verschil willen maken in de samenleving. Wij vertellen je graag alles over hoe jij 
samen met Dutch Cell Dogs van grote waarde kunt zijn voor mensen én dieren om je heen.
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Het woord partnership zegt het al; we doen het samen. Dus op een manier die voor ons beiden werkt. 
We zijn blij met alle hulp, en bieden daarom verschillende opties. En omdat jij ons helpt, helpen wij jou. 
Naast heel veel liefde, dankbaarheid en nieuwe vrienden levert een partnership met Dutch Cell Dogs 
ook veel andere mooie dingen op. 

BETEKENISVOLLE 
PARTNERSHIPS

“Voor mij heeft de training heel veel voldoening, kracht en leermomenten gegeven. Het heeft mij elke keer 

het gevoel gegeven om even buiten te zijn en deel uit te maken van de maatschappij.”

Op de volgende pagina’s lees je alles over de verschillende partnershipmogelijkheden. De 
details van deze partnerships lichten we graag uitgebreid toe in een (vrijblijvend) persoonlijk 
kennismakingsgesprek, waarin ook wederzijdse verwachtingen en wensen kunnen uitgesproken 
worden. Een samenwerkingsovereenkomst loopt steeds over een periode van 1 jaar, tenzij anders 
overeengekomen.

https://dutchcelldogs.nl/


Partnership 1 
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Als Bronzen Bikkel partner ben je van grote waarde voor ons programma. 

We verwelkomen je dan ook van harte met een leuk Dutch Cell Dogs 
partnerpakket en steunen jou met zichtbaarheid op social media en jouw logo op 

de partnerpagina van onze website. 

Ook is het mogelijk om demotrainingen bij te wonen of aanwezig te zijn op ons 
jaarlijkse partner event.

BRONZEN 
BIKKEL 

€ 750

https://dutchcelldogs.nl/
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Partnership 2
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Als Zilveren Ziggy partner steun je ons en onze missie enorm. Als dank ontvang je 
een Dutch Cell Dogs partnerpakket en een “Bronzen bot” kunstwerk (15cm) van 

kunstenaar Harry van Leeuwen. 

Ook helpen we jou met meerdere posts op social media, kondigen we jouw 
organisatie aan als nieuwe partner in onze nieuwsbrief en wordt jouw logo met 

doorlink naar je website op onze partnerpagina geplaatst. 

Je mag samen met 2 andere personen één van onze trainingen bijwonen en krijgt 
korting op een lezing van Dutch Cell Dogs. Uiteraard ben je ook van harte welkom 

met een +1 op ons jaarlijks partner event.

ZILVEREN 
ZIGGY
€ 1.500
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Partnership 3
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Als Gouden Goofy partner draag je actief bij aan de toekomst van onze 
stichting. We verwelkomen jou dan ook met een fantastisch Dutch Cell Dogs 

partnerpakket en een “Bronzen bot” kunstwerk (15cm) van kunstenaar 
Harry van Leeuwen. 

Daarnaast helpen we jou met meerdere posts op social media en kondigen we 
jouw bedrijf aan als nieuwe partner in onze maandelijkse nieuwsbrief, waar je 

logo gedurende 1 jaar ook een vaste plaats krijgt.

Voor extra zichtbaarheid wordt je bedrijfslogo met doorlink naar je website op 
onze Dutch Cell Dogs partnerpagina én hoofdpagina geplaatst. Bovendien ben je 

samen met 2 andere personen tot tweemaal toe welkom om onze 
demo trainingen bij te wonen en krijg je korting op een lezing van 

Dutch Cell Dogs. Uiteraard ben je samen met een +1 van harte welkom 
op het jaarlijkse partner event.

GOUDEN 
GOOFY 

€ 3.500
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Partnership 4 
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PLATINUM 
PEBBLES 

€ 10.000

Als Platinum Pebbles partner maak je het verschil voor heel veel asielhonden, 
gedetineerden en cliënten. Hier zijn wij ontzettend blij mee, daarom ontvang je 

een Dutch Cell Dogs partnerpakket en een “Bronzen bot” kunstwerk (25cm) van 
kunstenaar Harry van Leeuwen. 

Meerdere keren per jaar zorgen wij voor jouw vermelding op onze social media 
kanalen, we kondigen je bedrijf aan als nieuwe partner in onze maandelijkse 
nieuwsbrief en je bedrijfslogo krijgt hierin gedurende 1 jaar een vast plekje. 

Ook op de Dutch Cell Dogs partnerpagina, hoofdpagina én in onze online 
brochure is je logo met doorlink naar jouw website terug te vinden; we houden 

extra ruimte vrij voor bedrijfsinformatie. 

Daarnaast kan je op extra zichtbaarheid rekenen wanneer Dutch Cell Dogs 
aanwezig is op grote events en natuurlijk wanneer we zelf een evenement 

organiseren. 

Samen met 3 andere personen kan je meerdere keren trainingen of demodagen 
bijwonen, zo houden we jou actief betrokken bij het werk dat jij een warm hart 

toedraagt. Je kan rekenen op een lezing of presentatie van Dutch Cell Dogs 
binnen jouw bedrijf, en uiteraard ben je samen met 3 anderen van harte welkom 

op ons jaarlijkse partner event.

https://dutchcelldogs.nl/
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Kunstenaar Harry van Leeuwen, gevestigd in het hart van de Kempen, maakt exclusieve bronzen en metalen 

beelden. Voor Dutch Cell Dogs heeft hij een exclusief bronzen beeld vervaardigd in de vorm van een “hondenbot”. 

Een gebaar en blijvend geschenk van Dutch Cell Dogs aan haar partners, vanuit de gedachte om samen de tanden 

te zetten in het veiliger maken van de maatschappij.
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Belastingvoordeel 
Wanneer je partner (sponsor) wordt van Dutch Cell Dogs bieden wij jou een tegenprestatie in de vorm 
van publiciteit en mogelijkheden om jouw zakelijk netwerk uit te breiden. 
Jouw bedrijf ontvangt een factuur van onze ANBI-stichting voor deze activiteiten. De ontvangen factuur 
is een kostenpost en komt in mindering op de winst van de onderneming.

Wil je Dutch Cell Dogs liever steunen 
met een bedrijfsdonatie?
Ook een vrije gift kan je aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Het exacte bedrag van de 
teruggave is afhankelijk van de belastingschijf waarin je inkomen valt. 
Ben je benieuwd naar het belastingvoordeel als je Dutch Cell Dogs steunt met jouw bedrijf? Scan de 
QR-code en reken jouw voordeel makkelijk en snel uit met onze rekenmodule! 

Dutch Cell Dogs beschikt over een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich voor 

minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet-commerciële inzet.

MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN 

ONDERNEMEN

https://dutchcelldogs.nl/


Namens alle instructeurs, teamleden, partners, gedetineerden, cliënten en natuurlijk de asielhonden: 
heel veel dank voor je steun aan Dutch Cell Dogs. We kijken ernaar uit om onze samenwerking tot een 
succes te maken. 

Hopelijk tot snel!

ONZE DANK IS 
GROOT 
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Scan deze QR code met je telefoon en lees meer over ons werk 
op onze website. Je kunt daar ook donateur worden als je dat wilt. 

Alsjeblieft, help mee. Dank je wel!

KENNIS
MAKEN? 

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om een steentje bij te dragen aan ons unieke werk? Wij komen 
graag persoonlijk – en vrijblijvend – kennismaken. Uiteraard ben je ook welkom bij ons op Dutch Cell 
Dogs kantoor voor een heerlijk kopje koffie. 

Neem contact op met Betty Buijtels voor het maken van een afspraak.
  

 Betty Buijtels    

 Directeur Algemene zaken    
 Tel. 06 10 90 21 65 
 betty@dutchcelldogs.nl

https://dutchcelldogs.nl/
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“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 wel kan vertrouwen.”

Stichting Dutch Cell Dogs 
De Waterlaat 31, 5571 MZ 
Bergeijk

T 0497 – 550267 
E  info@dutchcelldogs.nl
I dutchcelldogs.nl 
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