
“ Met pijn in ons hart, moeten wij voor Bijke ( of………………) een ander plekje 

zoeken”. 

Jaarlijks wordt de Pupinformatiedienst enkele keren met deze uitspraak geconfronteerd; het ene jaar 

wat vaker dan in een ander jaar, maar door vaak uiteenlopende redenen moet er worden gezocht 

naar een goede plek voor een herplaatser. Soms dient die plek zich snel aan, soms moet er erg lang 

worden gezocht en soms lukt het helemaal niet. 

In de afgelopen jaren heeft Stichting Zino ons vaak de helpende hand geboden: door heel veel 

contacten met hun vrijwilligers, met veel kennis van Stabij- en Wetterhounen en met veel opvang in 

noodsituaties hoefde geen enkele hond in een situatie te verblijven, waar het onveilig was voor de 

hond , voor andere honden of voor personen. Door de snelheid van handelen hadden alle 

betrokkenen baat bij het grote netwerk van Stichting Zino. 

Na gesprekken, gevoerd door  bestuursleden van de NVSW met bestuursleden van Stichting Zino en 

met de 4 dames, die als vrijwilliger de Pupinformatiedienst vormen, heeft het bestuur van de NVSW 

het volgende afgesproken: 

Wanneer een hond ter herplaatsing aan de NVSW wordt aangeboden, wordt de eigenaar gevraagd of 

de fokker al op de hoogte is gebracht van het besluit ter herplaatsing: vaak heeft de fokker via eigen 

kanalen mogelijkheden om zijn of haar gefokte honden toch nog een tweede kans te geven. Als na 

een week de (vaak nog meezoekende ) eigenaar en de fokker geen mogelijkheden zien om de 

betrokken hond een goede plek te geven, dan wordt Stichting Zino ingeschakeld om de “zaak over te 

nemen op de voorwaarden, die Stichting Zino daaraan stelt”. ( zie onderstaande werkwijze). 

Alle wachtenden, die  voor een herplaatser op de wachtlijst van de NVSW staan,  zullen ook 

persoonlijk over deze verandering op de hoogte worden gebracht. Hen zal worden aangeraden om 

(indien zij toch willen blijven staan op de wachtlijst van de NVSW) zich ook te laten plaatsen op de 

lijsten van Stichting Zino. 

Het bestuur van de NVSW heeft, gezien de ervaring, die zij heeft opgedaan met de Stichting Zino, het 

volste vertrouwen in een goede samenwerking. 

Namens het bestuur van de NVSW, 

Hans v.d.Hoek, voorzitter FAC Stabijhoun 

Lineke Molenaar, voorzitter FAC Wetterhoun 

 

Werkwijze Stichting Zino: 

Hoe verder met herplaatsen Stabij-  en Wetterhoun? Wat kunnen we samen bereiken? 

Stichting Zino beschikt over een behoorlijke kandidatenlijst waar rond de 600 mensen op staan. 

Ongeveer ¾ heeft interesse in een Stabij of Wetterhoun. Van deze kandidaten hebben we gegevens 

over gezinssamenstelling, woonsituatie, werksituatie, ervaring en behoefte verzameld in een systeem 

waarin we kunnen selecteren. We noemen dit bewust geen wachtlijst omdat we niet kijken naar wie 

er het langst ingeschreven staat, maar we selecteren de beste match. De kandidaten zijn stuk voor 

stuk gescreend door ons team en hebben ook een bedrag moeten betalen om ingeschreven te 

worden. Door heel veel gegevens te vragen en ook de bankgegevens van iemand te hebben wordt de 

kans zeer klein dat een handelaar of broodfokker zich aanmeldt. 

Als er bij ons een hond wordt aangemeld moet de eigenaar een uitgebreid vragenformulier invullen.  



Ook de gegevens van de hond en de eigenaar worden gescreend. 

Als de gegevens zijn verwerkt neemt één van de vrijwilligers contact op met de eigenaar. Deze 

vrijwilliger wordt ook de vaste contactpersoon voor de hond & eigenaar. De eigenaar stuurt daarna 

een verzoek naar het team dat de gegevens matcht, deze mensen kennen de kandidatenlijst goed en 

zoeken vaak een top 10 van mensen die goed passen bij de hond. De contactpersoon neemt de 

profielen van de kandidaten nog een keer door voordat deze aan de eigenaar worden voorgelegd. De 

eigenaar krijgt de profielen in eerste instantie zonder NAW gegevens. Ook de kandidaten worden 

aangeschreven of ze interesse hebben in de hond. Ook zij krijgen het profiel zonder NAW gegevens. 

Pas als beide partijen interesse tonen wisselen we NAW gegevens uit en kan er een 

kennismakingsafspraak gemaakt worden. Dit begeleiden we met een folder met tips. 

Na een geslaagde kennismaking wordt er een overdrachtsovereenkomst opgesteld voor de 

overdracht. In de overeenkomst wordt o.a. geregeld dat er een proefperiode is van (in de meeste 

gevallen) 2 weken. Als het in die 2 weken toch niet goed gaat, kan de nieuwe eigenaar besluiten om 

de hond terug te brengen. 

Het proces van herplaatsing kunnen we laten begeleiden door ons gedragsteam als dat nodig is. We 

hebben contacten met gedragstherapeuten door heel Nederland die zich aan Stichting Zino hebben 

gecommitteerd en voor een zeer gereduceerd bedrag advies uitbrengen. 

Als er geen match komt uit de kandidatenlijst hebben we een groot bereik op sociale media om een 

zoektocht naar de juiste baas op te zetten. 

In de 2 weken proeftijd is er regelmatig contact tussen nieuwe baas en de contactpersoon. Aan het 

einde van de proefplaatsing helpt de contactpersoon met adviezen rond het overschrijven van de 

hond en de chipregistratie. 

Bij honden van betrouwbare fokkers in het algemeen en zeker bij honden die onder de NVSW vlag 

zijn gefokt proberen wij altijd de fokker op de hoogte te brengen van de herplaatsing en achteraf 

koppelen we ook de gegevens van de nieuwe baas terug naar de NVSW (met toestemming van de 

nieuwe eigenaar). 

 

Jolande de Groot 

& 

Alie Pepping 

 


