
 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

Visie: 

In de visie van de Stichting Inzet Reddingshond Nederland kunnen meer vermisten levend teruggevonden worden 
door een betere en overkoepelende coördinatie van de inzet van reddingshondenteams in heel Nederland. 

De Stichting Inzet Reddingshond Nederland bestaat voor 100% uit vrijwilligers met verschillende achtergronden 
en expertise. Hun kennis en ervaring wordt ingezet voor het behalen van de doelen als beschreven in Onze 
Missie. Daarnaast volgen de vrijwilligers interne- en externe training en scholing. De vrijwilligers en honden 
komen uit Nederland, België en Duitsland. 

Onze Missie: 

-Het is de missie van de stichting om door het gecoördineerd inzetten van de verschillende reddingshondenteams 
sneller vermiste personen levend terug te vinden. 
De Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN) is daarom, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, in 1992 opgerichtten behoeve van het coördineren van de verschillende reddingshondenorganisaties in 
Nederland bij rampen, vermissingen en calamiteiten en om aanspreekpunt te zijn voor politiediensten, 
brandweer en particulieren. De Stichting wil de schakel zijn tussen burger-reddingshondenteams en overheid. 
Als de politie bij urgente vermissingen* assistentie nodig heeft van burger-reddingshondenteams zorgt de 
Stichting op verzoek van de politie voor de coördinatie van gecertificeerde teams die voldoen aan de 
kwaliteitseisen die in 2017 met de politie zijn afgesproken. De stichting heeft als enige reddingshondenorganisatie 
een landelijk dekkende overeenkomst met de politie Landelijke Eenheid (eenheid Speur- en Specialistische 
Dieren) om, in het geval de politie ondersteuning van burgerreddingshondenteams nodig heeft, de inzet van deze 
teams te coördineren. 
Bij een urgente vermissing vindt een zoekactie altijd plaats onder leiding van de politie. 

-De Stichting Inzet Reddingshond Nederland wil bijdragen aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de 
inzetbare reddingshondenteams. 

-De Stichting Inzet Reddingshond Nederland wil binnen een termijn van enkele jaren een zodanige spreiding 
(landelijke dekking) en kwantiteit van gecertificeerde reddingshonenteams bereikt hebben dat de aanrijtijd van 
waar ook in Nederland maximaal een uur bedraagt. 

-De Stichting Inzet Reddingshond Nederland wil een rol spelen bij de certificering van reddingshondenteams en 
eraan bijdragen dat inzetbare reddingshondenteams aan de gestelde kwaliteitseisen (blijven) voldoen. 

Ambities: 

-het nog verder verhogen van het rendement en de effectiviteit van de inzet van burgerreddingshondenteams bij 
urgente vermissingen. 
-zoveel mogelijk reddingshondenteams zich laten certificeren bij de SIN om ingezet te kunnen worden bij urgente 
vermissingen. 
-het 4x per jaar organiseren en uitvoeren van een gezamelijke oefendag in samenwerking met de poliitie 
Landelijke Eenheid. 
-het bieden van training en scholing aan vrijwilligers in diverse disciplines (hondengeleider, buddy, keurmeester, 
inzetleider, examencoördinator). 
-het publiceren van de resultaten van inzetten, oefendagen en trainingen op de website en social media, met 
inachtneming van de privacyregels. 
-het werven van nieuwe sponsors en fondsen. 
-Verbeteren en verruimen van de middelen, materieel en goederen ten behoeve van de coördinatie van inzetten, 
opleiding en training van gecertificeerde reddingshondenteams. 

Ambitie op de lange termijn: 



 

 
-De Stichting Inzet Reddingshond Nederland streeft ernaar alle inzetten bij urgente 
vermissingen te coördineren. 
-De Stichting Inzet Reddingshond Nederland streeft ernaar om de beschikking te krijgen over meer fondsen, 
materieel en goederen ten behoeve van de coördinatie van inzetten, opleiding en training van gecertificeerde 
reddingshondenteams. 
- De Stichting Inzet Reddingshond Nederland streeft ernaar om samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle 
organisaties die zich met het opsporen van vermisten bezig houden. 

Wijze van verwerving van inkomsten: 

De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring, donaties en examengelden.  

Besteding van het vermogen van de instelling: 

Geld is noodzakelijk voor inzet van kleding en materieel, voeding en transport, alsmede opleiding en ontwikkeling 
door het organiseren van theoriebijeenkomsten en inzettrainingen voor gecertificeerde teams. 

Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling: 

-De penningmeester houdt het overzicht over inkomsten en uitgaven en keurt daar waar nodig aan de hand van 
het beleidsplan aanvragen goed of keurt deze af als deze in strijd zijn met het beleidsplan.  
-Bestuursleden mogen nooit uren declareren. 
-Bestuursleden hanteren een erecode welke het financieel gezond houden van de Stichting waarborgt. 

*: Van een urgente vermissing is sprake als een persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij 
nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag.  


