
 

    
 

Onderzoek naar interesse aansluiting koepelorganisatie hondenprofessionals 

Dog Research heeft eind 2011 een onderzoek gedaan onder de Nederlandse hondeprofessionals en hun 

interesse gepolsd  om zich aan te sluiten bij een koepelorganisatie voor hondenprofessionals. Reden van 

dit onderzoek waren de gesprekken met hondenprofessionals tijdens een eerder onderzoek van Dog 

Research, namelijk het onderzoek naar de impact van Cesar Millan.   

Tijdens gesprekken met Nederlandse hondentrainers kwam naar voren dat een groot deel last had van 

het vijandige klimaat dat zich tussen enkele trainers en aanhangers van verschillende methoden en 

technieken afspeelde. Ook op een seminar van Animal Event werd door de daar aanwezige 

hondentrainers benoemd dat een dergelijke situatie onwenselijk is en een slechte indruk achter laat bij 

de consument. Enkele professionals gaven aan dat een neutrale brancheorganisatie een oplossing zou 

kunnen zijn. 

Hierdoor gemotiveerd is Dog Research het onderzoek gestart. In totaal hebben 363 mensen meegedaan. 

Onderstaande grafiek geeft aan hoe de verschillende hondenberoepen vertegenwoordigd zijn: 

 

 

Wat opvalt uit de resultaten dat de interesse in lidmaatschap van een koepelorganisatie voor 

hondenprofessionals vrij groot is. In onderstaande grafieken kunt u zien hoe er geantwoord is 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 



 

    
 

                     

 

 

Ten tijde van het Cesar Millan onderzoek heb ik kennis gemaakt met IACP (International Association for 

Canine Professionals) en ervaren dat dit een organisatie is die geen stelling voor of tegen bepaalde 

technieken inneemt. Voor hen staat het welbevinden van baas en hond voorop en wordt keuze van een 

methodiek bepaalt door context, hond, voorkeur baas, trainer etc. In het onderzoek naar de interesse in 

een koepelorganisatie heb ik een aantal vragen gesteld over IACP. Wat bleek is dat er 2  Nederlandse 

hondenprofessionals lid waren van IACP en dat maar een klein percentage de organisatie kent. 



 

    

 

 

Op de vraag welke meerwaarde een koepel organisatie in ieder geval zou moeten hebben is als volgt 

geantwoord: 

 

 

 

 



 

    
 

 

Geïnspireerd door de uitkomst van bovenstaand onderzoek heb ik nogmaals contact opgenomen met de 

IACP (ik was inmiddels zelf lid geworden) en heb hen aangeboden hun website te vertalen naar het 

Nederlands. Deze Nederlandse website is de eerste in een reeks van Europese. Hiermee wordt het voor 

de Europese hondenprofessional mogelijk om in contact te treden met haar collega professionals en 

andere professionals over de hele wereld.  Het zal zeker voortkomen dat leden van de IACP van mening 

verschillen. Dit is echter geen barrière maar een kans. IACP kan als platform functioneren waar men kan 

discussiëren,  van gedachten kan wisselen en kennis kan delen. Ik hoop dat veel hondenprofessionals lid 

willen worden van IACP en dat hiermee een begin wordt gemaakt van het feit dat Nederlandse 

hondenprofessionals samenwerken met hun Europese collega’s en  collega’s uit andere werelddelen. 

www.iacp.eu 
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