
Groepsbegeleider hondenuitlaatservice 
21 a 28 uur per week 

Ben jij zorgzaam, geduldig, leergierig, heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en word jij er blij van om 
dagelijks een wandeluitje te verzorgen voor honden? Dan is het hondenmeisje op zoek naar jou! 

Hoe ziet jouw werkdag er uit? 
Jouw werkdag begint rond 10 uur in de ochtend. Je start met het ophalen van de honden. Wanneer de groep 
compleet is rijd je naar een wandelgebied waar je een lange wandeling met de honden maakt. Daar kunnen ze 
snuffelen, rennen en spelen. Jij bent er als begeleider om toezicht te houden en de interacties met andere mensen 
en honden in het wandelgebied te begeleiden. Je leert de honden nieuwe dingen aan en onderhoud de training. 
Na de wandeling breng je de honden weer thuis en start je met een volgende groep. Tussen 16.30 uur en 17.00 
uur zit jouw werkdag er weer op. 

De voordelen van samenwerken 
De meeste uitlaatservices werken alleen. Toch heeft het veel voordelen om samen te kunnen werken. Je kunt van 
elkaar leren en elkaar helpen waar nodig. Tijdens ziekte kun je voor elkaar invallen en je kunt vaker een dagje 
vrij nemen. Ook is er is veel ruimte voor eigen input. Zo is er binnen het bedrijf ruimte voor het opzetten van 
andere nevendiensten als jouw hart hier ligt en dit binnen de visie van het bedrijf past. Daarnaast is het mogelijk 
om door te groeien tot zelfstandige uitlaatservice. 

Functie eisen: 

- je bent in het bezit van een rijbewijs B Je woont in de regio Den Haag 

- Je hebt niet alleen ervaring met eigen hond(en) maar ook met andere verschillende soorten honden 

- je kunt honden ︎lezen ︎, je hebt kennis over de lichaamstaal van honden 

- De voorkeur gaat uit naar een begeleider met enige vooropleiding (Dogvision, Martin Gaus, O&O, Tinley, 
Annorlunda, Odisee etc). Ook mensen met een achtergrond in de humane hulpverlening zijn welkom om te 
solliciteren. 

Deeltijd functie 
Na een inwerkperiode zul je als begeleider aan de slag gaan voor zo'n zo ︎n 21 a 28 uur per week. Je hebt dus nog 
ruimte voor andere dingen. 



Salaris
Uiteraard krijg je betaald voor je werkzaamheden (hoogte salaris afhankelijk van verschillende factoren). Het 
Hondenmeisje stimuleert je graag bij scholing. Daarom worden er 2 bijscholingsdagen voor jou vergoed om 
jouw kennis over honden op pijl te houden. 

De uitlaatservice 
De uitlaatservice bestaat ruim 10 jaar. Het Hondenmeisje is een uitlaatservice dat haar werk met veel aandacht, 
betrokkenheid en zorgzaamheid verricht. 
Tijdens de groepswandeling gaan er tussen de 5 en de 8 honden mee. De groepssamenstelling houden we zo veel 
mogelijk identiek, wat zorgt voor veel stabiliteit en intimiteit in de groep. Bijna alle honden wonen bij elkaar in 
dezelfde buurt zodat lange ritten worden vermeden. Veiligheid is een kernpunt, training is daarom een must. Zo 
leren de honden een hier commando aan, ze leren een wacht, te stoppen met spelen wanneer de groep te druk 
wordt en een noodfluit. We besteden aandacht aan Impuls-controle training zodat wij als groep gezamenlijk in 
veiligheid en rust aangelijnd kunnen wandelen vanaf de bus naar het losloopgebied. Er wordt veel aandacht 
besteed aan de samenstelling van de groepen, zodat alle honden zich veilig voelen bij elkaar en de wandeling 
harmonieus verloopt. 

Solliciteren?
Stuur dan jouw CV en sollicitatiebrief voor 10 juli 2021 naar solliciteren@hethondenmeisje.nl

Floortje Blaisse

www.hethondenmeisje.nl


