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ARAG steunt Hulphond Nederland 
ARAG gaat Hulphond Nederland steunen bij de opleiding en inzet van hulphonden 

voor mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag. Beide partijen zijn hiervoor 

per 1 januari een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tot en met 2020. 

Onder het motto ‘Mensen kansen geven in het leven’ levert ARAG een financiële 

bijdrage aan de ambitie van de stichting om jaarlijks duizend mensen te helpen 

met de inzet van een hulphond.  

 

Nieuw toekomstperspectief bieden 

ARAG en Hulphond Nederland zijn aan elkaar verbonden vanuit de gezamenlijke doelstelling 

om de maatschappij beter en het leven leefbaar te maken. ARAG helpt door juridische 

problemen op te lossen of te voorkomen en brengt daarmee brengt rust, zekerheid en 

structuur. Mensen met een hulphond worden zelfredzaam, leven niet langer in onzekerheid 

en hebben het gevoel er weer helemaal bij te horen. Marc van Erven, CEO van ARAG: “deze 

samenwerking past perfect bij wat ons al sinds 1935 drijft: iedereen toegang willen bieden 

tot het recht om gelijke kansen te geven. Ik vind het fantastisch om te zien hoe een 

hulphond mensen weer een nieuw toekomstperspectief kan geven”. 

 

Pup ARAG 

Tijdens een eerdere medewerkersbijeenkomst van ARAG vond de kick-off van de 

samenwerking plaats. Peter van Uhm, ambassadeur van Hulphond Nederland, verzorgde 

een inspirerende lezing en de medewerkers maakten kennis met de geadopteerde pup 

‘ARAG’. Het opleidingsproces van deze jonge hulphond is net gestart en wordt financieel 

gesteund door ARAG. “Wij zijn ontzettend blij met de steun van ARAG. Hiermee kunnen wij 

meer hulphonden opleiden. Een hulphond biedt zelfredzaamheid, nieuw perspectief en 

onbetaalbare vriendschap. En dat is precies waar de mensen die wij helpen terecht naar 

verlangen.”, aldus Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond 

Nederland. 

   

Over ARAG 

ARAG is een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener die haar 

klanten helpt met het oplossen van juridische vragen of conflicten. Het verhaal is uniek: het 

recht toegankelijk en betaalbaar willen maken voor iedereen. De ambitie is helder: de beste 

juridische dienstverlener van Nederland willen zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van 

dienstverlening zijn hierbij de uitgangspunten. ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de 

ARAG Groep, een wereldwijde speler en van oorsprong Duits familiebedrijf met vestigingen 

in 15 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada.(www.ARAG.nl) 

 

Over Hulphond Nederland  

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als 

steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, 

ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen 

blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het 

http://www.arag.nl/


 

welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de 

hulphond tot zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. (www.hulphond.nl)  
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