Coachen met honden
C
Honden zijn fantastische leermeesters!

Programma netwerkbijeenkomst zaterdag 2 oktober 2021
Twee keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats.
Het doel van deze bijeenkomst is het bieden van een laagdrempelig platform waar we van
elkaar leren en informatie over het vak uitwisselen. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en praktische vragen rondom het vak ‘coachen en spiegelen met honden’ te
bespreken.
Niet alleen (aankomend) coaches/therapeuten met hond zijn welkom, ook professionals die
met honden werken en op een coachende manier met hun klanten om willen leren gaan,
kunnen zich aanmelden (n.b. behalve voor de workshopleiders is deze bijeenkomst zonder
onze trouwe viervoeters).
Programma
10.30-11.00

Inloop en ontvangst

11.00-11.15

Welkom en introductie

11.15-11.30

Kennismakingsoefening en netwerken

11.45-12.45

plenaire lezing door Tahira Tarquini

12.45-13.15

Lunch (deze neem je zelf mee)

13.13-14.00

Workshopronde 1 Maaike Oosterveer

14.15-15.00

Workshopronde 2 Anne Dubois

15.15- 16.00 Workshopronde 3 Erna de Kruyff
16.15-16.30

Stand van zaken rondom kwaliteitskeurmerk door Nancy Bakker

16.30-17.00

Netwerken, napraten en afsluiting

De plenaire lezing wordt verzorgd door;
Tahira Tarquini www.flowcoachingandtraining.nl
Tahira werkt sinds 2013 als project coördinator met als taak het begeleiden van jongvolwassen in
trainingen en jongeren.
Ze heeft “Wolfdog Assisted Coaching” ontdekt en is haar eigen onderneming in coaching begonnen
waarin ze Wolfhonden inzet als middel in coaching.
Tahira neemt ons mee in de wereld van de wolfhonden en de raakvlakken die zij ziet met het
systemisch coachen.

De workshopleiders:
Maaike Oosterveer www.happiejj.nl
Maaike is de trotse eigenaar van haar bedrijf Happiejj. Momenteel heeft ze een sabbatical jaar en
doet ze alleen dingen die ze leuk vindt. De netwerkdag van coachen met honden valt daar zeker
onder. Voor Maaike is alles begonnen door de opleiding coachen met honden.
Door de opleiding van Wim Hof (The Iceman) kwam ze erachter hoe belangrijk de ademhaling is. Ze is
zich hier verder in gaan verdiepen en is inmiddels ook ademcoach.
Graag neemt ze jullie mee in de “Polyvagal Theory” zodat je aan de hand van het begrijpen van het
zenuwstelsel kunt begrijpen waar de coachee zich bevind en wat dit betekend voor de coaching met
hond. Na deze uitleg neem ze jullie graag mee in de ademhaling.

Anne Dubois www.dogyourmind.nl

Binnen haar bedrijf DogYourMind houdt Anne zich o.a. bezig met gespecialiseerde studie- en
loopbaancoaching voor slechthorenden, mensen met tinnitus (oorsuizen), hyperacusis
(overgevoeligheid voor geluid) en hun omgeving. Deze aandoeningen zijn enorm beperkend in het
dagelijks leven met een grote kans op burn-out klachten, isolement, verlies van werk en
toekomstperspectief.
In haar werk zet ze honden als co-trainer/coach in.
Anne laat ons in haar workshop kennismaken met de betekenis van honden voor mensen met een
auditieve handicap en hoe deze inzet kan bijdragen aan het hervinden en herbeleven van kwaliteit
van leven.

Erna de Kruyff https://ernadekruyff.nl/
Vanuit haar achtergrond in de zorg is Erna geïnteresseerd geraakt in het coachen met honden.
Erna werkt met herplaatshonden die net als de mensen die ze begeleidt een rugzak met zich
meedragen. Dat geeft veel ruimte voor herkenning en samen leren.
Erna begeleidt naast zorgvragers uit de ggz en gehandicaptenzorg samen met haar honden ook
medewerkers van zorginstellingen bij hun vragen over grenzen stellen, assertiviteit en
weerbaarheid.
Ook als collega (beginnende) coach met je hond kun je bij Erna terecht voor begeleiding en
vragen over de relatie met je eigen hond.
In haar workshop neemt Erna je mee in hoe je jouw bedrijf profileert en vindbaar maakt.
Dit is minstens zo belangrijk als het leveren van kwalitatief goede coaching.
Social media en internet zijn tegenwoordig onmisbaar als je een bedrijf hebt of gaat beginnen.
Hoe pak je dat aan, waar let je op en wat is jouw specifieke kwaliteit en ervaring?

Stand van zaken rondom kwaliteitskeurmerk
Nancy Bakker-Wulms www.aaizoo.nl www.aai-nederland.nlwww.coachhond.nl
Nancy is naast Dog Assisted Coach in haar eigen praktijk Coachhond, secretaris van de Werkgroep
Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies en secretaris van AAIZOO (Stichting Animal Assisted
Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs).
Nancy neemt ons in haar presentatie mee in de recente ontwikkelingen met betrekking tot de
professionalisering van ons vakgebied. Zo is er een AAI-kwaliteitsregister (www.aairegister.nl)
ontwikkeld, waar ook Coachen met Honden een bijdrage aan heeft geleverd.
Verder vertelt zij ons over de plannen van de Werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde
Interventies (gedragscode, branchevereniging, onderzoek) en de betrokkenheid van het ministerie
van LNV hierbij.

Wees welkom!
Irene Glansbeek van Coachen met Honden in samenwerking met Yvonne Bayens van
Enjoyable Dog

