Coachen met honden
C
Honden zijn fantastische leermeesters!

Programma netwerkbijeenkomst 9 november 2019
Twee keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats in de Stoethoeve in Soest
(www.stoethoeve.nl).
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 Steffie van der Steen

12.45-13.15

Lunch (deze neem je zelf mee)

13.13-14.00

Workshopronde 1 Ernst-Jan van Wijk

14.15-15.00

Workshopronde 2 Wendy Wennekes

15.15- 16.00 Workshopronde 3 Elevator Pitch
16.15-16.30

Stand van zaken rondom kwaliteitskeurmerk door Yvonne Bayens

16.30-17.00

Netwerken, napraten en afsluiting

De plenaire lezing wordt verzorgd door Steffie van der Steen
Steffie is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze heeft een VENI subsidie gekregen van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek om onderzoek te doen naar AAI met honden voor kinderen/jongeren met Autisme
Spectrum Stoornissen en met het Syndroom van Down.
Wat dit onderzoek zo interessant maakt, is dat ze gaan kijken naar het mechanisme achter AAI met
honden: waarom werken deze interventies? Dit doen ze o.a. door deze te vergelijken met
interventies met robothonden, waarbij de verwachting is dat de interventies met echte honden meer
effect hebben. Daarnaast is een interessant aspect dat het onderzoek in samenwerking met
professionals in het veld zal gebeuren. Een aantal mensen hebben Steffie tijdens de netwerkdag in
mei al ontmoet en zich aangemeld om mee te werken aan het onderzoek.

https://www.rug.nl/staff/s.van.der.steen
De workshopleiders;
Ernst-Jan van Wijk
Ernst-Jan & Joyce van Bo Vertelt zijn eigenwijze begeleiders die niet houden van de
standaard regeltjes en kaders. Samen met hun honden Bo en Balou coachen zij kinderen
vanaf 10 jaar en (jong) volwassenen.
“Onze visie is dat je vanuit jouw unieke zelf kunt leren wat je nodig hebt om lekker in je vel
te zetten en jouw obstakels aan te kunnen op jouw levenspad. Juist door alles open te
houden en te onderzoeken wat jij als individu nodig hebt zorgt voor inzichten en
bewustwording.
Dat betekend dat we dus een hele brede doelgroep hebben, lekker eigenwijs ;-).”
Ernst-Jan is jeugd- en jongerenbegeleider hij leert kinderen en jongeren op een speelse
manier om te gaan met hun uitdagingen. Hij houdt enorm van sport en spel, door de duinen
ravotten en eindeloos met elkaar de natuur in gaan.
Zijn visie is dat je door samen naar buiten te gaan er rust en ruimte komt om stil te staan.
Door het uitvoeren van een (sportieve) activiteit of een spelelement samen met de hond
komen we op een voor iedere gewenst tempo tot de kern.
https://bovertelt.nl

Wendy Wennekes
Welljezelf is een kleinschalige zorgaanbieder in het noorden van Limburg.
Wendy is toegepast psychologe en gedragsspecialist (oplossingsgericht werken)
Zij is geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Daarnaast is Wendy paardrijdinstructrice en heeft Kynologische kennis die ze heeft
aangevuld met diverse workshops en trainingen rondom Paardencoaching en Coachen met
Honden zodat zij de dieren in haar werk onderbouwd en verantwoord kan inzetten.
Wendy heeft jaren in het onderwijs en de zorg gewerkt met jongeren met een psychische
stoornis (autisme, ADHD). Vanuit deze passie is Welljezelf ontstaan. Wendy zag en vindt dat
het anders kan en moet in de zorg en dat is wat ze bij Welljezelf bieden; kleine groepen waar
wel ruimte is voor persoonlijke aandacht.
http://www.welljezelf.nl

Zelfstandige workshop
In deze workshop krijgt de groep middels enkele instructies de mogelijkheid om kennis te
maken met de elevator pitch. De elevator pitch is een korte maar krachtige presentatie
waarin je jezelf in 1 à 2 minuten presenteert. Op jouw pitch kan je feedback krijgen van je
groep waardoor je krachtiger en enthousiaster leert vertellen wat je doet en waar je goed in
bent. Neem ook je visitekaartjes en/of folders mee.
Wees welkom!
Irene Glansbeek van Coachen met Honden in samenwerking met Yvonne Bayens van
Enjoyable Dog.

