Coachen met honden
C
Honden zijn fantastische leermeesters!

Programma netwerkbijeenkomst 11 mei 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. deze bijeenkomst is 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 Systemisch Dierenarts Eduard Deckers

12.45-13.15

Lunch (deze neem je zelf mee)

13.13-14.00

Workshopronde 1 Karin Sizoo

14.15-15.00

Workshopronde 2 Irene Glansbeek

15.15- 16.00 Workshopronde 3 Zelfstandige groep met opdracht
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 Eduard Deckers www.eduarddeckers.nl

Eduard ziet het als zijn taak als dierenarts de innerlijke kracht van dieren te vergroten, de
blokkades op te heffen, en waar nodig de verloren delen weer terug te brengen bij het dier.
Om dat te bereiken zet hij alle beschikbare geneesstromingen in: Westers in de vorm van
geneeskrachtige kruiden voor het fysieke deel, Chinees voor het energetische deel en
Sjamanistisch voor alle verloren delen.

De workshopleiders;
Karin Sizoo www.datiskaat.nl
Workshop DISC en coachen met honden
Karin is gecertificeerd in het werken met DISC en drijfveren (Succes Insights) en zet deze
gedragsanalyse al jaren in om deelnemers te ondersteunen bij persoonlijk inzicht. Ook zet ze haar
honden in tijdens coachings. Voor Karin leek het nu tijd beiden te combineren. Tijdens de workshop
krijg je al doende inzicht in DISC, welk effect dit gedrag op jouw hond kan hebben en hoe je dat in
een coaching kan inzetten en gebruiken. Interessant is om met elkaar te kijken wat er onder
spanning met het gedrag van de verschillende kleuren gebeurd. Wat voor effect heeft dat op jou en
jouw hond?
DISC is een gedragsanalyse gebaseerd op het gedachtegoed van Marlston en geeft met 4
verschillende kleuren aan waar jij het hoogste op scoort. Deze kleuren staan voor hoe je met
verschillende situaties omgaat. Als je weet met welke kleur je het hoogst scoort, kan het je helpen
om inzicht te krijgen hoe je met lastige situaties omgaat, besluiten neemt of samenwerkt.
Ben je nieuwsgierig naar jouw gedragsprofiel dan kun je vooraf aan de netwerkdag zelf de test doen
en het resultaat meenemen (https://www.123test.nl/disc-test/).
Een uitgebreidere gedragsanalyse en coaching met de inzet van mijn honden kan je naderhand altijd
bij Karin boeken.
Resultaat van de workshop is dat je weet wat de DISC kleurenanalyse en jouw dominante kleur is en
hoe je dat effectief in kan zetten in lastige situaties. Ook heb je een beeld van de kleurenanalyse van
jouw hond en hoe de wisselwerking er tussen jou, je coachee en je hond uit kan zien. Gezien de
lengte van de workshop verwacht ik dat je van bovenstaande een aardige indruk krijgt.

Irene Glansbeek
Als eigenaar van Coachen met Honden en als organisator van de netwerkbijeenkomst ga ik
deze keer ook een workshop verzorgen en zal ik een systemische oefening met jullie doen.
Een oefening die je met eigenaar en hond kan doen. In dit geval doen we het zonder hond.
Zelfstandige workshop
In deze workshop krijgt de groep middels enkele instructies de mogelijkheid om kennis te
maken doormiddel van een 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.

