TRAINING EN COACHING

HOND ONDERSTEUNDE INTERVENTIES
OMGAAN MET HONDENANGST • STA STERK TRAINING

Samen met de hond
nieuwe wegen verkennen

HOND ONDERSTEUNDE INTERVENTIES

Wil je graag werken aan je sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen
en dit op een leuke en interactieve manier doen samen met een hond?

ANGST VOOR HONDEN

Of ben je juist bang voor honden en wil je daar aan werken?

STA STERK TRAINING

Of wil je leren omgaan met pestgedrag
en een training bij ons volgen?

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op via
T 06 515 124 03 of kijk op www.high10.nl

High10 training en coaching
Mijn naam is Nicolette Houwer, oprichter
en eigenaar van High10. Tevens ben
ik als Gezinsspecialist verbonden aan
twee basisscholen in Schiedam.
Tien jaar geleden werkte ik als Hoofd
Logistiek in Diergaarde Blijdorp
toen de ontsnapping van Bokito,
de gorilla plaatsvond. Destijds een
zeer aangrijpend moment voor alle
betrokkenen. Ik zat in het nazorg team.
Ouders en kinderen die daarbij
betrokken waren werden uitgenodigd
in Blijdorp als onderdeel van hun
verwerking.
Wat was ik dankbaar dat ik daar mijn
steentje aan mocht bijdragen en wat
was het mooi om te zien dat ouders en
kinderen aan het einde van de dag weer
een stukje geruster naar huis gingen.

Vanaf dat moment wist ik het. Ik ga de
hulpverlening in. De afgelopen tien jaar
heb ik vervolgens gewerkt met drop-outs
van scholen, als schoolmaatschappelijk
werker in het Voortgezet Onderwijs,
in een Justitiële Jeugd Instelling en de
laatste vier jaar als Gezinsspecialist in
het basisonderwijs. Wanneer een kind
niet lekker in zijn vel zit komt het ook niet
goed tot ontwikkeling.
Ik heb veel affiniteit met mensen die
kwetsbaar zijn en niet kunnen zijn
wie ze willen zijn door gebrek aan
zelfvertrouwen. Ik ben gespecialiseerd
in het leren omgaan met pesten.

Hoe is High10 ontstaan?
Soms is het te spannend of te moeilijk voor kinderen om met een volwassene te
praten over gevoelens. Een hond werkt ontspannend, oordeelt niet en het is ook
nog eens heel leuk om met een hond aan je vaardigheden
te werken.
Ik besloot mijn honden in te gaan zetten als co-coaches,
daar waar iets anders nodig is dan de reguliere
hulpverlening kan bieden. Ik heb daarvoor mijn eigen
bedrijf High10 training en coaching opgezet.
Ook heb ik veel affiniteit met het onderwerp pesten
en hoe hier mee om te gaan. Je kunt bij High10
ook een Sta Sterk training volgen. Dit is zonder
hond maar minstens zo cool om te doen.

Hond ondersteunde interventies
De twee kooiker hondjes Mika & Timo
leggen uit waarom dit zo leuk is.
Hallo, ik ben Mika een rustige,
zachtaardige hond. Vrouwtje zegt dat ik
een jonge hond ben met een oude ziel.
Vrouwtje heeft mijn taal geleerd en nu
begrijpt ze goed wat ik wil en nodig heb.
Want wisten jullie dat ik wel op dertig
verschillende manieren aan kan geven
dat ik ergens iets van vind?
En nu mag ik als co-coach samen met
vrouwtje kinderen gaan helpen die een
beetje onzeker zijn, net als ik vroeger.
Of je wilt iets anders leren. We gaan
dan samen oefeningen doen zodat je
leert hoe je bv. goed voor jezelf kunt
opkomen. Je kunt ook meedoen in een
groepje en dan de VIDA training volgen.
Dat is een beetje zoals Rots en Water
maar dan met mij erbij.

Timo is mijn broertje van 1 jaar. Hij is heel
ondeugend en vrouwtje kan hem soms
achter het behang plakken maar hij is erg
grappig en altijd blij. Ik denk dat hij ook
wel geschikt zal zijn voor het vak. Maar
hij mag zelf even vertellen wat hij daar
van vindt.
Jo, ik ben Timo. Ik breng veel vrolijkheid
in huis. Soms vinden ze mij een lastpak,
maar jemig zeg, mag ik ook even
puberen. Misschien herkennen jullie
dat wel. Dat gezeur aan je hoofd over je
gedrag. Pff……gek word je er soms toch
van. Maar ik snap het wel hoor. Er zijn
grenzen. Dus ik doe heus mijn best want
het is gezelliger als vrouwtje blij met mij
is. En als ik haar lekker knuffel zijn al mijn
streken zo vergeven.

Leren omgaan met angst voor honden
Hallo hier ben ik weer, Mika de kooiker. Ik begrijp van vrouwtje dat
mensen soms bang zijn van honden. Dat is best vervelend want
misschien heb je wel een vriendje met een hond. En ook op het
strand en in het bos zijn natuurlijk honden.
En weet je, ik was ook bang voor honden. Vooral van die lompe
grote honden. En weet je hoe ik dat oploste? Ik rende gewoon
keihard weg of ik ging hard blaffen en snauwen en ik maakte me
soms ook heel groot. Maar eigenlijk waren dat niet zulke goede
oplossingen en voelde ik me nog steeds onzeker. Maar vrouwtje
heeft mij geholpen en nu weet ik precies wat ik moet doen en nu
durf ik soms zelfs met andere honden te spelen. Vrouwtje en ik
willen jou ook graag helpen om niet meer bang te zijn en misschien
dat je honden zelfs aardig gaat vinden.
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Sta Sterk weerbaarheidstraining
In mijn werk als Gezinsspecialist kom ik soms kinderen tegen die te maken hebben
met pestgedrag. Deze kinderen vinden het lastig om hun eigen grenzen aan te geven.
Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden. Maar ook als ouders en als leerkracht
is het soms lastig om het kind op de juiste wijze te ondersteunen.
En wat zijn de risico’s vervolgens?
Regelmatig hoor ik van ouders “Ik
zeg gewoon dat hij terug moet slaan”.
Maar als dat nu niet bij het kind past?
En wat is het risico vervolgens? Het is
belangrijk dat een kind vaardigheden
aanleert waardoor hij beter voor zichzelf
kan opkomen. Met respect voor de
eigen grenzen maar ook die van de

ander. Daardoor zal het zelfvertrouwen
toenemen en ook het plezier om naar
school te gaan of buiten te spelen.
Ik ben gediplomeerd trainer en lid van de
landelijke Stichting Omgaan met Pesten.
Dit is een professionele stichting die zich
richt op het voorkomen en bestrijden
van pesten.

High10 biedt de volgende trainingen aan:
■■ Sta Sterk individueel of in groepsverband
■■ Sta Sterk op school in groepsverband
■■ Themabijeenkomsten en workshops voor ouders en beroepskrachten

m.b.t. omgaan met pesten en sociale weerbaarheid

De Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Sta sterk op school staat in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van
het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
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