Contact maken met jezelf via dieren
Werken aan je ontwikkeling met de ondersteuning van honden en paarden.
Op de Voordorpsedijk in Groenekan (De Bilt) is er een groene plek waar je aan
jezelf kunt werken. Het BinnensteBuiten is een project dat zich richt op
non-verbale hulpverlening en zelfhulp.
Het BinnensteBuiten
Bij Het BinnensteBuiten leer je door te doen en te ervaren. De begeleiding helpt
je je ervaringen te ondervangen, bespreken en plaatsen. De werkers werken
vanuit een professionele gelijkwaardigheid en vanuit ‘het gezonde verstand’.
Bij Het BinnensteBuiten werken ook ervaringsdeskundigen.
Dit alles kan op individuele basis, in een groepstraining, maar ook kan je
denken aan het trainen van teams. Ons programma is volgens onze visie
geschikt voor iedereen. Doordat dieren zo eerlijk en direct reageren,
kan eigenlijk iedereen daar baat bij hebben.

Een hond? Een paard? Wat kunnen die voor je doen?
Wat kan jij als klant, medewerker of team van Lister leren van
deze non-verbale interventies?
In de hulpverlening zijn we gewend om veel te praten. Je gaat bij
ons aan de slag met thema’s die binnen in je zitten en die je naar
buiten wilt brengen. Dit doe je in een veilige, groene omgeving.
De focus ligt op persoonlijke of maatschappelijkgroei en kracht.
Nieuwsgierig? Wees welkom!
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Paarden
Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt een beroep
gedaan op de natuur van het paard, namelijk het zijn van een vluchtdier en het leven in een kudde.
Het paard geeft feedback op en inzicht in levensvragen, blokkades of spanningen die bij je spelen
en brengt dilemma’s of hardnekkige patronen aan de oppervlakte door gedragsmatige
interventies. Vanuit deze inzichten is er ruimte om een vervolgstap te zetten binnen het
proces van herstel.

Honden
Honden werken met elkaar samen in een roedel.
Waar wij als mens elkaar als gelijken behandelen en spreken,
communiceren honden met elkaar volgens verschillende rollen in een
samenwerkingsverband. Honden werken samen en reageren op duidelijke
commando’s met zelfverzekerde toon en juiste timing. Bij bluf, inconsequentie,
twijfel, gebrek aan sensitiviteit en contact gaan ze klieren. Tijdens de (topdog)
training of sessie word je gecoacht om invloed te kunnen uitoefenen op de hond
door middel van hondentaal en hondengedragsregels.

Meer weten?
Kijk op onze website:

www.hetbinnenstebuiten.nl
Contact
Traject met honden:
Dafne Rademakers
(06) 34 34 62 14
info@hersteloppoten.nl
hersteloppoten.nl

Traject met paarden:
Nathalie Snijders
(06) 53 90 5 667
info@stapvoets-coaching.nl
stapvoetscoaching.nl

Annemieke Hijink
(06) 21 52 66 08
info@hijinkenzo.nl
hijinkenzo.nl

Project algemeen:
Celine Kersten
(06) 12 01 07 86
celinekersten@lister.nl
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