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We	  kijken	  terug	  op	  een	  spannend	  en	  productief	  jaar	  waarin	  op	  
veel	  fronten	  grote	  stappen	  zijn	  gezet.	  Er	  is	  ongelooflijk	  hard	  
gewerkt	  op	  allerlei	  gebieden	  en	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  
hebben	  we	  tevreden	  kunnen	  vaststellen	  dat	  veel	  van	  de	  
gestelde	  doelen	  behaald	  zijn.	  Op	  de	  locaties	  in	  Zwolle	  en	  
Nieuwleusen	  is	  hard	  geklust	  en	  deze	  locaties	  draaien	  inmiddels	  
op	  volle	  toeren.	  De	  individuele	  trajecten	  zijn	  in	  korte	  tijd	  een	  
vast	  en	  stabiel	  onderdeel	  van	  ons	  aanbod	  geworden.	  We	  
hebben	  daarin	  prachtige	  resultaten	  geboekt	  en	  veel	  jongeren	  
een	  flinke	  stap	  vooruit	  helpen	  maken.	  Het	  programma	  van	  de	  
groepstraining	  is	  nog	  verder	  geoptimaliseerd.	  Qua	  promotie	  zijn	  
we	  erg	  blij	  met	  de	  nieuwe	  website,	  maar	  ook	  hebben	  we	  
prachtige	  nieuwe	  promotiefoto’s	  en	  nieuwe	  flyers.	  In	  dit	  
jaarverslag	  kunt	  u	  lezen	  over	  deze	  en	  andere	  ontwikkelingen	  
binnen	  Paardkrachtig	  in	  2013.	  

Paardkrachtig	  
Postbus	  1449	  8001	  BK	  Zwolle	  

06-‐55750415	  
www.paardkrachtig.nl	  
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Resultaten	  trainingen	  
We	  hebben	  in	  2013	  totaal	  5	  groepstrainingen	  gegeven	  aan	  totaal	  27	  kinderen	  en	  jongeren.	  
Locatie	  Zwolle	  had	  de	  eer	  om	  de	  eerste	  training	  te	  organiseren	  voor	  de	  jongere	  kinderen	  van	  
8	  t/m	  12	  jaar.	  Het	  geven	  van	  de	  training	  aan	  jongere	  kinderen	  vergde	  nogal	  wat	  
aanpassingen	  aan	  het	  programma,	  hier	  hebben	  we	  een	  flinke	  stap	  in	  kunnen	  zetten.	  Door	  
deze	  aanpassingen	  direct	  uit	  te	  kunnen	  proberen	  hebben	  we	  nu	  een	  goed	  beeld	  van	  welke	  
theorie,	  paardenoefeningen	  en	  thuisopdrachten	  wel	  en	  niet	  werken	  bij	  deze	  leeftijdsgroep.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Omdat	  we	  zien	  dat	  onder	  de	  doelgroep	  van	  Paardkrachtig	  veel	  kinderen	  en	  jongeren	  last	  
hebben	  van	  een	  negatief	  zelfbeeld,	  zijn	  we	  aan	  de	  slag	  gegaan	  om	  het	  COMET-‐protocol	  voor	  
negatief	  zelfbeeld	  meer	  te	  verweven	  in	  het	  programma	  van	  de	  groepstrainingen.	  COMET	  is	  
een	  afkorting	  voor	  Competitive	  Memory	  Training.	  De	  gedachte	  achter	  deze	  methodiek	  is	  dat	  
mensen	  met	  een	  lage	  zelfwaardering	  te	  veel	  oog	  hebben	  voor	  hun	  negatieve	  eigenschappen	  
en	  te	  weinig	  voor	  de	  positieve.	  Door	  middel	  van	  specifieke	  oefeningen	  kunnen	  mensen	  hun	  
hersenen	  als	  het	  ware	  trainen	  om	  de	  informatie	  over	  hun	  positieve	  eigenschappen	  meer	  
beschikbaar	  en	  meer	  vooraan	  in	  hun	  geheugen	  te	  krijgen,	  zodat	  een	  reëler	  zelfbeeld	  kan	  
ontstaan.	  COMET	  voor	  negatief	  zelfbeeld	  is	  de	  empirisch	  best	  onderbouwde	  interventie	  voor	  
lage	  zelfwaardering.	  Doordat	  wij	  de	  technieken	  combineren	  met	  paardenoefeningen	  merken	  
we	  dat	  dit	  veel	  meer	  binnen	  komt.	  De	  jongeren	  hebben	  direct	  een	  kans	  om	  met	  de	  paarden	  
zicht	  te	  krijgen	  op	  wat	  ze	  goed	  kunnen,	  en	  halen	  heel	  veel	  uit	  die	  succes	  ervaringen.	  We	  
sturen	  ze	  vaak	  meteen	  foto’s	  mee	  van	  de	  oefeningen	  met	  de	  paarden,	  zodat	  ze	  die	  thuis	  
kunnen	  gebruiken	  om	  het	  gevoel	  weer	  terug	  te	  halen.	  
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Individuele	  trajecten	  	  
Halverwege	  2013	  zijn	  we	  gestart	  met	  de	  eerste	  individuele	  trajecten.	  Totaal	  hebben	  11	  
jongeren	  in	  2013	  een	  individueel	  traject	  gehad,	  de	  animo	  groeide	  gaandeweg	  het	  jaar	  steeds	  
meer.	  Ook	  voor	  2014	  zijn	  er	  al	  veel	  aanmeldingen.	  	  
We	  merken	  dat	  het	  enorme	  meerwaarde	  heeft	  om	  individueel	  dieper	  op	  de	  problematiek	  in	  
te	  kunnen	  gaan,	  en	  de	  jongeren	  echt	  een	  traject	  aan	  te	  kunnen	  bieden	  dat	  is	  toegespitst	  op	  
hun	  specifieke	  hulpvraag.	  Een	  aantal	  jongeren	  die	  een	  individueel	  traject	  heeft	  gevolgd	  had	  
daarvoor	  eerst	  een	  groepstraining	  gedaan.	  Er	  kwamen	  echter	  ook	  aanmeldingen	  vanuit	  
andere	  hoeken	  binnen.	  Dit	  waren	  bijvoorbeeld	  jongeren	  die	  een	  groepstraining	  een	  te	  grote	  
stap	  vinden	  omdat	  ze	  het	  moeilijk	  vinden	  om	  zich	  te	  uiten,	  of	  jongeren	  waarbij	  de	  
problematiek	  wat	  te	  heftig	  is	  voor	  een	  groep.	  Ook	  komt	  het	  voor	  dat	  de	  hulpvraag	  
onvoldoende	  aansluit	  bij	  de	  doelen	  van	  de	  groepstraining,	  waardoor	  het	  beter	  aansluit	  om	  
individueel	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  
We	  hebben	  met	  de	  individuele	  trajecten	  zeer	  goede	  resultaten	  geboekt.	  Een	  van	  de	  
deelnemers	  mailde	  ons	  het	  volgende:	  

Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben en het gaat nu nog 
steeds goed met mij. Ik ben de laatste tijd niet ziek geweest, geen stress gehad, geen 
klachten gehad en op school gaat ook alles goed. Ik wil jullie via de mail heel erg 
bedanken voor alles. We konden gelukkig snel bij jullie terecht, anders had ik 
misschien nog steeds klachten gehad. Altijd als er iets was kon ik jullie mailen en 
stonden jullie voor mij klaar om mij op te vangen.  Ik heb best wel een moeilijke tijd 
gehad, maar ik ben blij dat alles nu goed gaat. Ik voel me echt een stuk vrolijker en 
gelukkiger! Zonder jullie hulp was het waarschijnlijk nooit gelukt! Jullie luisterden 
wel naar mijn verhaal, bij het ziekenhuis deden ze dat niet en waarschijnlijk werkte 
het daarom niet.  
 
Bedankt voor alle hulp en steun, 
Shanique 

 
Shanique	  had	  voordat	  ze	  bij	  ons	  kwam	  al	  een	  jaar	  flinke	  lichamelijke	  klachten,	  waar	  geen	  
lichamelijke	  oorzaak	  voor	  kon	  worden	  gevonden.	  Zij	  kon	  door	  haar	  klachten	  vaak	  niet	  naar	  
school,	  waardoor	  zij	  veel	  miste	  en	  steeds	  verder	  achter	  raakte.	  Omdat	  er	  veel	  speelde	  in	  
haar	  leven	  op	  dat	  moment,	  vermoedden	  we	  dat	  de	  oorzaak	  wel	  eens	  psychisch	  zou	  kunnen	  
zijn.	  Met	  behulp	  van	  de	  paarden	  leerde	  zij	  haar	  gevoelens	  meer	  te	  uiten,	  en	  beter	  om	  te	  
gaan	  met	  de	  stress	  die	  zij	  ervoer,	  zodat	  haar	  lichamelijke	  klachten	  binnen	  2	  maanden	  als	  
sneeuw	  voor	  de	  zon	  waren	  verdwenen.	  

Effectonderzoek	  
Naast	  dat	  wij	  ons	  eigen	  kwantitatieve	  effectonderzoek	  
hebben	  voortgezet	  in	  2013,	  hebben	  we	  ook	  
meegewerkt	  aan	  een	  grootschalig	  literatuuronderzoek	  
naar	  de	  effecten	  van	  therapie	  met	  paarden.	  Conclusie	  
van	  dat	  onderzoek	  is	  dat	  de	  resultaten	  overwegend	  
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positief	  lijken,	  maar	  er	  sterke	  behoefte	  is	  aan	  meer	  kwantitatief	  onderzoek	  en	  samenwerking	  
door	  de	  verschillende	  partijen	  daarbij	  belangrijk	  is.	  	  
Ons	  eigen	  kwantitatieve	  onderzoek	  repliceert	  de	  eerdere	  resultaten:	  deelnemers	  aan	  onze	  
groepstraining	  hebben	  na	  afloop	  significant	  minder	  depressieve-‐	  en	  angstklachten	  en	  een	  
hoger	  geluksgevoel.	  Deze	  resultaten	  blijven	  stabiel	  3	  maanden	  na	  afloop,	  of	  zijn	  zelfs	  nog	  
verder	  versterkt.	  	  

Locaties	  
Eind	  2012	  hebben	  we	  een	  prachtige	  nieuwe	  locatie	  in	  Zwolle	  gevonden.	  Hier	  moest	  nog	  
ontzettend	  veel	  gebeuren	  om	  de	  locatie	  geschikt	  te	  maken	  voor	  het	  geven	  van	  de	  trainingen	  
en	  individuele	  trajecten.	  In	  maart	  hebben	  we	  op	  beide	  locaties	  meegedaan	  aan	  NLdoet:	  de	  
grootste	  vrijwilligersactie	  van	  Nederland.	  Die	  beide	  dagen	  hebben	  we	  een	  enorme	  slag	  
kunnen	  slaan	  in	  de	  kluswerkzaamheden.	  Er	  bleken	  flink	  wat	  bedrijven	  bereid	  om	  een	  
bijdrage	  te	  leveren	  in	  de	  vorm	  van	  het	  doneren	  van	  materiaal	  of	  korting	  op	  gebruik	  van	  
machines.	  We	  hadden	  per	  locatie	  zeker	  15	  klussers	  aan	  het	  werk,	  en	  RTV	  Oost	  is	  nog	  langs	  
geweest	  om	  te	  filmen.	  Een	  kleine	  greep	  uit	  de	  werkzaamheden	  die	  in	  Zwolle	  zijn	  verricht:	  Er	  
zijn	  omheiningen	  geplaatst	  voor	  de	  paarden,	  er	  zijn	  heggen	  geplaatst	  ten	  bate	  van	  de	  privacy	  
van	  de	  deelnemers,	  de	  theorieruimte	  is	  geïsoleerd	  en	  betimmerd	  en	  er	  is	  heel	  veel	  
opgeruimd.	  Gaandeweg	  het	  jaar	  zijn	  er	  paddocks	  aangelegd	  voor	  de	  paarden	  met	  mooie	  
houten	  omheiningen	  en	  is	  er	  een	  longeerbak	  aangelegd	  waar	  tijdens	  de	  individuele	  sessies	  
heel	  mooi	  met	  de	  paarden	  gewerkt	  kan	  worden.	  	  
Ook	  op	  de	  locatie	  in	  Nieuwleusen	  is	  tijdens	  en	  na	  NLdoet	  erg	  hard	  gewerkt.	  Daar	  is	  onder	  
andere	  een	  verwarmde	  binnenruimte	  getimmerd	  met	  een	  apart	  kantoortje,	  is	  het	  weiland	  
opnieuw	  ingezaaid	  en	  is	  een	  paddock	  met	  schuilstal	  gemaakt.	  	  
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Promotie	  
Maria	  Eldik	  van	  Colourful	  Green	  bood	  ons	  in	  2013	  spontaan	  aan	  om	  onze	  website	  en	  
promotiemateriaal	  in	  een	  nieuw	  jasje	  te	  steken.	  Zij	  heeft	  een	  nieuwe	  huisstijl	  ontworpen	  en	  
daarbij	  horend	  een	  prachtig	  nieuw	  ontwerp	  gemaakt	  voor	  de	  website,	  waarbij	  zowel	  de	  
professionele	  uitstraling	  als	  het	  speelse	  karakter	  nog	  meer	  uit	  de	  verf	  konden	  komen.	  
Inmiddels	  wordt	  op	  dit	  moment	  de	  laatste	  hand	  gelegd	  aan	  de	  website.	  Ook	  de	  flyers	  en	  
posters	  kregen	  een	  nieuw	  jasje	  in	  dezelfde	  stijl.	  Nieuwe	  teksten	  voor	  de	  website	  zijn	  
geschreven	  door	  Renate	  van	  de	  Bos	  van	  Bozz	  Tekst	  en	  Translations.	  
In	  september	  hebben	  we	  op	  een	  prachtige	  zonnige	  dag	  in	  een	  mooi	  groen	  weiland	  een	  
fotoshoot	  gehouden	  met	  een	  flinke	  club	  mensen.	  Een	  heel	  aantal	  zeer	  enthousiaste	  kinderen	  
en	  jongeren	  had	  zich	  aangemeld	  om	  op	  de	  foto	  te	  komen,	  en	  3	  ervaren	  fotografen	  waren	  
bereid	  om	  vrijwillig	  foto’s	  te	  maken.	  Hier	  zijn	  hele	  mooie	  en	  bruikbare	  foto’s	  uit	  gekomen	  die	  
we	  direct	  op	  de	  nieuwe	  website	  en	  flyers	  gebruikt	  hebben.	  	  

	  
In	  oktober	  hebben	  we	  een	  open	  middag	  georganiseerd	  op	  de	  locatie	  in	  Zwolle,	  met	  live	  
muziek,	  een	  verloting,	  hapjes	  en	  drankjes,	  pony’s	  pimpen	  en	  workshops	  voor	  de	  jongeren.	  
Onze	  stoere	  oud-‐deelneemster	  Hannah	  stond	  samen	  met	  haar	  moeder	  bij	  de	  informatietafel	  
om	  iedereen	  te	  vertellen	  over	  hun	  ervaring	  bij	  Paardkrachtig.	  Op	  de	  open	  middag	  zijn	  ruim	  
100	  bezoekers	  af	  gekomen,	  dit	  leverde	  direct	  een	  flink	  aantal	  aanmeldingen	  op	  voor	  zowel	  
de	  trainingen	  als	  de	  individuele	  trajecten.	  	  
Gedurende	  het	  jaar	  hebben	  we	  meerdere	  keren	  goed	  bezochte	  workshops	  georganiseerd	  
voor	  zowel	  ouders	  als	  jongeren	  om	  laagdrempelig	  kennis	  te	  komen	  maken,	  sfeer	  te	  proeven	  
en	  eventuele	  vragen	  te	  stellen.	  Ook	  hebben	  we	  workshops	  op	  locatie	  gegeven,	  zoals	  op	  
basisscholen	  en	  bij	  maneges.	  Hiervoor	  hebben	  we	  dranghekjes	  gekocht	  die	  we	  heel	  
makkelijk	  mee	  kunnen	  nemen	  in	  de	  trailer,	  samen	  met	  de	  kleine	  pony’s.	  Zo	  kunnen	  we	  elk	  
schoolplein	  of	  grasveldje	  binnen	  10	  minuten	  omtoveren	  tot	  een	  workshop	  locatie.	  	  
Annelies	  heeft	  een	  mooi	  promotiefilmpje	  gemaakt	  en	  een	  filmpje	  van	  een	  oefening.	  
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Bijscholing	  
Nadat	  Anne	  in	  2012	  de	  Basiscursus	  Cognitieve	  Gedragstherapie	  heeft	  gevolgd,	  heeft	  
Annelies	  deze	  in	  2013	  gedaan.	  CGT	  is	  op	  dit	  moment	  de	  meest	  onderbouwde	  en	  meest	  
gebruikte	  therapievorm.	  Deze	  is	  zeer	  goed	  te	  combineren	  met	  de	  methodieken	  die	  
Paardkrachtig	  al	  gebruikte,	  en	  natuurlijk	  met	  de	  paardenoefeningen.	  Een	  grote	  meerwaarde	  
dus	  voor	  Paardkrachtig.	  
Daarnaast	  heeft	  Annelies	  de	  EAGALA	  training	  
herhaald,	  om	  zo	  haar	  kennis	  daarover	  op	  te	  
frissen.	  	  
Annabel	  is	  in	  2013	  gestart	  met	  het	  aantonen	  van	  
haar	  jarenlange	  kennis	  en	  ervaring,	  om	  zo	  via	  een	  
EVC	  traject	  haar	  CMV	  diploma	  te	  upgraden	  naar	  
SPH.	  Dit	  om	  de	  mogelijkheden	  voor	  vergoeding	  
vanuit	  het	  aanvullend	  pakket	  te	  vergroten.	  	  
Anne	  is	  eind	  2013	  gestart	  met	  de	  Basistraining	  
EMDR,	  momenteel	  de	  nummer	  1	  
traumabehandeling.	  In	  2014	  zal	  zij	  de	  
vervolgtraining	  gaan	  volgen,	  zodat	  ze	  niet	  alleen	  enkelvoudige	  maar	  ook	  complexe	  trauma’s	  
kan	  behandelen.	  In	  2014	  hoopt	  zij	  vervolgens	  een	  opleiding	  in	  Amerika	  te	  kunnen	  volgen	  om	  
te	  leren	  EMDR	  met	  paarden	  te	  geven.	  Dit	  wordt	  in	  Amerika	  al	  met	  veel	  succes	  toegepast.	  Dit	  
zal	  voor	  veel	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  het	  in	  een	  kantoor	  moeilijk	  vinden	  om	  over	  hun	  
trauma	  te	  praten,	  een	  enorme	  meerwaarde	  hebben.	  	  

Bestuur	  en	  adviesraad	  
Onze	  bestuursvoorzitter	  Annemieke	  Zeegers	  kwam	  in	  tijdnood	  vanwege	  haar	  nieuwe	  baan	  
en	  heeft	  halverwege	  2013	  het	  stokje	  doorgegeven	  aan	  Arnoud	  Eekhof.	  Arnoud	  is	  een	  
ervaren	  (interim)	  HR	  manager,	  senior	  adviseur	  en	  projectleider	  met	  een	  financiële,	  
bedrijfskundige	  en	  HR	  achtergrond.	  Hij	  heeft	  een	  aanstekelijk	  enthousiasme	  en	  energie	  en	  
gaat	  ons	  onder	  andere	  ondersteunen	  in	  de	  bedrijfsvoering,	  uitbreiden	  van	  ons	  netwerk	  en	  
meedenken	  in	  de	  strategie.	  We	  willen	  Annemieke	  heel	  hartelijk	  danken	  voor	  haar	  kennis,	  tijd	  
en	  inzet.	  	  
Financieel	  interim	  manager	  Frank	  de	  Jonge	  is	  eind	  2013	  in	  onze	  adviesraad	  gestapt,	  om	  ons	  
te	  adviseren,	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  boekhouding	  en	  het	  uitzetten	  van	  de	  financiële	  lijnen.	  
Hij	  brengt	  ontzettend	  veel	  kennis	  en	  ervaring	  op	  dat	  gebied	  mee.	  	  

Nieuwe	  trainers	  
In	  2012	  hadden	  we	  een	  paar	  nieuwe	  trainers	  	  aangetrokken.	  In	  2013	  hebben	  we	  een	  paar	  
trainersdagen	  met	  hen	  georganiseerd,	  en	  de	  eerste	  nieuwe	  trainers	  hebben	  inmiddels	  een	  
training	  mee	  gegeven.	  Xandra	  heeft	  op	  de	  locatie	  Zwolle	  enthousiast	  de	  groepstraining	  voor	  
jonge	  kinderen	  mee	  gegeven,	  en	  heeft	  ook	  een	  individueel	  traject	  gegeven	  samen	  met	  
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stagiaire	  Astrid.	  Deborah	  en	  Nicoline	  hebben	  in	  Meppel	  een	  training	  mee	  gegeven.	  In	  het	  
westen	  zijn	  Simone,	  Sanne	  en	  Eva	  druk	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  eigen	  locatie.	  Zij	  
hebben	  inmiddels	  met	  succes	  een	  proefworkshop	  gegeven	  en	  zullen	  in	  2014	  daar	  de	  eerste	  
training	  gaan	  geven,	  waarbij	  een	  van	  ons	  die	  kant	  op	  komt	  om	  de	  training	  met	  ze	  te	  geven.	  	  

Vrijwilligers	  
In	  2013	  hebben	  we	  meer	  vrijwilligers	  aangetrokken.	  
Zij	  zijn	  erg	  belangrijk	  voor	  de	  voortgang	  van	  een	  
stichting,	  zeker	  omdat	  bij	  ons	  ook	  de	  verzorging	  van	  
de	  paarden	  en	  het	  opknappen	  en	  bijhouden	  van	  de	  
accommodaties	  veel	  tijd	  kost.	  Op	  beide	  locaties	  
hebben	  we	  een	  flink	  aantal	  gedreven	  mensen	  om	  ons	  
heen	  verzameld	  die	  ons	  helpen	  met	  die	  verzorging,	  
maar	  ook	  met	  de	  kluswerkzaamheden.	  	  
Via	  de	  vrijwilligerscentrale	  Zwolle	  is	  in	  oktober	  een	  
grote	  groep	  van	  ruim	  40	  studenten	  in	  het	  kader	  van	  
hun	  ontgroeningsweek	  ons	  weiland	  komen	  
ontgroenen	  (onkruid	  verwijderen).	  	  
Op	  kantoor	  hadden	  we	  in	  2013	  eerst	  Judith	  voor	  de	  
administratie,	  inmiddels	  heeft	  zij	  het	  stokje	  
doorgegeven	  aan	  Lineke.	  	  

Financien	  
We	  mochten	  in	  2013	  weer	  een	  paar	  hele	  mooie	  donaties	  verwelkomen,	  onder	  andere	  van	  de	  
volgende	  fondsen	  en	  stichtingen:	  

• Ars	  Donandi	  namens	  het	  Belle10	  fonds	  
• Dokter	  Wittenberg	  Stichting	  
• Stichting	  Hippo	  Mundo	  Charity	  
• Stichting	  Nijhof	  Mens	  en	  Dier	  
• Stichting	  Anna	  Catharina	  Thomsenfonds	  
• Stichting	  Van	  der	  Hucht	  de	  Beukelaar	  
• Stichting	  Van	  der	  Voort	  van	  Zijp	  
• Stichting	  welke	  anoniem	  wenst	  te	  blijven	  

Deze	  organisaties	  willen	  we	  allemaal	  heel	  hartelijk	  bedanken	  voor	  hun	  zeer	  welkome	  en	  
hartverwarmende	  bijdragen.	  Door	  deze	  bijdragen	  kunnen	  wij	  onze	  hulp	  toch	  mogelijk	  maken	  
voor	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  dit	  vaak	  het	  hardst	  nodig	  hebben	  maar	  geen	  
mogelijkheden	  hebben	  om	  het	  zelf	  te	  betalen.	  
We	  hebben	  ons	  aangemeld	  bij	  Sponsorkliks,	  waardoor	  iedereen	  ons	  gratis	  kan	  sponsoren.	  
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Dit	  door	  online	  aankopen	  te	  doen	  bij	  de	  bekende	  webwinkels	  waar	  mensen	  normaal	  al	  hun	  
aankopen	  doen,	  zij	  kunnen	  dit	  nu	  doen	  via	  de	  Sponsorkliks-‐pagina	  van	  Paardkrachtig.	  	  
Halverwege	  2013	  hebben	  wij	  ons	  kunnen	  aansluiten	  bij	  de	  beroepsvereniging	  de	  NFG.	  Door	  
deze	  aansluiting	  kwamen	  er	  voor	  veel	  deelnemers	  vergoedingsmogelijkheden	  vanuit	  het	  
aanvullend	  pakket.	  	  
Anne	  is	  inmiddels	  begonnen	  met	  het	  traject	  voor	  Kinder-‐	  en	  Jeugdpsycholoog	  bij	  het	  NIP,	  
zodat	  er	  ook	  mogelijkheden	  komen	  voor	  vergoeding	  vanuit	  het	  basispakket.	  	  

Vooruitblik	  
In	  2014	  gaan	  wij	  natuurlijk	  weer	  net	  zo	  enthousiast	  aan	  de	  slag.	  Een	  greep	  uit	  de	  leuke	  
dingen	  die	  we	  gaan	  doen:	  

• Anne	  en	  Annelies	  volgen	  een	  workshop	  COMET	  voor	  Negatief	  Zelfbeeld	  bij	  Kees	  
Korrelboom	  (de	  ontwikkelaar	  van	  de	  methodiek)	  

• Anne	  gaat	  de	  vervolgcursus	  EMDR	  en	  de	  cursus	  Gedragsveranderingen	  in	  Gezinnen	  
volgen	  

• Anne	  gaat	  een	  opleiding	  in	  Amerika	  volgen	  om	  EMDR	  met	  paarden	  te	  leren	  geven	  
• Naar	  aanleiding	  van	  de	  cursus	  Gedragsverandering	  in	  Gezinnen	  gaan	  we	  het	  gezin	  

nog	  meer	  betrekken	  bij	  de	  behandeling	  van	  de	  kinderen	  
• Naar	  aanleiding	  van	  de	  EMDR	  vervolgcursus	  gaan	  we	  ons	  aanbod	  uitbreiden	  naar	  ook	  

de	  behandeling	  van	  complexere	  trauma’s	  	  
• We	  gaan	  aan	  de	  slag	  om	  de	  vergoedingsmogelijkheden	  voor	  de	  deelnemers	  uit	  te	  

breiden	  vanuit	  het	  aanvullend	  pakket	  
• We	  zijn	  bezig	  met	  samenwerkingsverbanden	  met	  andere	  praktijken	  en	  organisaties	  

waardoor	  er	  ook	  mogelijkheden	  ontstaan	  voor	  vergoeding	  vanuit	  het	  basispakket	  
• We	  gaan	  een	  grote	  collecte	  actie	  organiseren	  	  
• We	  doen	  op	  21	  en	  22	  maart	  weer	  mee	  met	  NLdoet	  
• Er	  is	  ruimte	  voor	  maatschappelijke	  stages	  en	  ook	  voor	  mbo	  of	  hbo	  stagiaires	  die	  aan	  

de	  slag	  willen	  met	  bijvoorbeeld	  promotie	  en	  donateurwerving	  	  
• We	  willen	  nog	  meer	  gaan	  samenwerken	  met	  scholen,	  huisartsen	  en	  verwijzers	  	  
• We	  gaan	  weer	  workshops	  organiseren,	  zoals	  bijvoorbeeld	  op	  de	  ouderavond	  van	  

Ambelt	  Hardenberg	  
• Tot	  slot	  hopen	  wij	  natuurlijk	  weer	  een	  heleboel	  kinderen	  en	  jongeren	  te	  mogen	  

ondersteunen	  met	  een	  training	  of	  individueel	  traject,	  zodat	  zo	  veel	  mogelijk	  kinderen	  
en	  jongeren	  gelukkiger	  en	  krachtiger	  door	  het	  leven	  kunnen.	   

 


