Finn Anam Cara - Witte Vriend voor het leven
vrij vertaald uit het Iers

Jaaltink’s

TOPDOG training
SOVA-training (Sociale Vaardigheden) voor
kinderen, jongeren en volwassenen waarbij
honden worden ingezet als co-trainers

Jaaltink’s

Dog training
voor (nieuwe) honden eigenaren die een
sociale, goed luisterende hond willen

Zorgservice
voor iedereen met een indicatie voor zorg
(PGB of via de gemeente)
die op zoek is naar een flexibele begeleiding
Zie ook www.finnanamcara.com

Jaaltink’s
In deze flyer krijgt u meer informatie over Finn Anam Cara,

Jaaltink’s TOPDOG training.
Hetty Jaaltink, gecertificeerd TOPDOG trainer, verzorgt met
haar honden trainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen
met gedragsproblemen.

‘Door het werken
met en het trainen
van een hond
ervaar je of je
overkomt zoals je
over wilt komen.’

TOPDOG
De TOPDOG honden sociale vaardigheden-training (SOVAtraining) is een hulpverleningsmodule waarbij honden worden
ingezet als co-trainer.
Het is gebaseerd op het Animal Assisted Therapy-model uit
Amerika.
De TOPDOG training is voor kinderen, jongeren en volwassenen
bij wie behoefte is aan extra ondersteuning. Ondersteuning op
het gebied van: sociale vaardigheden (SOVA), communicatie,

impuls controle, zelfvertrouwen en/of stemmingswisselingen.
Als reguliere trajecten zijn vastgelopen of als een regulier traject
niet aanslaat, biedt de TOPDOG training een uitkomst.
Ook voor mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op
het gebied van weerbaarheid en het leren omgaan met verlies
biedt TOPDOG training goede mogelijkheden.

‘Jongens, meisjes en
volwassenen die heel
onzeker zijn, leren
hoe ze hun stem
moeten verheffen.
Hoe ze zelfverzekerd
voor de hond moeten
gaan staan.’

Het TOPDOG model ‘hondenbegeleidingstraining’ was in 2007 de
winnaar van de landelijke methodiek-innovatieprijs in de
geestelijke gezondheidszorg.
Het doel van TOPDOG is dat kinderen, jongeren en
volwassenen uiteindelijk beschikken over zelfvertrouwen,
zelfbeheersing en expressiviteit in zijn of haar lichaamstaal
in de omgang met mensen, waardoor de communicatie
beter verloopt.
Kinderen, jongeren en volwassenen maken hierbij de
omslag van de trainingssituatie met de psychosociale
hulp hond naar de sociale omgang met mensen.

TOPDOG trainingsmodules
Jaaltink’s TOPDOG is verdeeld in twee modules:

De 12- module
is bedoeld
voor kinderen
tot 12 jaar.

De 12+ module is bedoeld voor kinderen ouder dan 12 jaar,
jongeren en volwassenen.

De opbouw van deze 2 modules is gelijk. De veiligheid staat
voorop en met name bij de 12- module zorgen we als trainers
ervoor dat het kind geen ondoordachte dingen doet.

De 12+ module geven we individueel, aan kleine groepjes van
maximaal 4 personen en aan scholen, met kleine groepen, voor
leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

TOPDOG trainingsfases
De TOPDOG training bestaat uit 12 sessies, verdeeld over 3 fases:
de start- werk- en eindfase.
Tijdens alle sessies besteden we aandacht aan de rangorde en de
roedelorde van de hond.
- Wat weten wij van de hond en
zijn gedrag.
- Wat weten wij over het roedel
en het roedel gedrag.
- Wat kunnen wij zelf zien aan
de hond.
Tijdens de eindevaluatie in de laatste sessie overhandigt de
trainer een certificaat met de resultaten.
Startfase
De startfase bestaat uit 3 sessies.
De eerste sessie is bedoeld om met de trainer en één van de
honden kennis te maken. De trainer beoordeelt de klik
(matching) tussen mens en hond en bepaalt uiteindelijk met
welke hond wordt getraind. Tijdens deze eerste sessie
beschrijven we de problemen en stellen we samen de doelen
vast waaraan wordt gewerkt. Ook leggen we samen
evaluatiemomenten vast om de resultaten te bespreken en
om (eventueel) doelen bij te stellen.

Tijdens de Startfase is er veel
aandacht voor de rangorde en de
roedelorde. De trainer speelt als
hond en reageert zoals een hond
ook reageert op bepaalde
situaties.
Tevens wordt aan de relatie-opbouw met de hond gewerkt.
Werkfase
De werkfase bestaat uit 6 sessies
waarin een opbouwende nadruk
ligt op dressuur, spel en
verzorging.
We leren het gedrag van de hond
te begrijpen waardoor het
zelfvertrouwen groeit.
Het geleerde wordt met de hond in de praktijk gebracht.
Eindfase
In deze fase doen we succeservaringen op want de hond is
gehoorzaam.
Tijdens de laatste 3 sessies oefenen we het aangeleerde in
een andere omgeving. Bijvoorbeeld, wandelen in een bos, een
behendigsheidsbaan lopen of met
de hond zitten op een terras.
Natuurlijk is het mogelijk tijdens
deze fase het aangeleerde aan
ouders, begeleiders of iemand
anders te laten zien.

TOPDOG trainer Hetty Jaaltink
Even voorstellen….
Samen met mijn partner Erik Brandenbarg woon ik in het
buitengebied van Vorden. Erik en ik zijn zelfstandige
ondernemers in de zorg.
Als gediplomeerd
Z- verpleegkundige,
BIG en SKJ geregistreerd en
KIWA gecertificeerd, heb ik
meer dan 25 jaar ervaring
met onder andere
ambulante thuiszorg.
Dagelijks ervaren wij welke invloed onze honden hebben op het
gedrag van mensen.
Dat was de aanleiding voor mij om de TOPDOG opleiding bij
Mens en Hond Consultancy te volgen.
In 2010 heb ik de opleiding met succes afgerond en vervolgens
heb ik onder supervisie, samen met mijn Witte Herders Uncas en
Alpine, de eerste training gegeven.
Nadat ik de ook module 12- (kinderen tot 12 jaar) en de cursus
hondengedragsadviseur had gevolgd, heb ik in 2013 het
certificaat ‘Masterclass TOPDOG-trainer’ behaald.
Als gecertificeerd TOPDOG-trainer zet ik onze, door Mens en
Hond Consultancy gecertificeerde honden in als co-trainer.
Zij ondersteunen mij bij de TOPDOG trainingen.

Zolang ik mij kan herinneren, heb ik meerdere honden om mij
heen gehad. Mijn allereerste hondje kreeg ik op 8-jarige leeftijd,
een Dwergpincher.
De eerste hond, die Erik en ik samen hadden, was een Flatcoated
Retriever. Later zijn we enthousiast geworden over de Zwitserse
Witte Herders en zo bestaat ons roedel momenteel uit Witte
Herders, een Shiloh Shepherd en een Kelpie.

Jaaltink’s TOPDOG honden
Honden zijn groepsdieren en zij gaan er vanuit dat een mens
daar ook bij hoort. Honden zien de mens dus als collega en het
gezin als een hondenroedel. Zij doen aardig tegen elkaar
wanneer duidelijk is wie in de groep de leiding heeft, wie de
opdrachten uitvoert en wie de grappenmaker is. Tijdens de
TOPDOG training wordt geleerd om je als rustige, vrijgevige
leidershond te gedragen. Roedelleiders worden zelden boos. Dat
hebben zij niet nodig om leiding te kunnen geven.
De honden worden gekeurd en gecertificeerd voordat ze ingezet
mogen worden bij de trainingen. Ook worden ze jaarlijks
herkeurd en gecertificeerd. Dit alles vindt plaats bij
Mens en Hond Consultancy.

‘Ons roedel bestaat momenteel uit
5 Witte Herders, 1 Shiloh Shepherd en 1 Kelpie.’

Uncas vom TerLüner Schloss, roepnaam Uncas,
geboren november
2005 en gestorven
in 2017.
Door zijn
gevoeligheid voor
stemmingen bij
mensen ben ik de
opleiding voor
TOPDOG-training
gaan doen.
Uncas was als roedelleider normaal gemiddeld /dominant en rustig
(flegmatisch).

Coorabin vom Terlüner Schloss roepnaam Mandu,
geboren april 2009.
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Mandu betekent in het Aboriginals: de Zon.
Hij is normaal
gemiddeld en vrolijk
(sanguinisch). Hij is
inzetbaar bij de 12+
module.
Mandu is weliswaar op
leeftijd maar werkt nog
wel graag een wordt
nog steeds ingezet.
Japa Ho vom Terlüner Schloss roepnaam Nanoek,
geboren augustus 2011.
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Nanoek, (meester van de
ijsberen) is
normaalgemiddeld tot
licht dominant.
Hij is rustig (flegmatisch)
en breed inzetbaar
voor zowel de
12- als de 12+ module.
Nanoek en ik en hebben
tot 2019 intensief gedrag en gehoorzaamheid (G&G) en het
speuren getraind bij de Federatie Hondensport Nederland (FHN).

Sinds september 2014 is onze roedel versterkt met Duke of the
White Brothers, roepnaam Kilat. Hij is geboren in juli 2014.
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Kilat betekent in het Maleisisch:
bliksem schicht.
Hij is een vrolijke hond en is
normaalgemiddeld.
Kilat is een actieve hond en hij heeft
meegedaan aan de Dog survival. Hij
is dol op speuren, meegaan met
hardlopen of naast de fiets lopen.

Guardian angel des gardiens du Pacte, roepnaam Gigi.
Geboren in april 2011.
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Gigi betekent in het Frans: puur.
Gigi woont sinds juli 2015 bij ons.
Ze is graag in de nabijheid van
mensen.
Gigi is een rustige (flegmatisch) hond
en is normaalgemiddeld.
Ze wordt vooral ingezet bij de 12module.
In de roedel is ze een speelse hond
die graag anderen uitdaagt en in
verweer komt als ze dit nodig vindt.

Wicca
Ze is geboren in februari 2015
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Wicca betekent in het
Engels: heks. Wicca is
een Working Kelpie, die
nog een lekkere jonge
hond mag zijn..
Wicca wordt ingezet bij
de 12+ module.
Ze is een hondje met een
vrolijk met een
opvliegend karakter.
Ze dwingt mensen om met haar samen een balspel te spelen.
Agility, fly-ball en frisbeeën vindt ze geweldig.
Yuma
Hij is de zoon van Nanoek. Geboren op 18 juli 2017.
Gecertificeerd door Mens en Hond Consultancy.
Hij heeft een indianennaam,
wat zoon van de leider
betekent.
Yuma is normaal gemiddeld tot
licht dominant en vrolijk
(sanguinisch). Hij is geschikt als
psychosociaal hulphond. Voor
kinderen vanaf 8+ met overassertiviteitsproblemen.
Daarnaast is Yuma breed
inzetbaar voor de 12+ module.
Samen met Yuma train ik voor GGB en Speuren bij de Federatie
Hondensport Nederland.

Tadi
In maart 2020 is onze roedel versterkt met Tadi
(Jewel's Dazzling Sevilla).
Ze is een Shiloh Shepherd,
geboren in maart 2019.
Haar naam betekent
Geluk.
Haar eerste ervaring met
de TOPDOGtraining heeft
ze al gehad.
Tadi is in eerste instantie
gereserveerd en waaks.
Daarna is ze vrolijk en uitdagend, haar sociale status is normaal
gemiddeld.
Als ze je vertrouwt wil ze graag met je spelen en voor je werken.
Ze wordt inzetbaar bij kinderen vanaf 8+.

Locatie TOPDOG training
De trainingen vinden plaats op eigen terrein in het buitengebied
van Vorden, aan de Wiersserbroekweg 1a.

De TOPDOG-trainingen kunnen in overleg ook op een andere
locatie gegeven worden, mits deze locatie geschikt is voor de
training en de hond.
Afspraken op locatie en/of verzorgen van vervoer is in overleg
ook mogelijk.

Contact TOPDOG training
Voor meer informatie over TOPDOG en de tarieven en
vergoedingen voor afspraken op locatie neem dan contact op
met:
Hetty Jaaltink
Tel. 0613030774
Wiersserbroekweg 1a
E-mail hettyjaaltink@hetnet.nl
7251 LG Vorden
KvK nummer 54605741
Website www.finnanamcara.com

