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Aankondiging/ uitnodiging symposium: “10 Jaar Topdog met hart en ziel”  
 
Dit jaar viert Topdog een dubbel feestje. De Topdogmethodiek bestaat 10 jaar en Mens & Hond bestaat samen 
35 jaar. Jeroen Dale 15 jaar en Rob Mos 20 jaar (hahahahahaha). Wij willen dit dubbele feestje vieren door 
middel van een  symposium: “10 Jaar Topdog met hart en ziel”…… Het symposium zal plaatsvinden op 
donderdag 15 juni 2017.  
 
’s Morgens hebben wij 3 topsprekers. ‘s Middags zijn er workshops. Er zal een presentatiemogelijkheid zijn in 
de vorm van een markt, waarin alle Topdogtrainers folders en eventueel foto’s kwijt kunnen.  
Je kunt 3 van de 6 workshops bezoeken in de middaguren.  
 
In de mail graag vermelden: Aanmelding symposium 15 juni 2017, naam, functie en bedrijf waarvoor je werkt. 
Dit kan ook je eigen bedrijf zijn. 
 
Je kunt je inschrijven voor het symposium tot 15 mei 2017 bij Desirée van der Hoeven. 
Mail: desiree_van_der_hoeven@hotmail.com 
De inschrijving voor het symposium kost € 150,-. Wanneer je dit bedrag hebt overgemaakt op 
rekeningnummer: NL38ABNA0965493644 t.n.v. R.P. Mos te Gaanderen, ben je  ingeschreven. Wij kunnen 
maximaal 200 mensen onderbrengen. Wees snel met het aanmelden. Bij de inschrijving ‘s morgens kun je een 
keuze maken voor de workshops van jouw voorkeur. Wees op tijd, dan zijn alle plekken voor de workshops 
nog beschikbaar. 
 
Wanneer wij geld overhouden na betaling van de kosten van het symposium, zal dit besteed worden aan 
wetenschappelijke ondersteuning van Topdogtrainers en aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten  
van de training. Tot nu toe zijn er twee kortlopende wetenschappelijke onderzoeken geweest en 
ervaringsonderzoek. Wij hebben nog veel meer onderzoek nodig om de effectiviteit van de training niet  
alleen te ervaren, maar ook te bewijzen. 
 
Op het symposium zal waarschijnlijk de Nederlandse kwaliteitsstandaard voor AAI beschikbaar en misschien 
ook te verkrijgen zijn. 
 
 
Wij vinden het heel fijn, wanneer je komt. 
 
 
Je vindt het programma van het symposium hieronder. 
 
 
 
 
 
           Rob Mos 23-02-2017. 
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Jubileumsymposium “10 jaar Topdog met hart en ziel” 15 juni 2017 

35 Jaar Mens & Hond Consultancy 
De kracht van een hond binnen hulpverlening en onderwijs 

 
Dagvoorzitter: Arlette Hüttmann 
 
Locatie: Stadion De Vijverberg. Lijsterbeslaan 101a 7004 GN Doetinchem.                
 
Programma: 
 
09.15 - 09.45 uur Inloop en koffie met gebak 
 
09.45  10.15 uur Opening symposium door de dagvoorzitter en film over Topdog 
                  Over dit symposium, Topdog, Mens & Hond, Topdogtrainingen Nederland en de minidocumentaire.                  
10.15 - 11.00 uur Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers Internationale ontwikkelingen voor de kwaliteit AAT  
                  Over de kracht de risico’s en de beperkingen van diergeleide hulpverleningen. Internationale        
                  ontwikkelingen. 
 
11.00 - 11.20 uur Pauze 
 
11.20 - 12.05 uur Prof. Dr. Theo Verheggen Kwaliteitsstandaard AAT in Nederland 
                  Welke kwaliteitsverwachtingen mogen wij hebben van diergeleide hulpverleningen? Stand van  
                  zaken in Nederland. Waar staan wij in de wereld van diergeleide hulpverleningen? 
 
12.05 - 12.50 uur Drs. Arjen van Alphen Wederkerigheid van sociaal leren bij mensen en honden 
                  Over de relatie tussen mensen en honden. Wat hebben mensen en honden gemeen en waarin  
                  verschillen wij van elkaar? 
 
12.50 - 13.50 uur Lunch 
 
13.50 - 14.35 uur Workshop ronde 1 
 
14.40 - 15.25 uur Workshopronde 2 
 
15.30 -  15.50 uur Pauze 
 
15.50 - 16.35 uur Workshop ronde 3 
 
16.40 - 17.00 uur Startschot Topdogtrainingen Nederland  
                 en afronding van het symposium 
 
17.00 - 18.00 uur Borrel 
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Workshops: 
 
1. Margreet Teders: PTSS en gezinshonden van slachtoffers 
    Margreet Teders heeft voor defensie gewerkt met militairen met PTSS. Zij is nu zorgondernemer. 
2. Jeroen Dale: Je hond in je gezinshuis 
    Jeroen Dale is opleider van Topdogtrainers. Hij is gezinshuisondernemer en ambulant zorgondernemer. 
    Jeroen doet in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Topdogtrainingen    
    voor de gemeentes Doetinchem, Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek, Berkelland, Bronckhorst,  
    Oost-Gelre en Montferland. 
3. Daphne Daniëls: Honden in het voortgezet onderwijs                                                                                                      
    Daphne Daniëls is praktijkdocent en pedagoog in het praktijkonderwijs in Arnhem. Zij is Topdogtrainer,              
    kynoloog en zorgondernemer. Daphne werkt met kinderen en jongeren met ernstige meervoudige  
    problemen. 
4. Dafne Rademakers: Persoonlijk en maatschappelijk herstel met een Topdog Hulphond 

Dafne Rademakers is ervaringsdeskundige en activiteitenbegeleidster geweest in de sector geestelijke                                                                                          
gezondheidszorg. Zij is nu zorgondernemer. Dafne doet Topdogtrainingen voor de organisatie Lister in 
Utrecht en voor de gemeente Utrecht, vanuit haar bedrijf Herstel op poten. 

5. Hetty Jaaltink: De hond als co-trainer bij de Topdog SOVAtraining voor kwetsbare jongeren 
    Hetty Jaaltink is zorgondernemer, kynoloog en Topdogtrainer. Zij runt met haar vriend een zorgboerderij 
    en doet Topdogtrainingen met kwetsbare mensen. Hetty doet Topdogtrainingen in het kader van  
    Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de gemeentes Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek en 
    Oos-Gelre.                         
6. Ellen Laurensse: 11 Jaar honden op het AOC-Oost-MBO in Doetinchem 
    Ellen Laurensse is zorgcoördinator bij AOC-Oost in Doetinchem. Zij is daarnaast kindertherapeut. 
    Naast binnen haar werk voor het AOC, ervaart zij ook binnen haar werk als kindertherapeut de invloed 
    van dieren op kinderen.  
 

 
 

 
Maarten en hulphond Lot in Goenekan 


