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Waar twee zijn

Samenkomen

Ontstaat contact

Contact groeit

Met liefde

En aandacht 

Naar verbondenheid

Samen

Zien wij meer dan 1.

Samen 

Voelen wij andere dingen aan.

Samen

Elk met een eigen blik

Treden wij de wereld tegemoet.

Als team

Kunnen wij meer,

Dan een van ons apart.

En samen 

Kunnen wij ook met jou in contact.
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Inhoudsopgave



Mijn naam is Hester Poelman (1989).

Samen met mijn lief woon ik in Amersfoort en ik ben de trotse oprichtster van Praktijk in de 
Tuin, voor persoonlijke groei. 

Al vroeg in mijn leven worstel ik met mijn gevoeligheid, mijn neiging tot aanpassen en 
gevoel van vastlopen. Ik ga snel nadenken, piekeren. Ik ben mijn jeugd het liefst met dieren, 
daar voel ik me veilig. 

Als Bestuurskundige ben ik gaan werken met teams en mensen in organisaties en ik merk al 
snel dat ik meer wil weten en kunnen van groepsdynamiek en begeleiding van mensen. Zo 
kom ik bij de opleiding Gestalt-Art therapeut terecht. Tijdens deze opleiding ontdek ik 
patronen die diep in mij geworteld zijn, creëer ik daar mijn vrijheid in en kom ik steeds 
meer thuis bij mij, op mijn eigen grond. 

De droom ontstaat voor een eigen praktijk, waar ik samen met mijn hond mensen kan 
begeleiden. De praktijk is gebouwd in onze achtertuin waar ik inmiddels cliënten ontvang. 
Na de opleiding Dog Assisted Interventions kan Milo mij als collega komen versterken.

Naast de hond hebben we ook nog twee katten, lees en schilder ik graag en doe ik aan 
fitness. 

Opgeleid tot Gestalt-Art therapeute bij Olflo in Breda (2015 - 2019)

Opgeleid in Dog Assisted Interventions bij Dokter Snuffel in Leusden (2020)

Kijk voor meer informatie op www.praktijkindetuin.com 4

Wie ben ik?

http://www.praktijkindetuin.com/


Wie is Milo?
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Dit is Milo! Een vrolijke, onstuimige jongen, geboren in april 2019. Hij is een kruising 
tussen een Golden Retriever en een Labradoodle. Dat zie je terug in zijn blijheid, 

aanhankelijkheid en onverstoorbaarheid. Milo is niet snel van zijn stuk te krijgen, houdt 
van spelen en gaat het liefst overal mee naar toe. 

Zijn enthousiasme maakt dat hij, zeker in het begin, soms behoorlijk druk kan zijn en de 
neiging heeft tot opspringen. Om met Milo te kunnen werken, is het belangrijk dat je 
daar een beetje tegen kunt. Hij is goed in het innemen van zijn ruimte en geniet van 

vrijheid. 

Milo is gek op balletjes, daar doet hij alles voor. Maar ook voor aandacht, een knuffel of 
een koekje laat hij zich graag van zijn beste kant zien. Tijdens sessies en ook daarbuiten 

is het voor Milo belangrijk dat hij voldoende structuur heeft: in zijn mand wordt er niets 
van hem verwacht en daar kan hij tot rust komen. Wanneer er mensen binnen komen, 

vraag ik Milo om in zijn mand te blijven, tot hij rustig is en uitgenodigd wordt om 
mensen te begroeten. 

Milo houdt van vrijheid: hij doet graag wat hij zelf wil. Dat maakt hem ook goed in het 
vertolken van ‘schaduwdelen’, de kanten die in de maatschappij wat minder 

geaccepteerd zijn of die we minder graag zien in onszelf. Irritant, druk, stout, hij kent het 
allemaal. Net als de polariteiten hiervan: rustig, zachtaardig, lief en ontspannen.

Wat doet dat met jou? Mogen al jouw delen er zijn of heb jij delen die je liever niet ziet? 

In contact met Milo kun je jouw kwaliteiten onderzoeken, leren kennen, de waarde 
ervan zien en vrij zijn om ze in te kunnen zetten in jouw leven.  
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Wat typeert ons als team?

Milo en ik hebben het in het begin niet makkelijk gehad, wat vooral komt omdat veel van onze kwaliteiten 
op elkaar inhaken. Het ene moment ben ik stapelgek op hem en had ik mij geen fijnere hond kunnen 
voorstellen en op het andere moment kan ik hem wel achter het behang plakken. Door mijn opleidingen 
heb ik meer zicht gekregen op wat hier gebeurd: Milo is de perfecte hond voor mij, alleen leert hij mij 
dingen die voor mij soms moeilijk zijn.

Vanuit Gestalt-therapie is mijn visie dat iedereen alle kwaliteiten in zich heeft: alle positieve eigenschappen 
(lief, aardig, creatief, enzovoorts) én ook alle eigenschappen die we vaak als negatief bestempelen (boos, 
hard, egoïstisch, etc.). De kwaliteiten die we moeilijk vinden om onder ogen te komen, noemen we onze 
schaduwdelen en juist als deze in contact met de omgeving aangeraakt worden, ervaren mensen dat vaak 
als vervelend. Terwijl juist deze eigenschappen iets kunnen brengen wat we vaak goed kunnen gebruiken. 

Met Milo en mij gebeurt dat ook. Ik heb de neiging om veel verantwoordelijkheid op mijn schouders te 
nemen. Te zeggen: ik kan het allemaal wel. Alleen ga ik dan vaak aan mijzelf voorbij. Ik word druk, heb de 
neiging om mijzelf te overschreeuwen. Milo laat mij dat feilloos zien: hij gaat springen, wordt druk en 
luistert slecht. Dat voelt in eerste instantie als: dat kan ik er nu even niet bij hebben. Maar inmiddels kan ik 
zijn signaal waarderen: het is tijd dat ik zelf wat rustiger aan ga doen. Wanneer ik rust pak, goed voor mij 
zorg, kalmeert ook Milo. Zo helpt hij mij, vult hij mij aan en maakt hij mij ook beter in mijn werk.

Een ander voorbeeld is mijn neiging tot aanpassen. Zo heb ik het van kinds af aan gedaan, vooral proberen 
het de ander naar de zin te maken. Milo is hier vrij van. Als hij blij is, is hij blij. Hij springt op, rent achter zijn 
bal aan, danst vrolijk in de rondte. Soms voelt dat voor mij vervelend. Opspringen is immers niet 
aangepast. Alleen het plezier en de vrolijkheid waarmee hij de wereld tegemoet treedt, zorgt bij mij ook 
heel vaak voor een lach op mijn gezicht. Zo vrij zijn als hij is, is iets waar ik nog iedere dag veel van leer. 

De voorbeelden zijn eindeloos. Wat typeert ons dan als team? Enthousiasme voor het vak, gedrevenheid 
en vooral: elkaar aanvullen en van elkaar leren, ook als het even moeilijk is. 
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Wat is Gestalt-art therapie?

Ieder mens heeft behoeftes. Lichamelijk aan zuurstof, voedsel, slaap, etc. Emotioneel 
aan aandacht, veiligheid, geborgenheid, liefde, erkenning, gezien worden, …... Van jongs 
af aan probeert ieder van ons deze behoeftes zo goed mogelijk te vervullen in contact 
met de omgeving waar je in leeft. Soms lukt dat goed, aan andere behoeftes wordt 
minder goed voldaan. Gelukkig is de mens creatief. Op eigen wijze maken we het beste 
van een situatie. We passen ons aan om toch zo goed mogelijk onze behoefte te 
vervullen. Zo ontstaan patronen. De oorspronkelijke behoefte verdwijnt echter niet. 
Onder de oppervlakte blijft deze aanwezig en vragen om vervuld te worden.

Met Gestalt-Art kun je jouw onbewuste en oorspronkelijke IK op het spoor komen. Het is 
een ervaringsgerichte vorm van therapie en we maken gebruik van o.a.:
• Beeld en creativiteit (tekenen, schilderen, klei, etc.)
• Lichaamswerk
• Experimenten in het nu 
• Contact maken met jezelf én met je omgeving
• Inzet van Milo*

* Indien voldaan wordt aan de vereisten zoals beschreven in de algemene voorwaarden 



Wat is Gestalt-art therapie?
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Door zicht te krijgen op waar je diep van binnen behoefte aan hebt, en daar in het 
hier en nu opnieuw naar te kunnen kijken, ontstaan vaak nieuwe mogelijkheden. Op 
deze manier kun je meer vrijheid, creativiteit, autonomie en levensenergie 
verwerven. 

Gestalt-therapie leent zich voor o.a.
• Weinig energie
• Burn-out klachten
• Verwerken van gebeurtenissen uit jouw verleden
• Prestatiedrang die ten koste gaat van jezelf
• Gevoelens van verdriet of boosheid waar je je geen raad mee weet
• Lichamelijke klachten zonder duidelijk medische oorzaak
• Meer op eigen benen gaan staan 
• Je grenzen bewaken

Heel begrijpelijk als je na dit verhaal nog steeds niet precies weet wat Gestalt-Art 
precies is. Maar ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om te 
komen ervaren. 
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Doelgroep

In dit werk is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Milo in zijn natuur is een 
vrolijke, enthousiaste hond. Milo wordt heel blij van de hoge stemmen van kinderen en 
wil ze niets liever dan kusjes geven in hun gezicht. Omdat hij soms opspringt, werken 
we niet met kinderen onder de 12 jaar. Dat is niet de doelgroep die bij ons past. 

Om de veiligheid van de hond te garanderen, wordt Milo niet ingezet bij werken met 
mensen met verminderde toerekeningsvatbaarheid. 

Met wie werkt Milo dan wel?

Met iedereen met wie hij een klik heeft.

Zo vindt hij het heerlijk om bij oma op bezoek te gaan!
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Waar kun je voor bij ons terecht?

Individuele begeleiding (zonder Milo)

Kun jij wel wat ondersteuning in jouw proces gebruiken? Dan ben je van harte welkom voor individuele begeleiding. We 
starten altijd met een intakegesprek, waarin wij elkaar kunnen leren kennen en je ook kunt ervaren wat Gestalt-Art 
therapie is en of dit bij jou past. Daarna kun je een afspraak maken voor individuele sessies. Zowel de intake als de 
sessies duren 1 uur. 

Individuele begeleiding (met Milo) – voor personen ouder dan 12 jaar. 

Dieren leven altijd in het hier en nu. Ze spiegelen ons in wat er nú is, welke energie we uitstralen. Bovendien zijn dieren 
oordeel vrij. Zelf heb ik altijd veel steun gehad aan dieren in mijn omgeving en dat wil ik nu ook bieden in mijn praktijk.

De aanwezigheid van Milo kan enorm helpend zijn. Hij spiegelt jou in je gedrag, kan helpen om jouw grenzen te 
onderzoeken, een knuffel geven als steun en in samenwerking met hem kun je meer over jezelf leren. 

Voor mij staat het welzijn van de hond voorop. Dat betekent dat, als jij interesse zou hebben om met Milo te werken, er 
tijdens een intake altijd gekeken wordt of er een klik is tussen jou, Milo en mijzelf. Alleen bij een klik van alle kanten, 
wordt Milo ingezet. Is er geen klik met Milo? Dan kunnen jij en ik altijd besluiten om samen aan de slag te gaan, met 
allerlei andere oefeningen. Het kan zijn dat er meerdere sessies nodig zijn om goed af te tasten of Milo ingezet kan 
worden. Wanneer er sprake is van meer dan 1 intakegesprek, worden die kosten niet in rekening gebracht. 

Ook is er de mogelijkheid om je eigen hond mee te nemen. Is dat voor jou steunend? Dan onderzoek ik graag samen 
met je hoe jouw hond jou kan helpen in je proces. Milo wordt dan niet ingezet. 

Afspraken duren maximaal 1 uur. Als de hond eerder moe is, wordt hij uit de sessie gehaald en werken wij samen verder.

Voor tarieven, meer informatie en algemene voorwaarden zie de website www.praktijkindetuin.com

http://www.praktijkindetuin.com/


- Milo is getest op geschiktheid voor dit vak, voorafgaand aan de opleiding. 

- Milo verhaart niet. Daarom is het voor mensen met allergie soms ook mogelijk om met 
Milo te werken. 

- Met regelmaat wordt Milo geborsteld en geschoren, zodat er geen vuil in zijn vacht 
achterblijft.

- Voor we aan het werk gaan, wordt Milo altijd goed uitgelaten. 

- Met Milo wordt altijd gewerkt in een veilige omgeving, namelijk mijn eigen 
praktijkruimte.

- De ruimte wordt voorafgaand aan de afspraak en na die tijd gereinigd.

- Milo heeft een eigen plek in deze ruimte, waar hij met rust gelaten wordt. 

- Er is de mogelijkheid om je handen te wassen, voor en na het werken met Milo. 

- Het materiaal waarmee gewerkt wordt, wordt regelmatig gewassen.

- Milo wordt regelmatig nagekeken door de dierenarts en fysiotherapeut en periodiek 
ingeënt.

- Wanneer een sessie voor Milo genoeg is geweest, haal ik hem uit de sessie en gaan wij 
samen verder.  

- Wanneer Milo ziek is, wordt hij niet ingezet. 

- Ik ben EHBO gecertificeerd. 11

Hygiëne en veiligheid
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Algemene voorwaarden 

Naast de afspraken die reeds genoemd zijn in dit portfolio aangaande hygiëne en veiligheid, 
gelden de volgende afspraken:

Inzet van de hond

Milo wordt alleen ingezet wanneer er een klik is tijdens de intake. 

Corrigeren van de hond gebeurt alleen door mijzelf. 

Aansprakelijkheid

Praktijk in de Tuin heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Praktijk in de Tuin is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat.

Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan de hond of de ruimte. 

Betaaltermijn

De betaaltermijn van facturen is 14 dagen. 

Afzeggen?

Wanneer een afspraak wordt afgezegd binnen 48 uur voorafgaand aan de sessie, worden de 
kosten in rekening gebracht. Voor die tijd is het mogelijk om een afspraak af te zeggen of te 
verzetten. Wordt de afspraak vanuit Praktijk in de Tuin afgezegd? Dan wordt in overleg een 
nieuwe afspraak gemaakt. 



Contact

Hester Poelman

Dollardstraat 206

3812 ER Amersfoort

06-33722095

praktijkindetuin@gmail.com

www.praktijkindetuin.com

Ma - Vr ( van 9:00 tot 20:00 )
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