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Margot SwartuitAlphen heeftalveel succes

Socialevaardigheden
verbeteren methonden
Agressieveofdepressievejon-

geren sociaal vaardiger en weer

baarder maken metbehulp van
haar viervoeters. Dat is het doel
van Margot Swart met haar

bedrijf CoHond. DeAlphense
boekt succes:binnenkortopent
zeeen eigen praktijkruimte.

Terence Garnier
Alphen

Twintigjaar werkte Margot Swart

voor een broodheer
in de jeugd-

hulpverlening.
De van oorsprong

Nieuwkoopse (39) werkte voorna-

melijk met lastige, moeilijk op-

voedbare jongeren, die bijvoor

beeld uit huis zijn geplaatst ofmet

autisme kampen. Schoffies
in een

bomberjackie,zoals Swartzeom-

schrijft. Met
hen was vaak geen

land te bezeilen. Vaak zwegen ze in

alle toonaarden en meden oogcon

tact. Dejongerenwaren soms ook

depressief ofagressief.

Hoe krijg ik ze
aan het praten,

dachtSwart.Ze nam haar labrador

mee,en warempel: tijdens wande-

lingen met het dier kropenjonge-
ren wat uit hun schulp. Hier moet Margot Swart speelt met haar honden Moos, Morris en Yindee bij het Weteringpad.ForO PETER FRANKEN

ik meermee doen,dacht de in Al-

phen wonende Swart.Ze begon drag vandehond werkt.Dan doe ik het gezicht vande jongeren al dat er en volgt vele opleidingen en work
metCoHond. ook een hond na, doorbijvoorbeeld iets

verandert"

na tebootsenhoe een hond doet als

je contact zoekt. Vaak ontstaat er roepen, het
belonen van de hond of

certificeerd,
de

methodes die
ze ge-

shops
Zeoefenen met de timing vanhet Haarhonden worden jaarlijks ge-

Trein
Methaareigen bedrijfmaakt ze, sa- dan een

lacherige en gezellige omgaan met fysieke signalen.

men met haar driehonden, jonge- sfeer."
Zie hier,

hetijs
is
gebroken

ren weerbaarder
en

sociaal vaardi
ger. Het gaat als een

trein. Dehon- erbij.
Per

'geval' bepaalt
Swart

grote 'finale'inzicht: een losloop

dencoach is onlangs ingekocht in welkevan haar drie viervoeters ze wandeling,
vaak in

Hondenspeel
Amsterdam-Amstelland (veertien inzet, omdat haar honden verschil- park Steekterpo0ort.

Daar
moeten

gemeenten) en huurtook zzp-coa- lende karakters hebben.,Jeziet
aan

jongeren
dus in het

openbaar
de

over het effect van honden
in

de
ches in, omdat het werk niet meer
allemaal zelfte doen is. Binnenkort

opentze een praktijkruimte
in Al-

phen.
Ze werkt volgensde zogeheten Alexanderaanpak

topdog-methode. Die omvat een

soort stoomcursus
van

twaalf ses- werktbeter dande
sies. Jongeren komen viagemeen Trumpaanpak

bruikt zijn vermaard. Steeds meer

Daarnagaande jongeren
de

hond gemeenten omarmen
de

hulp
van

verzorgen en komt langzaamaan
de psychosociale honden.Na een paar sessies komt de hond

Weinigverstand
Toch is er soms hoon of cynisme

hond terugroepen. De Willem- jeugdhulpverlening,
merkt ze. Al

Alexanderaanpak werkt beter dan komt dat vooral van mensen die

de Trump-aanpak." Kortom: hoe weinigverstand
hebben van hon-

harder je schreeuwt, hoe minder dengedrag."

respect je krijgt, bedoelt Swart.

Na de sessies hebben jongeren haar vak te geven, organiseert Mar-

vaak minder ruzies
of conflicten

en got Swartop12 oktober in Alphen
kunnen ze makkelijker communi-

ceren, zegt Swart. Ze reflecteert
allerlei prominentegasten en spre-

naar eigen zeggentot in den treure kers.

DeWillem-
Om meer ruchtbaarheid aan

een landelijke informatiedag met

tenbij haar terecht. ,Inhet begin
rumpaanpak

leg ik,zonder hond, uit hoe het ge- -Margot Swart


