
NIEUWSBRIEF PADEN 

Hallo allemaal.  

Vanuit Horison hebben wij iets bijzonders ontdekt; informatie 

die wij graag met jou delen. We zijn trotst om aan te 

kondigen dat Horison na 20 jaar nu ook voor 

Jeugdzorgwerkers een SKJ geaccrediteerde training heeft 

ontwikkeld.  

Op 14 november is onze eerste PADEN-trainingsdag. Er zijn nog een paar plaatsen 

beschikbaar, dus als je erbij wilt zijn, schrijf je nu dan snel in https://www.horison.nl/paden/ 

WAT IS DE PADEN TRAINING 

Ben jij jeugdzorgwerker en je werkt met kinderen met autisme? En 

herken je het volgende? Dan is de PADEN training iets voor jou.   

Je hebt passie, kennis en ervaring. En je wilt het beste uit jezelf en deze 

kinderen halen. Ze hebben kwaliteiten, zijn sensitief maar ook moeilijk 

te doorgronden en aan te sturen. Deze speciale kinderen gaan vaak 

hun eigen gang, hierdoor kan het lastig zijn om de goede ingang te 

vinden om ze te begeleiden. 

Horison organiseert een trainingsdag die op inhoud echt anders is. We 

willen jou leren over onze benadering ‘PADEN’. Hierin komen onze 

inzichten samen op het gebied van Prikkelverwerking, Attitude, 

Dyspraxie en Executieve Functies van wat wij Neuro-speciale kinderen 

noemen; kinderen met onder meer Autisme, ADHD, ADD en DCD. De pijlers van PADEN 

vormen samen een pad dat je interessante nieuwe handvatten biedt. Lees verder op 

https://www.horison.nl/paden/ 

VERBLUFFEND 

De voorbereidingen zijn in volle gang en de try-outs worden enthousiast ontvangen. Zoals 

een deelnemer met veel ervaring op het gebied van autisme zei: “Verbluffend!” Ja, we 

geloven dat we werkelijk een nieuw perspectief te brengen hebben, en we dragen dat graag 

aan je over. 
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ANNEKE BLOGT OVER KINDEREN MET AUTISME  

Op persoonlijke en prikkelende 

wijze schrijft Anneke Groot, 

moeder van een zoon met 

autisme, directeur van Horison en 

ruim twintig jaar gewaardeerd 

deskundige op het gebied van 

contact en autisme, over haar 

inzichten. Ze neemt je mee in de 

wereld van kinderen met autisme. 

En ze wil je laten zien wat er nodig 

is om met kinderen met autisme 

contact te maken en hoe je aan 

kunt sluiten op hun prikkelverwerking. Lees haar blog op  https://www.horison.nl/blog/ 

 

NIET ALLEEN VOOR KINDEREN 

We krijgen veel vragen of de PADEN-benadering ook inzetbaar is voor volwassenen. Het 

antwoord is ‘JA!’ Horison richt zich op kinderen, maar deze handvatten zijn ook inzetbaar 

voor volwassenen. We denken graag met je mee. 

 

OOK PADEN VOOR OUDERS 

We gaan ook een dag voor ouders organiseren over de PADEN-

benadering. Ook voor hen biedt het nieuwe en praktische 

handvatten voor de opvoeding. Een moeder vertelde me dat ze, 

sinds ze meer begreep over de PADEN-benadering, haar zoon 

veel makkelijker uit bed kreeg ’s morgens vroeg. En zo begint 

voor hen de dag niet met strijd.  
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PRACTISCHE INFORMATIE OVER DE PADEN TRAININGEN 

 

Op 14 november 2019 van 9.30 tot 17.00 uur organiseren wij de 

eerste trainingsdag voor professionals in Bildung City, Spaklerweg 79, 

Amsterdam. 

 

De volgende PADEN-trainingsdagen zijn: 

3 april 2020 in Utrecht 

1 oktober 2020 in Amsterdam 

5 maart 2020 voor ouders in Amsterdam 

Jouw investering 

De inschrijfkosten bedragen 240,00 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. 

Horison is vrijgesteld van BTW. Schrijf je in via het inschrijfformulier 

https://www.horison.nl/paden/ 

 

IN COMPANY 

Je kunt ook een PADEN-trainingsdag in company inhuren voor jouw organisatie. Neem 

daarvoor contact op met secretariaat@horison.nl 

DELEN MAG 

 

Draag jij Horison een warm hart toe. En ken je iemand die mogelijk 

geïnteresseerd is in de PADEN-benadering. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door 

te sturen. 

https://www.horison.nl/paden/
mailto:secretariaat@horison.nl

