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Coaching
Eén en één is soms meer dan twee. Dat geldt zeker
voor Marleen Postma en Ard Nieuwenbroek. Een
unieke samenwerking in Sint Oedenrode. 
 TEKST: HANNEKE VAN DER VELDEN FOTO'S: KIM BALSTER
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Marie-José Appels (links)

met Marleen Postma

(midden) en Ard

Nieuwenbroek (rechts).

M
arleen Postma, als
kindercoach werkend met
kinderen met een beperking,
komt uit het verre
Middenbeemster. De
worstelingen die

kinderen met bepaalde beperkingen kunnen
hebben, raakte haar dusdanig dat ze er
haar beroep van maakte om hen daar op die
manier bij te helpen. Door bijvoorbeeld autisme
of ADHD kunnen kinderen uit balans raken of
stagneren in hun ontwikkeling. Maar denk ook
aan kinderen die worstelen met levensthema’s
zoals de echtscheiding van hun ouders. Als
gepassioneerd coach zette ze zich zo al jaren
actief in op veel scholen in Middenbeemster. De
laatste jaren kwam daar een nieuwe impuls bij.
Ze merkte dat het werken met paarden en
honden een enorme meerwaarde heeft bij de
coaching. 

 
PAARDENSESSIES  Marleen vertelt:

'Laatst werkte ik met een twaalfjarig meisje dat
last had van depressiviteit. In het contact met
mijn paard kwam er iets los, dat ik met woorden
nooit had kunnen bereiken. Ze spiegelde
zichzelf en het paard reageerde op een volstrekt
natuurlijke manier. Het was eigenlijk een klein
wondertje. Na vijf ‘paardensessies’ verminderde
haar somberheid en kon ze ’s nachts eindelijk
beter slapen.” 

 
THERAPEUT Haar partner Ard

Nieuwenbroek werkte tientallen jaren als
therapeut en coach in Esch. Hij is landelijk
bekend als autoriteit op het gebied van faalangst
bij jong en oud. Hij schrijft daar vele boeken
over en daarnaast geeft hij trainingen en
lezingen voor begeleiders in het onderwijs. Op
dit moment is hij actief met het schrijven van
een boek over perfectionistische leerlingen. Zijn
volle praktijk kent cliënten met diverse
problemen. Ard vertelt: 'Wat mij het meest

inspireert is hoe mensen vanuit een groot
vertrouwen hun kwetsbaarheid aan mij laten
zien. Om van daaruit, in een intensieve
samenwerking, veranderingen te creëren die
voor hen het leven lichter maakt.'

 
KLASSIEK EN NATUURLIJK Vanaf 1 mei

werken ze samen onder de naam "Ortho Hulp"
vanaf hun nieuwe plek met praktijk aan huis aan
de Schootsedijk in Sint-Oedenrode. Bijzonder is
hoe ‘klassieke’ begeleiding hier kan worden
gecombineerd met een natuurlijke benadering.
Zo werkt Marleen Postma actief met haar
coachpaard Bo. Een prachtige elfjarige ruin, die
alleen al door zijn uitstraling vertrouwen geeft.
Voor sommige cliënten een onverwachte
aanvulling die de succeskans van de totale

Ortho Hulp biedt

coaching en therapie

aan voor jong en oud.

Soms met en soms

zonder de hulp van

paarden en hond.

Daarnaast verzorgt

Ortho Hulp trainingen

en lezingen rond

verschillende thema’s,

zoals bijvoorbeeld

faalangst,

perfectionisme en

depressie. 
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Kindercoach Marleen

Postma met haar prachtige,

elfjarige coachpaard Bo. 

coaching vergroot. En binnenkort komt er
uitbreiding met nog een tweede coachpaard en
een coachhond, een daartoe getrainde Golden
Retriever.

 
 GEEN ETIKET Bij Ortho Hulp zijn cliënten

geen ‘mensen met een etiket’. Ard benadrukt dat
hun visie op begeleiden altijd uitgaat van een
ontmoeting tussen twee mensen. Hulpvrager en
hulpverlener blijven beiden op de eerste plaats
‘mens’.

 
MENS TOT MENS Met een knipoog en

glimlach vertelt Ard hoe hij vindt dat dit ook
moet gelden voor andere bedrijven, zoals bij
banken. 'Onze eerste ontmoeting met
Marie-José Appels van Rabobank Hart van De
Meierij was een verademing. We spraken
met verschillende banken over de financiele
mogelijkheden en gevolgen van onze verhuizing
naar Sint-Oedenrode. Bij Marie-José ervaarden
we voor de eerste keer in maanden dat iemand
van een bank ons echt tegemoet trad vanuit een
"mens-tot-mens" benadering. Dat lijkt logisch
maar dat bleek behoorlijk ongewoon tijdens
onze recente bankervaringen'. Hij noemt
tenslotte een bijzondere ervaring in zijn
praktijk: 'Een echtpaar kwam voor een
kennismakingsgesprek, ik verfoei het woord
"intake", en na een half uur viel het even stil.
Waarna het stel verbaasd verzuchtte dat ze zo
opgelucht waren, dat ik ook een gewoon mens
bleek te zijn met eigen aarzelingen en twijfels'.

 
KORTOM Een "natuurlijk" verhaal van

twee bevlogen mensen. Midden in het groene
buitengebied van Sint Oedenrode. Een mooie
plek waar jong en oud hulp geboden
wordt bij de zoektocht naar een hernieuwd
evenwicht in hun leven.
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Succeskansen
vergroten. Klassieke

begeleiding combineren
met de inzet van

coachdieren.




