
Jaarverslag Nederlandse Stichting Helpen met Paarden
– Equitherapie SHP-E (NL) 2007 2008

De Stichting Helpen met Paarden heeft ten doel:

De bevordering van Equitherapie (therapeutisch paardrijden) op wetenschappelijk verantwoordde
basis
Het verzorgen van een opleiding voor therapeutisch paardrijden
Zij tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door

 Het voeren van overleg met internationale organisaties op het gebied van therapeutisch
paardrijden

 Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars
en ziektefondsen

 Het geven van voorlichting
 Beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te financieren

De Stichting organiseert
 Kwaliteitsbewaking van de Nederlandse opleiding Equitherapie die verzorgd wordt door

HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 Bemiddeling van Equitherapeuten
 Kwaliteitsbewaking van Equitherapeuten
 Bijscholing van Equitherapeuten
 Homepage met informatiemateriaal voor Equitherapeuten en geïnteresseerden aan

Equitherapie
 Internationale contacten
 Publicaties

De SHP-E(NL) is aangesloten resp.actief vertegenwoordigt bij een aantal internationale
organisaties die zich bezig houden met therapeutisch paardrijden en de opleidingen voor
Equitherapeuten

 Riding Disabled international (FRDI)
 FATP Forum der Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd (Oostenrijk, Zwitserland,

Duitsland en Nederland)
 FAPP (Fachgruppe Psychotherapie mit dem Pferd)

INHOUD:

1. SHP-E(NL) Intern in 2007 en 2008

2. SHP-E(NL) OPLEIDING/REGISTRATIE/CERTIFICERING in 2007 2008 :

3. SHP-E(NL) EXTERN in 2007 en 2008 :


Stichting ter bevordering van therapeutisch
paardrijden op wetenschappelijk verantwoorde wijze

Postadres:
De Bult 2
NL 6027 RG Soerendonk



1. SHP-E(NL) INTERN 2007 2008 :

Wisseling samenstelling opleidingscommissie en bestuur

In 2008 heeft een wisseling in bestuur en Opleidingscommissie plaatsgevonden. Op het
moment zoekt SHP-E(NL) dringend leden die bereid zijn iets te doen binnen het bestuur of
commissies en dat betekend ook verantwoording overnemen, wat saaie dingen zoals
financiële rapporten te maken boekhouding en ledenadministratie bij te houden en achter
mensen aan te bellen enz.!! Verder bestaat wel de kans dat meegedacht en meegewerkt
wordt aan de toekomst van SHP-E(NL) De secretaris zal hierover in de nieuwsbrief
rapporteren. Sollicitatieformulieren zijn op de homepage beschikbaar.
Hoofdtaken van de commissieleden en functies: (zie ook Organigram SHP-E(NL))

PR-werkgroep: Gezocht wordt een voorzitter en meerdere leden
Taken: In nauwe samenwerking met het bestuur deze te ondersteunen door

 artikelen bij de equitherapeuten verzamelen die uitgebracht zouden kunnen worden
 samenwerking met mevr Haarzeveld voor fondsenwerving
 netwerk met journalisten opbouwen
 per skype of in persona vergaderen
 medewerking aan beurzen te organiseren

Bestuur:penningmeester:
 houdt de ledenadministratie (ook op de website) bij
 zorgt voor de financiële verantwoording die 1 keer per jaar samen met het bestuur
 goedgekeurd wordt
 verstuurt betalingsherinneringen
 neemt deel aan bestuursvergaderingen per skype of in persona
 levert ideeën en werkt verdere aandachtspunten en projecten in samenwerking met

de ander bestuursleden uit
 houdt contact met de basis (bv intervisiegroepen, gecertificeerde therapeuten enz)

om wensen en trends aan het bestuur door te geven en de communicatie met basis
en bestuur te actief en slagvaardig te houden

Hoofd opleidingscommissie
 verzamelt en bekijkt alle aanvragen wat betreft de opleiding. Registratie en

certificering.
 Deze worden samen met de commissie bekeken en besproken
 4 vergaderingen per jaar voor aanvragen, incidenteel ook tussendoor per skype of in
 persona
 moet besluiten van de opleidingscommissie binnen drie weken aan de leden

terugkoppelen
 Roept commissievergaderingen bij elkaar
 Verzorgt de agenda
 Houdt de opleidingsdossier actueel door vermelding van de besluiten

Opleidingscommissie
 Adviseert samen met andere leden het bestuur in opleiding- en bijscholingsvragen

Linknaar formulier : Opgeven voor Functie binnen SHP

Ov erzicht inkomsten/uitgaven 2007 2008

a) bijdragen leden
De inkomsten in 2007 waren diegene uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de
administratiebijdragen van leden. In totaal zijn in 2007 € 9.170,- binnengekomen.
De inkomsten in 2008 waren diegene uit de jaarlijks bijdragen van de leden en de
administratiebijdragen van leden. In totaal zijn er € 14.187,00 binnengekomen. Gezien er elk
jaar weer veel problemen ontstaan met de administratie van de lidmaatschapsbijdragen willen
wij in 2009 overgaan tot incassomachtiging. Onderzoek naar acceptgiro heeft uitgewezen dat



dit niet acceptabel en werkbaar is voor SHP-E(NL). De lidmaatschapsbijdrage voor 2009 is €
160.-. Inschrijfkosten voor nieuwe leden € 25.

b) donaties
In 2007 konden wij geen donaties verwerven anders dan de lidmaatschapsbijdragen. In 2008
konden wij 700€ aan donaties verwerven anders dan lidmaatschapsbijdragen van de leden.
600€ kwamen via de penningmeester en een gerelateerd bedrijf binnen en 100€ via een
mailing voor sponsorwerving van een ander bedrijf. Een uitgebreide sponsorwervingsactie
eind 2008, doorgevoerd van Jacqueline Jansen in samenwerking met het bestuur heeft in
2008 nog niet tot verdere sponsoren geleid. Er werd een sponsorbrief verzorgd en aan bijna
900 bedrijven rondgestuurd.

c) indirecte donaties
Door zeer late betalingen van de lidmaatschapsbijdragen is SHP medio 2008 in
betalingsproblemen belandt. Voorzitter Ulrike Thiel en Hippocampus hebben hier even krediet
gegeven. Door Ulrike Thiel werden verder donaties in de vorm van ter beschikking stellen van
apparatuur en het niet verrekenen van gemaakte onkosten gedaan. Homepagekosten van
500€ werden op haar genomen en niet doorberekend. Verder werden 200 werkuren van
stagiaires van HippoCampus ter beschikking gesteld voor werkzaamheden van de stichting.
De grafische ontwerpen voor de nieuwe stalplaquette en de veranderingen bij de diploma´s
werden niet doorberekend aan SHP. Ook heeft de voorzitter een aantal reisko sten niet
doorberekend gezien de financiële problemen medio 2008. De bestuursleden hebben in 2008
geen reisko sten voor de bestuursvergaderingen in rekening gebracht, evenals de leden van
de opleidingscommissie. De penningmeester heeft het sponsorenboekje ter beschikking
gesteld.

d) uitgaven
In 2007 beliepen zich de totale uitgaven op € 8.963,-. In 2007 moesten een aantal
investeringen worden gedaan. De inschrijving van het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL)
moest betaald worden. Omdat nog steeds alle programma´s en data op de HippoCampus
computer staan en de Voorzitter bang was voor mogelijke consequenties van beschadigingen
of computerstoringen op haar bedrijf is eer een Laptop aangeschaft en harde schijven voor
alle bestuursleden waarop de belangrijkste data door alle bestuursleden kunnen worden
bewaard en bijgehouden. Bovendien kregen alle bestuursleden earphones en webcams om
via skypevergaderingen tijd en reisko sten te kunnen besparen.
In 2008 beliepen zich de totale uitgaven op € 12.644,22. Het waren de gebruikeli jke vaste
lasten (net als in 2007) zoals diverse bijdragen die SHP-E(NL) moet ontrichten, de
bankkosten voor betalingverkeer en materiaalkosten voor postverkeer en de administratie
alsmede uitgave van diploma´s enz. Er wordt gebruik gemaakt van de grafische computer en
software, de telefoon en faxaansluiting alsmede internet van HippoCampus en de
printapparatuur. Hier is in het afgelopen jaar een nieuwe printer exclusief voor SHP-E(NL)
aangeschaft. Papier en administratiemateriaal als klappers en printercartridges worden direct
door SHP gekocht. Vallen in de telefoonafrekening extreem veel telefoongesprekken voor
SHP-E(NL) aan (bvb met de FATP collega´s in het buitenland) dan worden deze in rekening
gebracht volgens de gedetailleerde Tele2 afrekening. In dit jaar waren extra veel buitenlandse
telefoongesprekken nodig in verband met de oprichting van de FATP als juridische persoon,
het boek over equitherapie en de voorbesprekingen voor de FATP skype-konferenties
waarvan Ulrike Thiel de organisatie op zich had genomen.
Voor de voorbereiding van inschrijving van de FATP als juridische internationale persoon
moesten een aantal incidentiele kosten worden gemaakt. De rest beperkt zich tot de
reisko sten naar de jaarlijkse conferentie en de medefinanciering van FATP-projecten zoals
afgesproken tussen de FATP organisaties. Er waren naast de kosten voor de FATP
gerelateerde werzaamheden eveneens voor andere internationale betrekkingen kosten
ontstaan. Zo heeft de voorzitter aan een aantal vergaderingen deelgenomen met betrekking
tot mogelijke EU-projecten voor SHP-E(NL) die mogelijk geld hadden kunnen opleveren.

Verzekering WA v oor Equitherapeuten:

Er hebben weer een aantal equitherapeuten gebruik gemaakt van de gunstige WA
verzekering voor Equitherapeuten. Ook voor het komende jaar wordt hij weer aangeboden.
Gemaakte afspraken: Om de Equitherpaeuten op de hoogte te houden van deze mogelijkheid
werden 3 mailings hierover verzonden en zijn alle verzekeringen en betreffende formulieren
op de homepage van SHP beschikbaar (interne diensten).



Secretariaat, administratie en archief SHP-E(NL)

De SHP-E(NL) administratie en secretariaatswerkzaamheden beginnen op de Bult nu
daadwerkeli jk boven het hoofd uit te groeien. In 2007 zijn alle wezenlijke papieren en data
doorgekeken en de opleidingsdossiers van alle opleidelingen SHP-E(NL) voor de
certificeringsregeling verzameld in een aparte kantoorruimte gearchiveerd, die nu een soort
SHP-archief voorstelt. In 2007 zou het archief verdeeld worden over de bestuursleden en het
hoofd opleidingscommissie. Gezien van alle gediplomeerde en voortaan
geregistreerde/gecertificeerde Equitherapeuten de papieren en de dossiers bijgehouden
moeten worden en ook alle examengegevens worden bewaard zal hiervoor een procedure
worden bepaald door het bestuur en voorzitter opleidingscommissie. Helaas is dit niet gelukt
gezien het hoofd opleidingscommissie en het derde bestuurslid helaas hun functie hebben
neergelegd en de secretaris meerde maanden met verhuizing van haar praktijk naar het
buitenland zonder internet- en computeraansluiting zat.

In 2007 en 2008 werden veel administratieve werkzaamheden door Ulrike Thiel en in begin
van het jaar ook van een van haar stagiaires gedaan. Een gedeelte moest worden
uitbesteedt. Ook homepage-werkzaamheden werden voor een groot gedeelte door Ulrike
Thiel zelf gedaan en een gedeelte werd uitbesteedt. Langzamerhand moet over een
secretariaat worden nagedacht gezien Ulrike Thiel deze werkzaamheden niet kan blijven
doen en ook haar bedrijfskantoor niet met de steeds groter en complexer wordende
secretariaatswerkzaamheden SHP-E(NL) kan blokkeren.. Het bestuur heeft besloten in 2009
voor dezelfde overgangsregeling te kiezen als de "Deutsche Förderkreis für therapeutisches
Reiten" hem gebruikt. Een bestuurslid, dat tijdelijk de secretariaatswerkzaamheden op zich
neemt krijgt voor 10 uur per week á 10€ per uur hiervoor kostenvergoeding. Deze regeling
blijft in kracht totdat er een andere oplossing te vinden valt. Uiteraard worden de
werkzaamheden en de kosten gezamenlijk bekeken en wordt na andere mogelijkheden
gezocht. Er werd ook bekeken of het handig was om via MEE zuidoost brabant een
werknemer met handicap in dienst te nemen. Dit voorstel kan gezien de financiële situatie
van SHP-E(NL) nog niet worden gerealiseerd.

Actuele tarieven SHP-E(NL)
SHP-E(NL) beschikt nog niet over een permanent secretariaat dat vanuit de inkomsten
gefinancierd kan worden. Alle administratiekosten die ontstaan uit individuele aanvragen of de
opleidingscommissie betreffende handelingen en materiaalkosten moeten daarom in rekening
gebracht worden. Onder extra administratiekosten vallen:

 Aanvragen aan de opleidingscommissie,
 Diploma aanvragen en certificering
 Adreswijzigingen op de homepage zelf (ledenadministratie kan zelf veranderd worden)
 Verandering gegevenspraktijkinformatie

Administratiekosten vanaf 1 1 2009 in€
Aanvragen aan de opleidingscommissie €15.- over te maken met aanvraag
Diploma aanvragen € 40 incl aangetekend toesturen van het

diploma
Aanvraag certificering € 120 incl stalplaquette
Verlenging certificering € 25 incl verlengingsplakker voor plaquette
Aanvraag registratie € 120 incl stalplaquette
Verlenging registratie € 25 incl verlenging voorplaquette
Adreswijziging homepage € 10.-
Verandering praktijkgegevenshomepage € 10.-
Over te maken op rekening: van Lanschot Eindhoven t.a.v. Stichting SHP-E(NL)
rek nr:225382849 IBAN NL 52FLVB0225382849 BIC FVLBNL22



De homepage SHP-E(NL)

De homepage bij te houden en uit te breiden valt niet mee gezien wij geen echte medewerker
hiervoor hebben. Veel werk moest in dit jaar nog in de nachturen door Ulrike Thiel gedaan
worden. Dit leid soms tot tikfouten en een niet zo professioneel resultaat als wij graag zouden
willen hebben, omdat veel gewoon even tussendoor en onder tijdsdruk gedaan moet worden.
Desondanks is hij een groot succes en krijgen wij veel terugkoppelingen erover, dat de
informatie duidelijk is. Speciaal mensen die Equitherapeut willen worden, verwijzers en
cliënten delen ons dit mee. Graag zouden wij de homepage nog meer willen
professionaliseren. In 2008 hebben wij dubbel zo veel unieke bezoekers van de homepage
gehad als het jaar daarvoor. Per maand bezoeken rond 1500 mensen de homepage van
SHP-E(NL).

Ontwikkeling bezoekers en hits op de homepage SHP-E(NL)
bezoekers unieke: aantal totaal:
2006 4223 5667
2007 7954 10640
2008 13818 18274

Bijzonders geliefde hits waren daarbij de pagina´s over Equitherapie, de opleiding
Equitherapie en de lijst met Equitherapeuten. De individuele praktijkinformaties worden per
jaar rond 1500 - 2000 keer bekeken. Dus voor de bemiddeling van Equitherapeuten wijst dit
op goede kansen om via de praktijkinformatie aan de passende Equitherapeut te kunnen
komen.

Nieuwsletter stichting en mailings v oor leden

De leden werden in 2007 en 2008 d.m.v. meerdere mailings en nieuwsletters op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen, die verder ook op de homepage worden gepubliceerd. Er is
een nieuwsletter grafisch ontwikkeld en hij werd al een keer rondgestuurd. Via deze
nieuwsletter worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, en ook via links
doorverwezen naar nieuwe thema´s op de homepage. Na aanleiding van een te maken
begroting zal worden besloten hoe vaak en in welke omvang deze nieuwsletter zal worden
verspreid onder de Equitherapeuten. In 2009 gaat secretaris Tipsy Peucker deze nieuwsletter
inhoudelijk verzorgen.

Enquete v oor Equitherapeuten

Er was een door Jacqueline Jansen gestarte enquête gehouden om knelpunten en wensen
van de afgestudeerde Equitherapeut t.o.v. de stichting in kaart te brengen. Helaas werd door
de leden hier volstrekt niet op gereageerd. Dit is dan weer een gemiste kans van de leden om
gebruikt te maken van de stichting, en meer betrokkenheid te tonen. Misschien betekent het
echter ook, dat de leden gewoon heel erg tevreden zijn met wat de stichting alles
bewerkstelligt. Want aan de hand van dit jaarverslag kun je makkelijk zien dat de stichting
enorm veel voor haar leden doet.

Werkgroep PR en beroepsrepresentatie

In 2008 was kort een beginnende PR groep voor de stichting bezig, waarvan nog maar één
lid echt werk heeft verricht en bereid was mee te denken. Ons dank aan Jacqueline Jansen.
Helaas is het in 2008 nog steeds niet gelukt een actieve PR commissie operationeel te
installeren. Voor 2009 is dit een punt van hoge prioriteit. Gezien het in 2007 gelukt is het
certificeringbeleid te introduceren en ook de merknaam beschermt te krijgen moeten nu in
2009 verschillende werkzaamheden plaatsvinden om Equitherapie in het belang van
geregistreerde en gecertificeerde Equitherapeuten in het openbaar bekend te maken. Ook is
een film (workshop documentaire films Academie Amsterdam) over Equitherapie in
Nederland gepland en hiervoor zijn nog sponsors nodig. Er hebben al gesprekken met
eventuele leden van de commissie plaatsgevonden en wij hopen begin 2009 deze voor te
kunnen stellen aan de leden. Maar los daarvan start SHP-E(NL) opnieuw, zoals al in 2006



een wervingssollicitatieprocedure voor medewerking binnen SHP-E()NL) op wie dit iets li jkt is
van harte uitgenodigd zich op te geven!!

2. OPLEIDING/REGISTRATIE/CERTIFICERING:

Ontwikkeling Opleiding en bescherming titel Equitehrapeut SHP-E(NL)

De naam “Equitherapeut SHP-E(NL)”is sinds 2008 binnen Benelux
een beschermde naam met tevensbeschermd bijpassend logo
geworden.
Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en
vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in
samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in
therapeutisch paardrijden, (gebundeld binnen de FATP). De opleiding
werd in het kader van een aantaal ontwikkelingen in richting
internationale erkenning van opleidingen tot Equitherapeut en de
ervaringen naar aanleiding van de inmiddels8 opleidingsgroepen

herzien.
Vanaf 2008 is de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) daarom ook aangepast op een

aantal punten. De opleidingsuren, werden uitgebreid en het hippische gedeelte heeft erin
samenwerking met de KNHS en de cursusleider “opleiding voltige voor Equitherapeuten” extra
dimensies erbij gekregen. Het curriculum isnu vastgesteld op 1/3 theorie, 1/3 zelfervaring en eigen
proceservaring en evaluatie en 1/3 praktische oefeningen.Tussen de cursusdagen word huiswerk
via e-mail en toezending van lesmateriaal via e-mail (PDF files) geregeld.Via het nieuwe huiswerk,
oefen en evaluatiebeleid leidt dit tot een betere begeleiding van hetpersoonlijk leerproces van de
enkele deelnemers alsmede totmeer inzicht in hetproces van de gehele opleidingsgroep. Zo kan
de cursusleiding beter inspelen op de actuele situatie en garanderen,dat de deelnemersoptimaal
van passend leermateriaal worden voorzien. Zo vindt een permanente verdere ontwikkeling van de
opleiding plaats.

Het totaal aantal uren inclusiefhippisch gedeelte, extra hippische modules en basiscursus
alsmede supervisiemodule en praktijkproject isnu vastgesteld met totaal 600 opleidingsuren. Hier
is ook rekening gehouden met de in de vrije tijd plaatsvindende activiteiten, die vanuit de
basiscursus begeleid worden. Volgt de gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL)in het vervolg de
voor de certificering noodzakelijke bijscholingen en supervisie isde weg na 2 jaar beroepspraktijk
open voor een Europese erkenning. Hieraan wordt op internationaal niveau gewerkt door SHP-
E(NL)in samenwerking met andere Europese opleidingsorganisaties voor “Equine Assisted
Therapy”.

Aantal uren Vinden plaatsbinnen Verdeling Kosten

16 Kennismakingsworkshop Workshop theorie en praktijk Kosten
Kennismakingsworkshop

135 Basiscursus 1e jaar Cursusuren en supervisie
binnen 9 weekeindmodules

Basiscursuskosten 1e fase

16 Examenmodule
Supervisie en evaluatie
leerproces binnen het –

examenmodule
Basiscursuskosten 1e fase

40 Praktijkproject 1e fase

In eigen tijd met
intervisiepartner uit te

voeren.
Begeleiding via de

basiscursus

Basiscursuskosten 1e fase

30 Huiswerken oefenen

In eigen tijd met
intervisiepartner uit te voeren

Begeleiding via de
basiscursus

Basiscursuskosten 1e fase

135 Basiscursus 2e jaar Basiscursuskosten 2e fase



Cursusuren binnen 9
weekeindmodules

16 Examenmodule Supervisie en evaluatie
binnen het –examenmodule

basiscursuskosten 2e fase

40
Praktijkproject 2e fase

In eigen tijd met
intervisiepartner uit te voeren

Begeleiding via de
basiscursus

basiscursuskosten 2e fase

20 Stage/oefenen

In eigen tijd met
intervisiepartner uit te voeren

Begeleiding via de
basiscursus

Basiscursuskosten 2e fase

30 Huiswerken intervisie
In eigen tijd met en zonder

intervisiepartner uit te
voeren. Begeleiding via de

basiscursus

Basiscursuskosten 2e fase

32 Extra hippische Modules 4 dagmodules binnen de 2
jarige opleiding te volgen

Wordt per module afgerekend

90
Hippisch diploma, Voltige,

hippische Basiscursus voor
Equitherapeuten

Minimaal 8 opleidingsdagen
oefenen en stages los van

de opleiding tot
Equitherapeut..Sluit af met
een KNHS diploma. Wordt

eens in de 2 jaar
aangeboden.

Wordt per georganiseerde
cursus afgerekend

of kan via de standaard
hippische opleidingen worden

afgewerkt, uren en kosten
vervallen indien al een

hippisch diploma aanwezig is.

600
Totaal te investeren

opleidingsuren Eigen tijd en cursusuren

Opgeleide equitherapeuten

In 2007 mochten 10 Equitherapeuten het diploma SHP-E(NL) in ontvangst nemen. Toen
waren er 32 collega´s die een SHP-E(NL) kwalificatie hebben en ingeschreven staan. 7
deelnemers hadden opleiding afgesloten maar diploma niet aangevraagd omdat er nog een
onderdeel ontbrak. 7 collega´s die diploma hebben zijn niet meer lid bij de stichting. In 2007
waren er twee gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL).
Tegenwoordig (2008) zijn nu totaal 40 collega´s die een SHP-E(NL) kwalificatie hebben
verworven en ingeschreven staan als gediplomeerde equitherapeuten. Alleen 2 zijn
geregistreerd, en 4 leden zijn gecertificeerd (Ulrike Thiel, Tipsy Peucker, Rita Lantman en
Lucian Voet), 4 collega´s hebben het certificaat assistent. SHP gaat daarom nog een keer in
e brief jaarverslag ezijn gediplomeerde therapeuten erop wijzen, dat diplomering nog geen
registratie inhoudt. Registratie en certificering moeten opgevraagd worden.
13 verdere collega´s hebben hun opleiding afgesloten maar hun diploma nog niet
aangevraagd omdat zij nog een of ander onderdeel missen. 9 collega´s die hun diploma
hebben verworven zijn niet meer lid bij SHP-E(NL). ingeschreven bij de opleiding waren dit
jaar:

groep 7: 12 deelnemers
groep 8: 13 deelnemers

Er zijn in december 2008 diploma´s uitgereikt aan:
 Ine Postma
 Anja Vrij
 Lous Beuving
 Miranda Buijsrogge
 Assistent: Cynthia van der Wal



Examens vonden ook weer in september 2008 plaats. Examinatoren waren Dr. Rebecca Seibler
en Henrike Struck, Dr. Ulrike Thiel voor de opleidingsleiding en Henrike Struck was voorzitter
en bewaakte de formele gang van zaken.
De resultaten van de 22 kandidaten waren:

 13 onvoorwaardelijk geslaagd
 2 moeten hun praktijkproject herhalen
 7 moeten nog een extra opdracht vervullen
 1 kandidaat is voor het eindexamen gezakt.

1 deelneemster heeft haar opleiding tijdelijk onderbroken vanwege zwangerschap en 1
deelneemster is gezakt voor het eindexamen. In de winterseizoen 2007 zijn twee
deelneemsters uit het tweede jaar (die een extra opdracht hadden gekregen tijdens het
tussenexamen) gestopt met de opleiding.

Vanaf 2008 werd hetexamenarchief kortgesloten met de individuele opleidingsdossiers.
De examenbrevetten zijn tevensdoorgestuurd naar het Hoofd Opleidingscommissie en komen in
het opleidingsdossier terecht. Een serie praktijkprojecten metde beoordelingen worden bewaard
voor SHP-E(NL) en een serie wordt gebruikt als voorbeeldmateriaal voor de opleiding.

Enkele praktijkrapportages met voorbeeldfunctie zouden wij graag als pdf op de interne homepage
willen zetten. De desbetreffende collega´s werden benaderd,maar er heeftniemand geregeerd
door opsturen van een cliëntgeanonimiseerde versie als pdf ter beschikking te stellen om latere
generaties van Equitherapeuten in Opleiding een hulp te kunnen bieden. Vanaf 2009 zullen wij
standaard een sortgelijke versie tijdens hetexamen laten inleveren.

De data van de opleidingen van alle jaren sinds groep 1 in 2000 worden dit jaar
geanalyseerd. Een rapportage hiervan wordt eind van het jaar verwacht.

In 2007 is Barbara Klüwer als supervisor erbij gekomen. En ook in 2008 is er een nieuwe
superv isor Angela Bauersfeld bijgekomen. De lijst met geautoriseerde supervisoren SHP-
E(NL)is op de homepage vinden.

Opleidingscommissie SHP-E(NL) :
http://www.equitherapie.org/afbeeldingen/OrganigramSHO-ENLhomepage.pdf (zie
organigram van de stichting)

De Opleidingscommissie regeltalle opleidingszaken die met de diplomering en certificering van
Equitherapeuten SHP-E(NL) te maken hebben. Hij kan ookingeroepen worden voor
uitzonderingsregelingen tijdens de opleiding. De opleidingscommissie is samengesteld uit 1 lid
bestuur, 1opleidingsvertegenwoordiger,1 hoofd en drie leden . Hierdooris gewaarborgd, dat het
om een deskundige en onafhankelijke beoordeling van aanvragen gaat. Ookmag geen lid over
eigen aanvragen afstemmen.
De leden waren

Andrea Habets (voorzitter)
Tipsy Peucker ( vertegenwoordiger bestuur)
Ulrike THiel (vertegenwoordiger opleiding)
Anke Valkenburg (lid Equitehrapeut SHP)
Iris Heitkamp (lid Equitherapeut SHP)
Janneke van der Elzen (lid Equitherapeut SHP)

In 2007 heeft de Opleidingscommissie actief meegewerkt aan het certificeringbeleid en de
overgangsregeling en een veeltal aanvragen konden worden behandeld.
In het volgende jaar zal zich de opleidingscommissie gezamenlijk met het bestuur buigen
over het bijscholingsbeleid van de Stichting en de opleiding tot stagebegeleider.
De opleidingscommissie heeft in 2007 en 2008 een keer per kwartaal vergaderd en
tussendoor enkele skype-besprekingen afgehouden.
Voorzitter Andrea Habets heeft helaas vanwege haar opleiding tot Gezondheidspsycholoog
moeten stoppen met haar voorzitterschap eind 2008 . Zij heeft hem tot eind 2008 met veel



omzicht en contentieus vervult. Ons dank aan Andrea die zich zeer heeft geëngageerd voor
de ontwikkeling van de certificeringregeling. SHP-E(NL) hoop, dat ze na haar terugkeer in de
wereld van Equitherapie na afsluiting van haar opleiding weer binnen de stichting mee gaat
werken. Tipsy Peucker neemt haar werk interimsmatig over.

Certificering/registratie: aangeboden bijscholingsmogelijkheden

In 2007 werden voldoende bijscholingsmogelijkheden aangeboden zodat nog iedereen in kon
halen wat hij nog niet had gedaan (ook voor de overgangsregeling. In 2007 werden 120 uren
aan bijscholingsmogelijkheden aangeboden. Hiervan werd te weinig gebruik gemaakt, veel
bijscholingen moesten worden afgezegd door te weinig aanmeldingen, misschien omdat het
door de Equitherapeuten niet werd begrepen. Daarom werd er een viertal mailings
rondgestuurd en op de homepage een vragenlijst geïnstalleerd over wie hoeveel
bijscholingsuren nodig heeft. Van dit service hebben drie Equitherapeuten gebruik gemaakt.
Ook in 2008 heeft de stichting weer getracht in samenwerking met HippoCampus een
voldoende breed en op de richtli jnen afgestemd aanbod van bijscholingsmogelijkheden voor
de equitherapeuten aan te bieden. Dit vooral met het oog op de certificeringregeling, om het
mogelijk te maken de binnen deze regeling noodzakelijke bijscholingsuren te kunnen
absolveren.

Aangeboden werden tussen januari en september 2008 39 uur therapeutische
bijscholing en 33 uur hippische bijscholing. Om te vergelijken: in 2007 werden totaal 45 uur
bijscholing aangeboden.

Om het bijscholingsaanbod dit jaar door twee hooggekwalificeerde Equitherapeuten
uit Duitsland te verrijken werden Henrike Struck en Sabine Hanneder benaderd. Deze
bijscholingen door externe docenten werden niet goed bezocht. De stichting heeft uiteraard
ervoor gekozen samen met Hippocampus het ontbrekende bedrag op zich te nemen om de
bijscholingen toch door te laten gaan. Het waren boeiende dagen die veel aanvulling aan
kennis over konden brengen. Sabine Hanneder informeerde bvb over psychotherapie met
kinderen en jeugdigen met het paard, en hoe de therapeut bewust (nog meer) invloed op het
therapeutische proces kan nemen.

Om de beschermde titel Equitherapeut SHP-E(NL) te mogen gebruiken en ook gebruik van
het bijhorende logo te mogen maken zijn de bijscholingen verplicht!

"Geregistreerd" mag zich slechts diegene noemen, die de registratie aanvraagt bij de
opleidingscommissie en vervolgens de bijhorende bijscholingen ed kan aantonen, evenals de
titel "gecertificeerd". Wie geen (of niet voldoende) bijscholingen volgt mag zich uitsluitend
"gediplomeerd" noemen! Hier schijnt nog verwarring over te bestaan. Er zijn meldingen
binnengekomen in 2007 en 2008 over mensen a) die hun opleiding niet afgemaakt hebben
en zich toch in advertenties voordoet als afgestudeerd Equitherapeut, b) die ten onrechte
aangeven gecertificeerd of geregistreerd te zijn.
Naar deze mensen zijn brieven gegaan met het verzoek dit recht te zetten.

Ethische code

Er werd in 2006 een ethische code ontwikkeld. Dit na studie van ethische codes van
vergelijkbare internationale instellingen. Aan deze ontwikkeling hebben stagiaires binnen de
opleiding gezondheidswetenschappen (Maastricht) meegewerkt. Tijdens de FATP conferentie
werd een internationale code besloten, die in de ethische Code van SHP-E(NL) is
opgenomen. Deze code is op de interne homepage gepubliceerd en is in 2007 door het
bestuur officieel geïntroduceerd.

Voltigeleidercursus voor equitherapeuten in samenwerking met de KNHS

Op 2 mei 2008 is weer een voltigeleidercursus 2 (voorheen aspirant voltigeleider) afgelopen.
Als docenten werkten Rob de Bruin, Frits Nijskens en Heleen van Wingerden mee, om de op
Equitherapeuten (die wellicht nog niet eerder kennis hebben gemaakt met voltige)
afgestemde cursus tot een succes te verhelpen. Tijdens de laatste cursus hadden
deelnemers als kritiekpunt opgegeven, dat door de vroegtijdige splitsing van de groep niet
alle deelnemers over dezelfde inhoud theorie konden beschikken die voor het theorie-examen



relevant zou kunnen zijn. Daarom werd deze keer ervoor gekozen de "inleidingstag
voltigeren" voor de hele groep door Rob de Bruin te laten verzorgen. De "theoriedag
paardenkennis" werd op een dag voor de gehele groep door Heleen van Wingerden verzorgt.
En ook de dag met het hoofdthema "module longeren" zoals vastgesteld in het lesmateriaal
van de KNHS en aangevuld door een extra presentatie zijdens de cursusleiding werd op een
dag voor de hele groep aangeboden. In de laatste week was door tijdsgebrek van Rob de
Bruin een gesplitste dag "oefenen voltigeren" en "oefenen longeren".
Er is niemand in zijn totaliteit gezakt die examen heeft gedaan. 4 deelnemers moesten voor
een onderdeel een herkansing doen.

De geplande hippische basiscursus voor Equitherapeuten komt steeds dichter bij. SHP-E(NL)
zal hierbij weinig ondersteuning krijgen van de FATP maar integendeel hier voorruiter
worden. Ook hebben wij geprobeerd mogelijkheden bij de KNHS voor de hippische
bijscholing te onderzoeken. Dit was helaas niet mogelijk op het moment. Er hebben dit jaar
uitgebreide gesprekken met de nu anders georganiseerde KNHS opleidingsleiding
plaatsgevonden. De in 2008 georganiseerde voltigecursus werd speciaal in richting op deze
cursus geëvalueerd . het van Hall instituut beloofde haar medewerking bij dit onderzoek
rondom internationale diploma´s en inhoud van de Nederlandse voltige opleiding. Deze
poging is misgelopen, het project werd weer stopgezet. Wel is het gelukt met de
opleidingsleiding KNHS erover na te denken m via SHP-E(NL) hippische bijscholingen de
volgende voltigeleideropleiding te kunnen halen en om ook binnen de hippische basiscursu s
al; aan voltgeren met voltigeurs en paard te werken, gezien dit wel noodzakelijk is voor een
Equitherapeut.

Studieboek

Het curriculum van de opleiding wordt nu voor twee jaar compleet gedocumenteerd met foto-
en ander materiaal en met dictafoon, zodat er over een jaar een goed Nederlandstalig
studieboek voor de opleiding ontwikkeld kan worden.
Bovendien zijn de opleidingsuren uitgebreid (per weekend 14 uur) en er vindt meer
procesgerichte evaluatie plaats. Hierdoor ontstond meer samenwerking en meer diepgang in
de laatste groepen.

Onderzoek

In 2007 werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de opleiding Equitherapie, die nu sinds 2000
bestaat en naar de deelnemers aan deze opleiding.

Onderzoek Voltigeopleiding
Met van Hall Larenstein is er een projectgroep geïnstalleerd, die tijdens de
Voltigeleidercursus onderzoek zou doen naar internationaal vergelijkbare opleidingen op
hippisch terrein als eerste stap in de richting ontwikkeling van een hippische basiscursus voor
Equitherapeuten

Vergelikend onderzoek opleidingen in Benelux
Het Van Hall Instituut probeert iemand voor een afstudeeronderzoek te vinden met het thema
opleiding Equitherapie in vergelijking met andere opleidingen in Benelux op dit terrein.
Onderzoek GGZ vergoeding van Equitherapie
Ulrike heeft iemand die als jurist binnen de GGZ werkt en die en die zo enthousiast geraakt is
over Equitherapie, dat zij beloofd heeft de mogelijkheden voor vergoeding binnen GGZ uit te
zoeken.

Aangeboden stagethema´s:
1: Medewerking aan de productie van audivisueel cursus- en leermateriaal
2: Actualisatie Homepage HippoCampus
3. Medewerking aan de opzet van een hippische Basiscursus voor Equitherapeuten
4. Medewerking aan de cursusplanning en PR voor cursusseizoen 2008 2009
5. Medewerking aan de voorbereiding en organisatie van een nationale dag Equitherapie
6. Medewerking aan een PR Concept voor de SHP-E(NL)



3. SHP-E(NL) EXTERN

1. Nederlandstalige publicatie over Equitherapie volgensde richtlijnen SHP-E(NL) en FATP

februari 2008 artikel over Equitherapie in HORSIMO.
http://www.theplanettimes.com/tpt2_equitherapie.html) Dit artikel heet "het paard als co-
therapeut" en beschrijft wat Equitherapie inhoudt en hoe het paard hierbij kan helpen. Ook
staat er een stukje in over de opleiding tot Equitherapeut

17. maart 2008 NRC-artikel. NRC artikel pdf file
artikel over de gecertificeerde opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) op HippoCampusin
het NRChandelsblad.

28. april 2008 Lucian Voet,
gecertificeerde Equitherapeute SHP-E(NL) over haar ervaringen met Equitherapie met
psychiatrische patiënten binnen de gezondheidszorg in het blad RADAR van het centrum
voor gezondheidszorg EMERGIS

augustus 2008 Artikel in de AMAZONE
van Ulrike Thiel over hetbij elkaarbrengen van paard en mens. Daarbij zijn de
Equitherapie en het omgaan methet paard volgensbepaalde menselijke normen en
waarden uitgebreid aan de orde geweest. artikel als pdf

november 2008 artikel over Equitherapie in the planet times
http://www.theplanettimes.com/tpt2_equitherapie.html

Ppublicaties over en door SHP-E(NL)

Er bestaat een internationaal tijdschrift "Mensen Paard" die vanaf begin 2009 verkrijgbaaris.
SHP-E(NL) heeft in de beginfase meegewerkt aan het tot stand komen van deze tijdschrift. Ulrike
Thiel zit in de "Wissenschaftliche Beirat" van deze tijdschrift. Metde redactie van de nieuwe
tijdschrift paard en mensis Ulrike Thiel begonnen wetenschappelijke publicaties te verzamelen. Als
er iemand een artikel voor deze tijdschrift wil schrijven, ishet zinvol, metmevr Harmsen
(schriftleider) of mevr Mattern bij www.Reinhardt-Verlag.de na te vragen of een dergelijk thema op
het moment actueel is. Ulrike Thiel heeft een introductie geschreven in deze tijdschriftnamens
SHP-E(NL) en vertegenwoordigt SHP-E(NL) in de “WIssenschaftliche Beirat.” Zie ook: pdf-
Fahne Vorstellung Beiräte mup en de tijdschrift : http://www.reinhardt-
verlag.de/deutsch/zeitschriften/mup_komplett.htm

In Nederland komen steeds meer publicaties die Equitherapie in een verkeerd licht zetten. zo
werd vaak verteld dat er geen wetenschappelijk onderzoek bestaat over verschillende vormen
van Equitherapie en doelgroepen. Deze publicaties en persmededelingen zorgen vaak voor
verwarring. Daarom is het noodzakelijk dat SHP-E(NL) voor publicaties over Equitherapie
volgens haar richtli jnen zorgt. Dit is ook in belang voor de de financiering door verwijzers en
doorverwijzing van cliënten aan Equitherapeuten SHP-E(NL) in de toekomst.

Er hebben verschillende pogingen plaatsgevonden om een boek over Equitherapie volgens
de richtlijnen SHP-E(NL) te publiceren. Uitgebreid werd gezocht naar uitgever en sponsor
voor eigen uitgave in meerder talen. Ook binnen de FATP werd gepolst. Uiteindelijk is het
voorzitter Ulrike Thiel gelukt een uitgever te vinden die bereid is het boek in drie talen (Duits,
Nederland en Engels) uit te geven en het liefst nog tijdens het internationaal FRDI Congress
in Münster in augustus 2009 . Bijdragen worden verwacht van de meeste docenten van de
opleiding. Verder gaan opleidingsleidster Ulrike Thiel en bestuurslid Tipsy Peucker de tekst
verzorgen. Ulrike neemt de taak van uitgever (tekst en inhoud) op zich. Een stagiaire van het
Van Hall instituut zal meehelpen aan het verzamelen en coördineren van de bijdragen,
afbeeldingen en foto´s.

Nederlandse pers en internet- portalen

SHP-E(NL) is vermeld in Pyttersen´s Nederlandse Almanak!
Er zijn diverse links en vermeldingen geplaatst op verschillende internetportalen
Claartje van Andel had aangeboden een persconcept op te stellen een een reeks artikelen
over Equitherapie te plaatsen. Helaas is dit niet tot stand gekomen gezien de PR groep niet



werkend gemaakt kon worden. Ook enkele pogingen artikelen van de Equitherapeuten zelf, te
verzamelen zijn helaas niet geslaagd. Wij zoeken nog steeds versterking voor het team,
zodat in 2009 hier meer klem op gezet kan worden! Dit zal één van de hoogste prioriteiten
worden!

Gesprekken met v erzekeringen en GGZ instellingen

Er hebben gesprekken met medewerkers van GGZ instellingen plaatsgevonden over contracten
met wel of niet gecertificeerde Equitherapeuten, waarbij duidelijk werd, dat het voor de GGZ van
voordeel is contracten over Equine Aided Therapymet geregistreerde en gecertificeerde
Equitherapeuten SHP-E(NL) aan te gaan in plaats van contracten met mensen te sluiten die over
geen desbetreffende,gekwalificeerde opleiding beschikken.
Via een mailing via brief werden posters en folders aan diverse GGZinstellingen en instellingen in
de jeugdzorg in 2007 verstuurd. Dit heeft in 2008 geleid totplaatsten van Equitherapie op de
sociale kaart in Brabantbinnen jeugdzorg.
Verder heeft en cliënte van Ulrike Thiel, tevensjuriste binnen de GGZ geholpen vraagstukken over
vergoeding en voorwaarden tot vergoeding via certificering uit te zoeken. Dit advies werd
meegenomen binnen de certificeringregeling SHP-E(NL). SHP ontvangt permanent aanvragen van
organisaties en informeert deze organisaties over de kwalificaties van Equitherapeuten SHP-
E(NL).

Fondsen/ Donatiewerving

Eind 2008 werd een grote actie opgezet om fondsen/donaties te werven. Ditheeft tot nu toe nog
geen vruchten afgeworpen, maar er zijn nu wel contacten gelegd met een professional die ons
hierin wil ondersteunen.Mevr. Haarzeveld stelt voor eerst een schrijver te vinden (vrijwilligers voor!)
dan samen overleg te voeren hoe het project eruit moet zien. Er zijn fondsen voor afgebakende
doelen en resultaten te verkrijgen, vooral als een onderzoek ten grondslag ligt.Mevr Haarzeveld
zal dan persoonlijk contact metde fondsen aangaan, zo hebben wij het meest kansop slagen.
Met de fondsen zal onder andere een project literatuurstudie over wetenschappelijk onderzoek
Equitherapie gefinancierd worden,gezien dit voor Equitherapeuten SHP-E(NL)in de toekomst
essentieel is voor de financiering van Equitherapie.
Verder hoopt SHP-E(NL) via donaties en fondsen een eigen fondsop te kunnen richten voorde
financiering van Equitherapie voor sociaal zwakke cliënten. Zonder externe donaties uit het
bedrijfsleven en sponsorwerving zal ditniet lukken. Daarbij moet wel gewaarborgd blijven, dat
SHP-E(NL) onafhankelijk zijn kwaliteits- en ethische Standaard voort kan zetten. De PR werkgroep
en het bestuur zouden hierover beleid moeten uitbrengen.

Contacten met opleidingsinstituten, universiteiten, scholen

Een Limburgs internaat heeft een bezoek aan HippoCampus gewijd in verband met invoer
van Equitherapie als begeleidingsmethode in dat Internaat
De Koral Groep heeft een bezoek aan SHP E NL gebracht om zich te informeren over
Equitherapie volgens de richtli jnen van SHP-E(NL)
Er hebben meerdere besprekingen met het hoofd opleidingen van de KNHS plaatsgevonden
in zaken voltigecursus voor Equitherapeuten. Dit was nodig omdat het opleidingsschema van
de KNHS in 2007/2008 was veranderd.
Met van Hall van Larenstein iser een projectgroep geïnstalleerd, die tijdens de voltigeleidercursus
onderzoek zou doen naarinternationaal vergelijkbare opleidingen op hippisch terrein als eerste
stap in de richting ontwikkeling van een hippische basiscursus voor Equitherapeuten. Helaas kon
alleen een gedeelte van dit onderzoek gedaan worden,namelijk de door HippoCampus
uitgevoerde enquête, de van Hall studenten zijn hun opdracht helaasniet zoals afgesproken
nagekomen.Met het instituut werd afgesproken dat in 2009 een beter voorbereide en gecoachte
werkgroep dit op zich zal nemen.

Er hebben verdergaande gesprekken over samenwerking tussen het van Hall instituut en
SHP-E(NL) plaatsgevonden. In zaken opleiding Dier in de zorg, die daar binnenkort wordt
aangeboden zou SHP-E(NL) een statelijk erkende opleiding kunnen worden. Er is zeker een
samenwerking gepland om werkplekken voor geregistreerde/gecertificeerde Equitherapeuten
SHP-E(NL) in de zorgsector te creëren.



Ondersteuning werd verleend aan een aantal afstudeeropdrachten over Equitherapie van de
Universiteit Utrecht, Antwerpen, het Larenstein instituut, de HBO-opleiding psychologie in
Deventer en het van Hall instituut.

Met het van Hall Instituut hebben enkele besprekingen plaats gevonden over de inbinding van
SHP-E(NL) en de opleiding tot Equitherapeut in de nieuwe studierichting “Paard en Zorg”.

Beroepsverband

In de zomer van 2008 woonde bestuurslid Tipsy Peucker een bijeenkomst in
Konstanz/Duitsland bij die als doel had ten eerste de behoefte aan een beroepsverband
equitherapie te toetsen en ten tweede meteen de organisatievorm en dergelijke te bepalen.
Organisaties van veel verschillende Equitherapie-opleidingen in Duitsland, Zwitserland en ook
SHP-E(NL) namen hieraan deel. Van de organiserende instell ing IPTH werd gesteld dat er
behoefte was aan een netwerk voor intervisie, en aan een beroepsverband die voor de
belangen van (onder andere net afgestudeerde) Equitherapeuten op zou komen en die de
kwaliteit van het werk zou bewaken. Hieruit bleek dat SHP-E(NL) wat betreft
kwaliteitsbewaking en certificering een leidende rol speelt met een zekere voorbeeldfunctie.
De aanwezige leden van de FATP (Schweizer Gruppe, SHP-E(NL) en Deutscher Förderkreis)
konden aantonen dat alle belangrijke functies al door de FATP vertegenwoordigd zijn, en dat
een tweede verband geen toevoegende waarde zou hebben. Dit werd door de meeste
aanwezige organisaties erkend en beaamd, waardoor er met een duidelijke meerderheid
tegen een aparte beroepsverband gestemd werd.

Standpunt bestuur SHP-E(NL) t.o.v. FPG actie "beroepsvereniging"

De FPG onderzoekt op het moment of er voldoende interesse is aan een beroepsvereniging
voor "therapeuten met een paard" op te richten onder uitermate twijfelachtige kwaliteitscriteria
(toelatingscriteria die op het moment voorgesteld worden lijken ons niet te kunnen leiden tot
een serieus te nemen onderhandelingspartner voor verzekeringen en andere instanties, in
verband met kwaliteitsgaranties). Ook de juridische positie van een dergelijke
beroepsvereniging zoals in deze nota voorgesteld li jkt ons met het oog op internationale
vergeli jkingen niet professioneel. Tot heden is er ook nooit overleg geweest met onze
organisatie hierover, mocht het na aanleiding van de bijeenkomst van de FPG op 24 januari
zinvol lijken hieraan mee te werken of mee te denken dan zal SHP-E(NL) dit beslist in belang
van zijn leden willen doen. Het bestuur is al langer op internationaal niveau bezig om
mogelijkheden te onderzoeken wat betreft financiering voor gecertificeerde Equitherapie en
kwaliteitsgarantie tegenover de cliënt te realiseren. Wij houden aan ons beleid vast omdat wij
ervan overtuigd zijn dat wij hierdoor onze leden in de toekomst een kwalitatief beter
vertrekpunt kunnen bieden, dan een eventuele vereniging, die met minder hoge
kwaliteitseisen en een andere definitie van de rol van het paard ("paard als middel") en het
therapeutische proces te werk gaat. Bovendien waarschuwt SHP-E(NL) ervoor dat onder
omstandigheden de lidmaatschap binnen een verzamelput van uiteenlopende werkwijzen en
begeleidings-/behandelvormen voor de Equitherapeut SHP-E(NL) mogelijk op langer termijn
eerder negatieve uitwerkingen kan hebben. Gezien de internationale kwaliteitsstandaards
binnen de FATP wordt bij SHP-E(NL) meer klem gelegd op wetenschappelijk onderbouwd en
ethisch verantwoord methodisch werken ten behoeve van mens en paard.

Wij stellen ons op de hoogte van de acties die gepland zijn. Aan de hand daarvan zal
het bestuur informatie en aanbevelingen aan onze leden verstrekken wat betreft het nut zich
aan deze organisatie te verbinden of niet.
Het bestuur gaat hier voorlopig geen officiële reactie op uitbrengen (brief naar FPG of
dergelijke). Het bestuur gaat zich informeren door aanwezigheid bij de vergadering en
eventueel netwerk. Na de vergadering zal informatie hierover aan de leden verstrekt worden.

Internationale contacten:

FATP conferentie 2007 in Maria Stein
SHP-E(NL) was 2007 internationaal door voorzitter Ulrike Thiel vertegenwoordigt bij de FATP
conferentie van 2 dagen in Zwitserland. Protocollen kunnen worden bekeken op de
homepage van www.forum-atp.eu



Aanvraag full membership FRDI:
Voor en tijdens het internationaal Congress voor therapeutisch Paarrdridjen in Brazil ië zijn de
nodige contacten en voorwerkzaamheden gedaan zijdens voorzitter Ulrike Thiel en vanaf
2007 zou SHP-E(NL) Full Member van FRDI. Helaas heeft de FPG ervoor gezorgd, dat SHP-
E(NL) niet als full member opgenomen gaat worden . De FPG was van mening, dat SHP een
onderdeel van de FPG moest worden. SHP heeft dit geweigerd. Toen heeft de FPG tegen
een opname van SHGP als full member gestemd. SHP gaat onderzoeken of het zinvol is
verder een full membership na te streven (kosten baten) .

Wel is SHP-E(NL) door voorzitter Ulrike Thiel vertegenwoordigt in het nieuw geformeerde en
herstructureerde educational comité (leiding Henrike Struck) . Thema´s zijn internationale
richtli jnen voor opleidingen voor Equitherapie en psychotherapie met het paard alsmede
ethische normen en de functie van het paard in de verschillende gehanteerde modellen.

FATP conferentie in Wenen
Tipsy Peucker en Ulrike Thiel waren 2008 bij de jaarlijkse vergadering van de FATP
organisaties in Wenen. De FATP bestond 2008 10 jaar lang. En door gezamenlijk
engagement werd het eindelijk mogelijk, uit een informeel forum een internationale vereniging
te vormen, dus een juridische persoon. Er werden nieuwe taken en verantwoordelijkheden
verdeeld en in de statuten vastgelegd. De doelstellingen van de FATP zoals geformuleerd in
de statuten (en die al sinds jaren geldig zijn:) het vinden van gezamenlijke definities en
concepten rondom ethische normen van de equitherapeuten, inhoud en omvang van de
opleidingen tot Equitherapeut, eisen wat betreft basisberoep en hippische kwalificaties,
presentatie tegenover derden, env.

Bij de therapievormen die FATP vertegenwoordigd is nu definitief ook psychotherapie
opgenomen, en in de toekomst zal het onder bepaalde voorwaarden ook voor hippotherapie-
opleidingsorganisaties mogelijk zijn om lid te worden. Ulrike zit in het bestuur v an de FATP
en heeft in haar takenpakket onder andere de leiding van de PR.
Protocollen kunnen worden bekeken op de homepage van www.forum-atp.eu

Educational commitee FRDI
Ulrike Thiel vertegenwoordigt in het nieuw geformeerde en herstructureerde educational
comité van de FRDI. Voorzitter is Henrike Struck. Thema´s zijn internationale richtlijnen voor
opleidingen voor Equitherapie en psychotherapie met het paard alsmede ethische normen en
de functie van het paard in de verschil lende gehanteerde modellen. Tijdens het volgende
internationale congress in Münster zal Ulrike Thiel ook hier de FATP als bestuurslid en
vertegenwoordiger public relations representeren.

EU project
SHP-E(NL) werd door een Duitse organisatie benaderd voor een EU project (Interreg) Er zijn
diverse rapportagesgeschreven en voorzitter Ulrike Thiel heeft aan een aantal vergaderingen
deelgenomen in Maastricht. De pogingen om via een grensoverschrijdend project middelen van de
EU ter beschikking gesteld te krijgen voor een internationaal opleidings- en bijscholingscentrum
voor Equitherapeuten zijn tot nu toe voor de volgende redenen niet geslaagd: De
partnerorganisatie in Duitsland bleek niet betrouwbaar te zijn,binnen SHP zijn nog te weinig
mensen,die actiefaan een soortgelijkproject mee zouden willen en kunnen werken en Ulrike Thiel
was anders genoodzaakt geweest haar werktijd uitsluitend in dit project te stoppen. Zo heeft SHP
de voorkeur aan geven om de werkkracht in de verdere ontwikkeling en verbetering van de
opleiding, een boek over Equitherapie en de professionalisering van certificering en registratie van
Equitherapeuten SHP-E(NL) en de taken binnen de FATP te investeren, die anders te kort waren
gekomen. De werving van projectbetrokken fondsen lijkt doeltreffender te zijn gezin de momentele
situatie van SHP.

Gebruik huisstijl, folder, PR-materiaal en homepage

Er is in 2007 een nieuwe poster gemaakt en verstuurd aan zorginstellingen. Deze opstuuractie
heeft in eerste instantie niet veel opgeleverd aan directe contacten maar wel aan indirecte
effecten, die langzamerhand tot SHP doordringen. Mede heeft hij op langere termijn tot contacten
geleid die binnen Brabant de sociale kaart van een aantal jeugdhulpverleningsorganisaties hebben



aangevuld met Equitherapie. Enkele collega´s hebben aangegeven aan het in 2005 ontwikkelde
PR materiaal al bvb voordelen te hebben gehad bij het aanvragen van een verzekering of een
bouwvergunning bij de gemeente. Een collega heeft weer haar hele opleiding gefinancierd
gekregen door een fonds nadat zij het materiaal van SHP-E(NL) en het curriculum heeft
voorgelegd. Het betalende fonds heeft ti jdens een beurs materiaal van SHP tentoongesteld.
Folders werden in 2008 verspreid ondermeer ook tijdens de praktijkdagen bij het Van Hall
instituut waar SHP-E(NL) met een stand vertegenwoordigd was , en enkele collega´s hebben
aan de dierententoonstell ing van de zomer deelgenomen namens SHP-E(NL). De stichting
zou op een aantal beursen hebben kunnen meewerken, alleen hebben zich geen leden
gevonden die bereid waren voor één of twee dagen op een beurs te staan.
Het informatiemateriaal is ook voor internationaal gebruik verkrijgbaar. Hierover is nog meer
te vinden op de homepage van SHP-E(NL). Bestellen producten huisstijl SHPE(NL):

Afsluitende opmerkingen

De SHP-E(NL) is blij, in de laatste jaren weer aan een aantal ontwikkelingen op
internationaal en nationaal terrein actief te hebben kunnen participeren en medewerken. Wij
hebben vooral in kwaliteitsverdieping en professionalisering van opleiding en bijscholings- en
certificeringactiviteiten geïnvesteerd.
Wij zijn trotsop de ze ontwikkelingen en het interesse dat Equitherapie volgens de richtlijnen van
SHP steedsmeerinteresse in Nederland en ook op internationaal niveau ondervindt.

In de volgende jaren wil SHP zich richten op de vertegenwoordiging van gecertificeerde
therapeuten, de opleiding van docenten en praktijkbegeleiders voor de opleiding en bijscholingen
SHP en fondsenwerving om onderzoek en literatuurverzamelingen over equitherapie te kunnen
organiseren.

Het bestuur wil hier ook alle commissie-, werkgroeps- en bestuursleden, stagiaires en alle mensen
bedanken, die in de laatste twee jaar meegeholpen hebben om tot de successen en
ontwikkelingen van SHP-E(NL) te kunnen komen. Want SHP-E(NL) zijn wij allen, en Equitherapie
is de moeite waard om uitgedragen te worden.

De Stichting zal in principe nog meer voor zijn leden kunnen betekenen en aan PR en
beroepsrepresentatie kunnen organiseren, indien er meer medewerking van de basisaan de
stichtingsactiviteiten plaatst zou vinden. Daarom plaats te stichting nu ookbij eze een dringende
oproep aan de leden om actief binnen de stichting mee te werken.

Namens het bestuur van de SHP-E(NL)

Dr.Ulrike Thiel
Voorzitter (interims penningmeester)

Tipsy Peucker
Secretaris (interims voorzitter opleidingscommissie)


