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De Stichting Helpen metPaarden heeft ten doel:

De bevordering van Equitherapie (therapeutisch paardrijden) op wetenschappelijk verantwoorde basis
Het verzorgen van een opleiding voor therapeutisch paardrijden
Zij tracht haar doel onder meer 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 ziekenfondsen
 Het geven van voorlichting
 Beheren van een fonds omvoor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te financieren

De Stichtingorganiseert
 Kwaliteitsbewaking van de Nederlandse opleiding Equitherapie dieverzorgd 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 in 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 demPferd)


Stichting ter bevordering van therapeutisch
paardrijden op wetenschappelijk verantwoorde wijze

Postadres:
De Bult 2
NL 6027 RG Soerendonk
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Ontwikkeling van de Stichtingsactiviteiten in 2006 en vooruitzicht op 2007:

In 2006 heeft de Stichting zeer veel bereikt en zijn veel ontwikkelingen gaande, die voor een zo kort
bestaande organisatie metbeperkte financiële en personele middelen opmerkelijk zijn. Dit op
nationaal maarookop internationaal terrein. En voor 2007 staan ook weer veel ontwikkelingen in
de wacht. Vandaar, dat het jaarverslag ookmeer ruimte inneemt,dan de eerdere jaarverslagen.

Wisseling samenstelling bestuur

Begin 2007 vond een wisseling van de samenstelling van het bestuur SHP-E(NL) plaats.
Penningmeester Hansje Habets heeft in september 2006 aangegeven haar functie in het bestuur
vanwege tijdsgebrekmet einde van het jaar 2006 neer te willen leggen Vanafdit moment hebben
geen bestuursvergaderingen meer plaatsgevonden. Er werd naar oplossingen voor een efficiënte
verdere organisatie van de bestuurs- en de verdere activiteiten binnen SHP-E(NL) gezocht en er
hebben gesprekken met mensen plaatsgevonden, die voor een of ander functie in aanmerking
kwamen. Met secretaris Henriette Mensinga Wieringa werd in onderling overleg overeengekomen
met ingang van 2007 haar bestuursfunctie als secretaris ter beschikking te stellen, omdat haar
gezondheid het haar niet mogelijkmaakt deze functie in de op het moment hard groeiende
organisatie te kunnen vervullen. De oude bestuursleden zijn in een bestuursvergadering op
10.1.2007 officieel afgetreden .

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: voorzitter Ulrike Thiel, secretaris: Tipsy Peucker.Als
gedessineerde penningmeester komt Marianne Gravemaker de vacature van de penningmeester
in een stappenplan eind van het kalenderjaaraanvullen. Marianne is nog in opleiding en voor die
reden gaat ze de bestuursfunctie met stem (bevoegdheid) in het bestuur pas vanaf het moment
uitoefenen, als ze gediplomeerde Equitherapeut is. (Dit om belangenverstrengelingen te
voorkomen) Zij gaat zich wel al inwerken in de administratieve kant van haar functie waar op
boekhoudings- en correspondentiegebied veel werk aan de winkel is en krijgt hier al een aantal
werkzaamheden toebedeeld.

Het nieuwe bestuuris met een eerste bestuursvergadering in de nieuwe formatie op
13.1.2007 met zijn werk begonnen. Na herstructurering van de takenverdeling worden door het
nieuwe bestuur binnenkort aanvullende commissies en werkgroepen benoemd, waarin een aantal
Equitherapeuten bereid zijn hun inbreng te leveren maar ook verantwoording en werkzaamheden
voor SHP-E(NL)mede te dragen. Gezien SHP-E(NL) in een enorme groei- ontwikkel- en
consolideringproces zit, is er veel werk en komter nu een fase van meer en meer
professionalisering er aan,die – omdater alleen beperkte financiële middelen ter beschikking
staan- ook inzet van de basisuit vergt.

Professionalisering organisatie SHP-E(NL):

Een takenanalyse van binnen de Stichting te verrichten werkzaamheden heeft uitgewezen,
dat in 2006 het werkpakket in vergelijking met de jaren daarvoor vermenigvuldigd is. Er worden na
uitbreiding van het ledental, meer afgestudeerde equitherpeuten, opening van de homepage,
verspreiding van het foldermateriaal en meer internationale bekendheid, veel meer aanvragen van
verschillende natuur aan de Stichting gericht, die allemaal behandeld moeten te worden. De
administratie en archivering van de gegevens Equitherapeuten groeit en de ontwikkelingen binnen
de opleiding, bijscholing en aankomende certificeringregeling vragen extra tijd, organisatie en
administratie. Ook het bijhouden en uitbreiden van de homepage gaat niet vanzelf en er zijn een
aantal diensten voor de leden gepland, die ook bekostigd moeten worden. De voorzitter heeft in
2006 met ondersteuning van een stagiaire een analyse gemaakt van alle te verrichten
werkzaamheden en taken binnen SHP-E(NL) (zoals hij op hetmoment gegroeid is in de laatste 2
jaren). Zij zelf wasgenoodzaakt in 2006 omgerekend 3 maanden volledige werkweek (onbetaald)
aan de Stichting te wijden ook voor veel activiteiten,die niet per se bestuurderstaken zijn .Dat is in
combinatie met haar eigen beroep en bedrijf in de volgende jaren zeker niet meer mogelijken ook
niet wenselijk in het kader van de nagestreefde professionalisering van onze organisatie.

Na aanleiding van deze analyse zal hetnieuwe bestuur voor een zinvolle planning van
nieuwe activiteiten en een herstructurering van taken zorgen en zullen meer leden bij deze taken
en activiteiten direct betrokken worden. Eveneensmoet in 2007 actief aan werving van extra
middelen gewerkt worden, om de in de planning staande service aan zijn leden te kunnen bieden,
en de administratieve taken te kunnen bekostigen.Met een woord op het nieuwe bestuur, en ook
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een aantal leden komt een gehele werkpakket af. Gelukkig hebben zich een aantal leden al bereid
gevonden hun steentje hieraan bij te willen dragen.

Aantal geregistreerde leden:

Januari 2006: 42 leden
Nieuwingeschreven in 2006: 11 leden
Schriftelijkafgemeld in 2006: 1 lid
Schriftelijkafgemeld vanaf 1.1.2007: 1 lid

Opgeleide equitherapeuten:

In 2006 hebben 9 afgestudeerde Equitherapeuten het diploma SHP-E(N) NL in ontvangst
mogen nemen.
Tegenwoordig hebben nu totaal 25 collega’s een SHP-E(NL) kwalificatie verworven (4 ervan het
certificaat “Assistent in de Equitherapie” en 20 het diploma “Equitherapeut SHP-E(NL)” 1 lid (Ulrike
Thiel) is erkend Equitherapeut SHP-E(NL) .

5 verdere collega’s hebben hun opleiding op HippoCampus afgesloten, maar het diploma
SHP-E(NL) nog niet aangevraagd, omdat zij nog een of ander onderdeel van de in te dienen
kwalificaties missen.

2 collega’s, die het certificaat assistent hebben verworven, hebben hun lidmaatschap
opgezegd. (Eefke Bastianen heeft zich na het zakken voor het eindexamen afgemeld en Marion
Noesen is in Luxemburg bezig en heeft haar lidmaatschap voor die reden opgegeven, omdat zij
zich daar aangesloten heeft bij het regionale circuit).

Voorlopige financiële overzicht:

De oud-penningmeester en oud-secretaris zijn metde bestuursvergadering van 10.1. 2007
afgetreden en hebben tijdensdeze vergadering hun papieren ingeleverd. Gezien de aftredende
penningmeester (zoals uit bestudering van de tijdens deze vergadering ingeleverde papieren blijkt)
vanaf juli 2006 t/m december 2006 nietsmeer aan de verdere ledenadministratie heeft gedaan en
voor de laatste bestuursvergadering niet meer bereid was aan de afsluiting van de boekhouding
mee te werken, wordtde financiële verantwoording en detail door het nieuwe bestuur volgens de
stichtingsstatuten afgewerkt. Hiervoor heeft het bestuur statutair 5 maanden de tijd voor,maar
streeft ernaar deze taak veel eerder te kunnen afwerken. Daarna zal een budget voor 2007 worden
gemaakt

De hier genoemde getallen zijn afgeleid uit de bankoverzichten en boekhouding, die de
voorzitterin 2006 heeft beheerd. Uit de papieren die door de aftredende penningmeester werden
ingeleverd, bleek, dat sinds juli -2006 de afgesproken en bij de functie horende benadering van niet
of te weinig betaald hebbende leden nietmeer heeft plaatsgevonden. Dit verklaart, waarom eind
2006 afgerond SHP-E(NL) meer dan €1.000 uit het budgetmist, waardoor de stichting met
afgerond een saldo van € 35 debet het jaar 2007 in gaat.

Een primair actiepunt van het nieuwe bestuuris daarom het incasseren van de nog
openstaande ledenbijdragen en hetbenaderen van leden, die zich niet hebben afgemeld bij de
stichting, maar niet betalen.

Tot de aanvulling van de rekening door de verwachte bijdagen van de leden geeft de
voorzitter Ulrike Thiel een lening aan de stichting, om de bankrekening op te vullen, die ze
vervolgensin 2007 terugverrekent.

Overzicht inkomstenen uitgaven in 2006:

Bijdragen leden
Gezien de aantal leden had SHP-E(NL )dit jaarinkomsten moeten hebben van rond

€7.420 . De inkomsten uit bijdragen bedroegen daadwerkelijk€ 6.300 uit administratiekosten
kwamen € 127.- erbij en verkoop en uitlenen materiaal (folders en tentoonstellingsmateriaal)
brachten € 55. Totaal waren dat inkomsten van € 6.482.-. De stichting heeft in 2006, nadat nog
een restafrekening voor 2006 werd afgewerkt precies binnen het budget gewerkt. Het saldo ismet
eind 2006 – afgerond €35,00 debet. Wel heeft de voorzitter, die de administratie en het
secretariaatswerk gedaan heeft een reeks gemaakte onkosten niet verrekend om het budget niet
nog meer te belasten.
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Donaties
In 2006 werden geen externe donaties buiten de bijdragen verworven.

Indirecte donaties:
Zoals in de jaren daarvoor werden door voorzitter Ulrike Thiel weer “indirecte donaties” in

de vorm van ter beschikking stellen van apparatuur en nietdoorverrekenen van een gedeelte van
de gemaakte onkosten gedaan. Verder werden 180 werkuren van stagiaires van HippoCampus ter
beschikking gesteld voor werkzaamheden voor de stichting. De (grafische)ontwikkeling van de
nieuwsletter werd aan de Stichting geschonken door Ulrike Thiel. Meer hierover in de door het
nieuwe bestuur binnenkort uitgewerkte financiële verantwoording.

Archief stichting:

De stichting is statutair verplicht een archief bij te houden. Hetarchief van de Stichting
werd door voorzitter Ulrike Thiel na overleg met de notaris compleet opgezet en alle totheden
verzamelde papieren met betrekking tot SHP-E(NL) gesorteerd en gearchiveerd. Voor hetarchief
bestaan erin het volgende jaar nog een aantal werkzaamheden. Er iseveneens een begin
gemaakt met de archivering van alle papieren van dossiervorming over alle gediplomeerde
Equitherapeuten voorde administratie van de certificeringregeling. Op dat terrein komt in het
volgende jaar wat werk op de Stichting af.

Opleiding Equitherapie:

In 2006 werden de studiemappen voor beide opleidingsjaren compleet vernieuwd met hulp
van een stagiaire van het Van Hall Instituut. Het leermateriaal isnu gescand en in de computer en
op Disk opgeslagen. Aanvullingen kunnen via PDF-filesaan de leerlingen opgestuurd worden.

Aan een gedetailleerde documentatie van het curriculum de oefeningen en aangereikt
hulpmateriaal tijdensde opleiding wordt gewerkt. Dit vooral ook methet oog erop, dat binnenkort
ook Nederlandse docenten opgeleid worden om aan de opleiding mee te werken.

Nieuw, in de cursusmappen opgenomen materiaal en literatuur zal ook op de homepage
ter beschikking gesteld worden aan al eerder afgestudeerde equitherapeuten.

Nederlandstalige publicatie over Equitherapie volgens de richtlijnen SHP-E(NL) en FATP

Ooklijkt het zinvol een Nederlandstalig boekover Equitherapie uit te brengen. Collega’s
van de FATPhebben hiervoor ookbijdragen toegezegd en Marianne Gaeng uit Zwitserland is
bereid haar uitgever hiervoor warm te maken. Het zou dan een Duitse en een Nederlandstalige
versie van het boek uitgegeven worden.

Opleidingscommissie SHP-E(NL):

Voor 2005 werd de opleidingscommissie steeds ter plekke gevormd door collega opleiders
uit andere FATP- organisatiesen de cursusleiding. In 2005 werd voor het eerst een SHP-E(NL)
interne doorlopende opleidingscommissie ingeschakeld voor de opleidingsvraagstukken. In 2005
hebben 5 bijeenkomsten van de opleidingscommissie eerst bestaande uit Ulrike Thiel en Hansje
Habets plaatsgevonden. Medio 2005 is hij ook Nathalie van der Knaap hierbij betrokken geweest.
Taken waren in deze periode: toetsing toelatingseisen van nieuwe opleidingsdeelnemers,
bewaking van de toekenningsprocedure voor diplomering, erkenning diploma’s, bemiddeling in
zaken, extra opdrachten voor examens en bewaken van uitzonderingsregelingen, inhaalregelingen
en aanvragen voor vrijstellingen. Er konden in dit jaar ervaringen worden opgedaan methet
werken van een opleidingscommissie gevormd door bestuursleden en leden SHP-E(NL)en de
cursusleiding Gezien in 2007 ookde certificeringregeling op de Stichting afkomt, zal na aanleiding
van deze ervaringen een uitgebreide nieuw georganiseerde opleidingscommissie met
takenomschrijving en nader omschreven procedures voor de afwerking van aanvagen en
voorstellen worden benoemd.
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Voorbereidingcertificeringregelingv oor Equitherapeuten SHP-E(NL)
(v oormals genoemd registratie)

Zoals elke andere FATP organisatie isook SHP-E(NL) verplicht om een
certificeringregeling- nascholing- en bijscholingsregelingen voor gediplomeerde equitherapeuten te
handhaven. SHP-E(NL) werkt sinds de diplomering van de eerste equitherapeuten in 2004 aan
deze regelingen. Bij de ontwikkeling van de SHP-E(NL) regeling helpen de ervaringen van de
andere FATP organisaties, die al veel langer Equitherapeuten opleiden aan hun nationale situatie
aangepaste regeling en organisatie hanteren.

Begin 2005 werden voorlopige (op de definitieve certificeringregeling regeling
vooruitlopende) richtlijnen voor bijscholing op de homepage van de SHP-E(NL) gepubliceerd .
Toen werd over “registratie” gesproken. Gezien dit begrip verward zou kunnen worden met
registratie binnen de Stichting werd nu in overeenstemming met andere internationale organisaties
voor het begrip “certificering” gekozen.

De binnenkort in werking tredende certificeringregeling SHP-E(NL) werkt als volgt:
In het kader van de kwaliteitszorg Equitherapie wordt een certificering en stalplaquette voor
gediplomeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) ingevoerd, die aan de daaraan verbonden
kwaliteitseisen voldoen. Deze equitherapeuten mogen zich dan "gecertificeerde equitherapeuten
SHP-E(NL) " noemen. De cliënt kan dan daarop vertrouwen dat een gecertificeerde Equitherapeut
SHP-E(NL) aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Dit betekend, dat de Equitherapeut nietalleen
maar ooit een diploma heeft verworven, maar ookover werkervaring beschikt en binnen zijn
werkveld als Equitherapeut zich aan een kwaliteitscontrole door SHP-E(NL) om de twee jaar
verbonden heeft. Een onderdeel van deze kwaliteitscriteria zijn de regelmatige bijscholing,
supervisie, intervisie.

De Equitherapeut vraagtde certificering aan, toont daarbij aan,dat hij aan alle
voorgeschreven criteria voldoet en wordt vervolgensgecertificeerd. Hij ontvangt een bewijs van
certificering, een stalplaquette met foto en omschrijving van zijn specialisatie en wordt als
certificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) vermeldt op de homepage SHP-E(NL).

Stalplaquette en certificering zijn 2 jaar geldig. Daarna toont de Equitherapeut weer aan,
dat hij nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet en worden plaquette en certificering weer om 2
jaar verlengt.

De bijscholingsregeling (die 2005 in een overgangsregeling vooruitlopend op de
certificering al werd ingevoerd)vormt een onderdeel van deze kwaliteitsbewaking.

Verder kan een certificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) met voldoende werkervaring zich
laten opleiden tot “Stagebegeleider SHP-E(NL) “ en “Docent opleiding en bijscholing SHP-E(NL)”
De door SHP-E(NL) binnenkort en in detail gepubliceerde regeling is geldig voor alle in 2007
gediplomeerd Equitherapeuten. Voor de eerder gediplomeerde Equitherapeuten komt een
overgangsregeling. Deze certificeringregeling oriënteert zich aan de internationale kwaliteitseisen
FATPen is afgestemd op de Nederlandse situatie en zal na afhandeling in het bestuur en regeling
van de verdere organisatie begin 2007 worden gepubliceerd door SHP-E(NL) op de homepage en
in de nieuwsbrief.

Stapsgewijze invoering

In het jaarverslag 2005 werden de eerste aanzet gemaakt de equitherapeuten voor te bereiden op
de aankomende regeling:
Tijdens de eerste door SHP-E(NL) organiseerde bijscholing in augustus 2005 werd deze regeling
voorgesteld aan de leden;

Organisatie registratie (nugenoemd certificering)
SHP-E (NL) biedt vanaf maart 2005 een certificaat/stalplaquette voor geregistreerde Equitherapeuten SHP-E (NL)
aan.
Om als geregistreerd SHP-E (NL) Equitherapeut te mogen werken onder de auspiciën en kwaliteitsbewaking van
SHP-E (NL) zijn de eisen als volgt.Registratie SHP-E(NL)
Deelname aan minimaal 16 uur bijscholing in 2 jaren (deze bijscholing kan als supervisie, bezoek(hospitatie) bij
een erkende FATP-therapeut of bijwonen van de jaarlijkse bijscholing door HippoCampus en de SHP-E(NL)
georganiseerd, worden verkregen.)
Om stagiaires te mogen begeleiden onder de vlag van SHP-E (NL) is vereist:
2 jaar beroepservaring als Equitherapeut met minimaal 5 therapie-uren per week op jaarbasis, Psychohygiëne
therapiepaarden moet aan de standaarden van de SHP-E(NL) voldoen. De werkplek moet aan de standaarden
SHP-E (NL) voldoen
Volgen van de opleiding stagebegeleider (12 uur)
Deelname aan een bijscholingsavond eens in de twee jaar



Jaarverslag 2006 SHP-E(NL) 6

Na overleg binnen hetbestuur werd dan een overgangsregeling voor verplichte nascholing
besloten. Deze omvatte 3 blokken van totaal 18 uren, verdeeld over 2 jaar. (10 uren Equitherapie,
2 uren supervisie en 6 uren hippische bijscholing)

In 2005 werd een voorlopige bijscholingsregeling vooruitlopend op de certificering
gepubliceerd en eind 2005, begin 2006 werd de werkgroep bijscholing opgericht om ideeën en
behoeften vanuit de basis aan te leveren voor de planning van verdere bijscholingsmogelijkheden
zijdensSHP-E(NL)

Aangeboden bijscholingsmogelijkheden:

Er werden vanaf 2005 erkende bijscholingsmogelijkheden aangeboden aan de
afgestudeerde leden zodat gediplomeerde equitherapeuten al met erkende bijscholingen konden
beginnen. In augustus 2005 heeft SHP-E(NL) zelf tijdensde FATP conferentie in Nederland een
bijscholingsdag georganiseerd met de toen aanwezige collega’s uit het buitenland. Een
succesvolle dag, maar het bleek qua organisatie, administratie en financieel voor SHP-E(NL) niet
herhaalbaar. In 2006 werden een aantal erkende bijscholingsmogelijkheden op hippisch en
Equitherapie terrein (totaal 30 erkend bijscholingsuren) op HippoCampus aangeboden om de
uiteindelijk geëiste bijscholingsuren binnen 2 jaar vooruitlopend op de certificeringregeling te
kunnen waarborgen. Hiervan heeft in 2006 nog geen equitherapeut SHP-E(NL) gebruikgemaakt.

Er werd in 2006 een hippische (erkende) bijscholing op een andere locatie georganiseerd
door HippoCampus volgensde DOHK kwaliteitsrichtlijnen op 24 september 2006 tellend als6 uur
hippische bijscholing voor equitherapeuten SHP-E(NL) .Thema: Harmonie, Balans, Wellness en
Sport– de klassieke Europese school. De docenten waren: Dr.Gerd Heuschmann, Ulrike Thiel en
David de Wispelaere. Deze workshop werd bezocht door 7 equitherapeuten SHP-E(NL) in het
kader van de bijscholing. Een driedaagse internationale bijscholing die ookopen stond voor
collega’s uit andere FATP organisaties, werd door geen Nederlandse equitherapeut SHP-E(NL)
bezocht. Er kwamen wel collega’s uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en een collega uit
Finland.

Verder heeft SHP-E(NL) contacten gehad met het DOHKen het NHI en de KNHS met de
bedoeling het aanbod van erkende hippische bijscholingen voor Equitherapeuten te vergroten. Er
kan ook waarschijnlijk in 2007 een cursus BHV speciaal voor instructeursin de paarden bezocht
worden, waarbij het EHBO gedeelte afgestemd wordt op veel voorkomende problemen in
paardrijlessen. Dit indien er voldoende interesse bestaat.
. In 2006 werden 3 erkende supervisoren officieel benoemd voorde bijscholing en met hun
kwalificaties op de homepage van SHP-E(NL) gepubliceerd. Deze supervisoren zijn gediplomeerde
equitherapeuten met een FATP kwalificatie, hebben jarenlange werkervaring alsEquitherapeut,
zijn erkende docenten, zijn tevens examinatoren en opgeleidde supervisoren en kennen en leven
de kwaliteitscriteria van SHP-E(NL) na.

Inv oervan de certiviceringsregeling in 2007:

Nu in begin 2007 is SHP-E(NL) in staat een stalplaquette en de uitgewerkte
certificeringregeling aan te bieden. In het voorveld werden in 2006 regelingen en proceduresuit
vergelijkbare organisaties verzameld en de ervaringen van deze organisatiesm.b.t. de organisatie
daarvan nader bekeken. Een ontwerp voor een stalplaquette is gemaakt. Ookis al een bedrijf
gevonden die deze voor redelijke kosten op aanvraag zal willen produceren. Er zal een prototype
begin 2007 aan het bestuur worden voorgesteld, zodat en begroting voor de kosten en een besluit
over de organisatie van de uitreiking aan equitherapeuten kan worden besloten.

Aspirant Voltigeleidercursus voor Equitherapeuten in samenwerking met de KNHS:

In samenwerking met de KNHS en HippoCampus kon in 2007 een aspirant
voltigeleidercursus voor Equitherapeuten worden georganiseerd. Dit nadat de KNHSgeweigerd
had een cursus voor Equitherapeuten open te stellen of te organiseren. Na een bezoekbij de
KNHS door voorzitter en secretaris SHP-E(NL) kon deze oplossing worden gevonden. De cursus
vond plaatsin de twee KNHS centra Wanrooij en in Ermelo. Deze locaties werden van de KNHS
gehuurd. Eveneenshet cursusmateriaal en het examen aangekocht. Als docenten werden Rob de
Bruin, Frits Nijskensen Ellen van den Berg in dienst genomen. Deze cursus werd aangepast aan
de behoeften van aangaande equitherapeuten,(die over hetalgemeen nog niet veel voltige-
ervaring hebben)en sloot afmet het reguliere KNHS diploma. Aan deze cursus namen 27
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cursisten (niet alleen equitherapeuten,maar ook andere voltigegeïnteresseerde) deel. Van de
totaal 27 kandidaten,die begonnen waren met de cursus hebben 25 hetexamen gedaan. Een
deelneemster was voor persoonlijke reden gestopt en 1 deelneemster lag met longontsteking in
bed 18 deelnemers zijn meteen geslaagd, 7 deelnemers moesten een herhalingsexamen doen (4
in het lesgeven en 3 in het longeren). Alle cursisten, die bij het herexamen waren verschenen zijn
uiteindelijk geslaagd.

Het uitbreiden van de cursusuren inhoud en de intensiteit van voorbereiding, wierp zijn
vruchten af. Voor aanstaande Equitherapeuten , die meestal nog niets met voltige te maken
hadden, kost het aan het begin toch nog veel inzet om in het voltigeren te duiken. Vooral tijdens het
examen lesgeven werd door de examinatoren opgemerkt, dat het deze keer duidelijk te merken
was, dat de kandidaten veel beter wisten het voltige-element in de grip te krijgen.

Inmiddels is ook de Belgische hippische organisatie geïnteresseerd geraakt in deze
cursus. Gezien de Stichting de organisatie niet op zich kon nemen werden de financiële en
organisatorische afwikkeling van de cursusgedragen door HippoCampus en hebben daar helaas
naast het inhoudelijk succes tot financiële bijdragen zijdens HippoCampus geleid, die toegeschoten
moesten worden. HippoCampus bekijkt ditnu alsontwikkelingskosten,bij planning van de
volgende cursusmoet getracht worden dit te vermijden.

Gesprekken met Verzekeringen en GGZ instellingen:

Collega’s hebben aangegeven problemen gehad te hebben en nog steeds te hebben om
een WA verzekering af te kunnen sluiten waar de “helmverplichting” tijdens paardrijden kan worden
omzeild voor voltigeren in de therapieën. Er werden gesprekken gevoerd met een aantal
verzekeringsmaatschappijen voor een groeps- WA verzekering voor Equitherapeuten en met een
verzekeringsmaatschappij is SHP-E(NL) al in een ver gevorderde stadium (interpolis). Hier heeft
het materiaal en de homepage veel positief ertoe bijgedragen dat serieuze gesprekken tot stand
kwamen.

Verder hebben gesprekken met medewerkers van GGZ-instellingen in het noorden
plaatsgevonden over contracten met wel of niet gediplomeerde Equitherapeuten, waarbij duidelijk
werd, dat het voor de GGZ een voordeel is contracten over Equine Assisted Therapy met
gediplomeerde en geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL) aan te gaan in plaats van
contracten metmensen te sluiten die over geen desbetreffende opleiding beschikken, en over
andere kwalificaties (op hippisch terrein en EHBO ) beschikken. Het feit, dat wij over goede folders
en duidelijk materiaal over de kwaliteitsbewaking beschikten alsmede dat de aankomende
certificeringregeling ookeen verplichte beroeps-WA verzekering voor Equitherpeuten omvat werkt
hier zeerpositief. .

Een instelling voor de behandeling van drugsverslaafden met meerdere vestigingen in
Nederland is aan het onderzoeken of Equitherapie door gecertificeerde Equitherpeuten SHP-E(NL)
in hun programma zal worden opgenomen.

Contacten met Opleidingsinstituten Universiteiten, Scholen :

Ondersteuning werd verleend aan een aantal afstudeeropdrachten over Equitherapie van
de Universiteit Utrecht, Antwerpen, het Larenstein Instituut, de HBO-opleiding Psychologie in
Deventer, van Hall Instituut,de Lesius Hogeschool.

Het afstudeeropdracht van Ianthe Biemans over een casus (Opleiding HBO-Psychologie/
Antwerpen)is gepubliceerd op de homepage van SHP-E(NL)

Er hebben gesprekken plaatsgevonden over bijscholingen en uitwisseling metde
Belgische opleiding voor Hippotherapeuten van de Arteveldehoogesschool in Gent. Deze hebben
ookeen dag praktijkgevolgd op HippoCampus. .

Aanvragen aan SHP-E(NL):
Steeds weer komen vragen van schoolkinderen binnen die een spreekbeurt over

Equitherapie willen houden en die materiaal willen voor hun spreekbeurt. Leerlingen vanuit
verschillende opleidingen willen een stukover Equitherapie schrijven en willen hiervoor
ondersteuning door de Stichting. Cliënten willen ietsover de financiering door verzekeringen weten.
Mensen,die zonder opleiding ook “met paarden en mensen” werken willen weten waarom
Equitherapeuten SHP-E(NL) wel hun therapieën gefinancierd krijgen en hun niet.Veelvoudig wordt
literatuur opgevraagd door geïnteresseerden. Verzekeringen, die door collega’s benaderd zijn
vragen aan wat “EquitherapeutSHP-(NL)” inhoudt. Er wordt om bemiddeling van equitherapeuten
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verzocht en er komen ook aanvragen voor sponsoring door de stichting binnen, samen meteen
hele reeks van aanvragen die onder geen categorie samen te vatten zijn. Stageplaatsen worden
aangevraagd, buitenlandse collega’s willen iets over het werk hier weten of vragen hulp bij
problemen aan, diverse mensen bieden hun diensten aan (soms voor de gekste dingen) enzenz
enz Gezien de Stichting niet over de middelen beschikt en secretariaat te bekostigen moeten voor
al deze aanvragen structurele oplossingen bedacht worden die mensen niet afwijzen, maar ook
niet te veel tijd en moeite kosten.

Internationale contacten:

SHP-E(NL) wasinternationaal door voorzitter Ulrike Thiel vertegenwoordigt bij:
 Het jubileumfeest van en de bijscholingsdagen van SGTR, de Zwitserse Vereniging (3

dagen in Bazel 17,18,19 ,maart 2006). Hier werd namensSHP-E(NL) een gedicht
voorgedragen over het paard als spiegel voor de mensen een cadeau overhandigt.
Verder kon er een bijscholingsactiviteitgevolgd worden en waren interessante contacten
met Zwitserse Equitherapeuten mogelijk. In een langer gesprek met het bestuur van
SGTR werd veel informatie ingewonnen over hun regelingen en procedures i.v.m.
kwaliteitsbewaking en certificering.

 De FATP conferentie van 2 dagen in Münster (25,26 augustus 2006) Hansje Habets kon
helaas nietmee omdat ze ging trouwen. Hier werd ondermeer een FATP Homepage
geopend, werd een overkoepelende ethische code uitgewerkt en aan onderlinge
uitwisseling van scholings- en bijscholingsactiviteiten verder gebreid. De notulen worden
door het nieuwe bestuur SHP-E(NL) doorgewerkt en mee betrokken bij de verdere
activiteiten.

 Het FRDI international Congres in Brazilië (augustus) (8-14 augustus 2006). Hier werd aan
de realisering van de Full Membership gewerkt en nam Ulrike Thiel deel aan een aantal
internationale meetings FRDI. Met de daarbij verzamelde informatie en de uit de
lidmaatschap voortvloeiende gevolgen voor SHP-E(NL) zal zich het nieuwe bestuur bezig
houden.

 Contacten met de volgende organisatiesin Brazilië hebben plaatsgevonden:
o Centro Brasileiro de eestudosdesinvolmento E Pesquisa
o Centro Equitherapie Santa Terra
o Centro Hippotherapie van de Politie in Sao Paolo
o Centro Hippotherapia van het Braziliaanse leger in Rio De Janairo

 Contacten met Northumbria University Newcastle, School of Health Community &
Education. Hier werden onderzoeken gedaan na het effect van de hippische methodes en
het correct gaande paard op het effect van Hippotherapie. Veel van de resultaten zijn ook
van toepassing voor Equitherapie. Het onderzoek zal worden gepubliceerd op de
homepage.

 Het oud-bestuurslid van de FRDI Beatriz Jimenez-Horwitz uit Spanje heefteen bezoek
uitgebracht aan de voorzitster SHP-E(NL) tijdens het examen opleiding Equitherapie (1
september 2006) Gesprekken over de verschillende scholingsmodellen hebben
plaatsgevonden, waarbij de Spaanse organisatie zeer geïnteresseerd wasin ons
opleidingsmodel voor de specialisatie “Psychotherapie met het paard”,die in Europa nog
uniekis.

 Gesprekken met studieabsolventen en docenten van de opleiding Hippotherapie van de
Artevelde Hogeschool in Gent in België en het EU- Pegasus-Project hebben
plaatsgevonden. Vooral om de samenwerking met in België gevestigde Equitherapeuten
SHP-E(NL) te bevorderen. Inhoudelijk gezien konden de collega’s warm gemaakt worden
voor het voltigeren als hippische techniekbinnen het therapeutische werk.

 Gesprekken met voorzitter van de internationale organisatie voor Animal Assisted Therapy
in Zürich. Gezien er de laatste jaren internationale organisaties zich bezig houden met de
ethische verantwoording van therapeuten tegenover hun nietmenselijke co-therapeuten
zal een coöperatie met een ofander van deze organisaties te overwegen zijn.

 Voorzitter Ulrike Thiel is docente geworden aan de Andrea Kutsch Academyin Berlijn. ook
bekend alsMonty Roberts Academy .Deze opleidingsinstelling biedt een 3 jaar durende
studie “Paardencommunicatiewetenschappen” met internationaal erkende bachelors titel
aan. Ulrike verzorgt de thema’s “bewegingsdialoog tussen ruiter en paard”,
“psychomotoriek van zit en hulpengeving” “invloed van trainingsmethodesop de psyche
van het paard” en “hippische sportpsychologie” Zij zal ook vanuit de functie van het paard
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in de Equitherapie studenten met de sociale en therapeutische vaardigheden van het
paard en met zelfervaring met het paard bekend maken. Zo kan ervoor gezorgd worden,
dat de meerbekendheid onder paardenmensen over de inzetmogelijkheden van het paar
als therapeuten zijn spiegelende effecten op hun ruiters ontstaat.

 Voorzitter Ulrike Thiel is gevraagd voor de Zwitserse Bijscholingen van de FATP
organisatie HPVR over het PMTV model. HPVR zal in ruil daarvoor een bijscholing
voor SHP-E(NL)in Nederland verzorgen. Dit is en unieke kans voor Equitherapeuten
SHP-E(NL) meer over de werkwijze in Zwitserland te kunnen ervaren. Binnen de
opleiding zelf is het tot heden nog niet gelukt een Zwitserse docent te vragen, omdat
de afstanden zeer groot zijn.

Aanvraag full membership FRDI:

Voor en tijdens het internationaal congres voor therapeutisch paardrijden metde motto:
“Contact between friends” in Brazilië zijn de nodige contacten gelegd en voorwerkzaamheden
gedaan zijdens voorzitter Ulrike Thiel om de leden en het board FRDI bekend te maken met SHP-
E(NL), en vanaf 2007 isSHP-E(NL) Full Member van FRDI. Tijdens de volgende internationale
congres over therapeutisch paardrijden van de FRDI in Duitsland is SHP-E(NL) al gerechtigd om
mee te stemmen en mee te werken aan verdere beslissingen en projecten van FRDI. Voor een zo
jonge organisatie is diteen groot succes. Verderis SHP-E(NL) door voorzitter Ulrike Thiel
vertegenwoordigt in het nieuwgeformeerde en herstructureerde educational comité van FRDI.
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 verschillende gehanteerde
modellen.

Ethische Code SHP-E(NL):

Vanaf de eerste diploma-uitreiking moesten Equitherapeuten SHP-E(NL) zich aan de
ethische code verplichten:

“Ik beloof te zullen handelen met de grootstmogelijke zorgvuldigheid en duidelijkheid
tegenover de cliënt, het paard en de stichting.”

Binnen de opleiding tot EquitherapeutSHP-E(NL) wordt veel aandacht besteedt aan de
ontwikkeling van begrip voor de inhoud van deze verplichting. Ookbinnen de FATP wordt ditgeëist
van een erkende opleiding voor therapie met het paard.

Er werd in 2006 een uitgebreide ethische code met getailleerde richtlijnen ontwikkeld. Dit
na studie van ethische codes van vergelijkbare internationale instellingen. Aan deze ontwikkeling
hebben stagiaires binnen de universitaire opleiding gezondheidswetenschappen,
dierenmanagement en HBO psychologie meegewerkt. Tijdens de FATP conferentie in augustus
2006 werd ookeen overkoepelende FATP code besloten, die in de ethische Code van SHP-E(NL)
is opgenomen. Hier wordt er ookmet het feit rekening gehouden, dat FATP organisaties binnen
hun opleidingen ervoor dienen te zorgen, dat opgeleidde equitherapeuten zich bewust zijn van hun
verantwoording tegenovermensen dier. Deze code is op de interne homepage gepubliceerd en
zal in 2007 door het bestuur officieel naar buiten worden gedragen in het kader van de
certificeringregeling en kwaliteitsbewaking.

Gebruik huisstijl, folder, PR - materiaal en Homepage:

De in 2005 ontwikkelde PRmateriaal en huisstijl SHP-E(NL) zijn al in verschillende
situatiesgoed van pas gekomen. Naast de internationale betrekking voor FRDI hebben enkele
collega’s aangegeven in hun praktijk goed gebruik ervan te kunnen maken en enkele gaven aan
voordelen gehad te hebben bij het aanvragen van een verzekering of zelfsbouwergunning voor
hun bedrijf bij de gemeente. Een collega heeft haar gehele opleiding door een fondsgefinancierd
gekregen nadat zij het materiaal van SHP-E(NL) en het curriculum heeft voorgelegd. Een andere
collega heeft een gedeelte gefinancierd gekregen.

Folders werden in 2006 verspreid bij verschillende gelegenheden en enkele collega’s
hebben aan een tentoonstelling (Dierententoonstelling in Uden)in de zomer deelgenomen. Ze
hebben daarbij ondermeer van het tentoonstellingsmateriaal gebruik gemaakt en folders verspreid.
Ook werden namensde Stichting, die de studiefinanciering voor een equitherapeut in opleiding
geregeld had (Fonds voor de opleiding voor alleenstaande werkende vrouwen)
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tentoonstellingsmateriaal en folders van SHP-E(NL) tijdens een beurs op hun stand mede
verspreid.

Op aanvragen via e-mail, de homepage per post en telefoon konden een veeltal folders
met begeleidend schrijven op SHP-E(NL) briefpapier gestuurd worden.

Voorzitter Ulrike Thiel verspreid regelmatig bij voordrachten en Clinics Folders van de
Stichting en heeft bij diverse gesprekken namens SHP-E(NL) baat gehad van de professionele
folder en de visitekaarten, het nieuwe huisstijlpapier en de Power Pointpresentatie over de
Stichting. (folders, visitekaartjes SHP-E(NL) en presentatie zijn voor alle leden te bestellen via de
homepage). Ookis het zeer handig steeds te kunnen verwijzen naar de publicatiesop de
homepage SHP-E(NL). Aanvragers kunnen dan de desbetreffende links gebruiken en de
informatie direct van de homepage downloaden en uitprinten.

Internationaal te gebruiken PR en informaatiemateriaal :

Er werd een professionele Engelse vertaling van de stichtingsactiviteiten de
opleidingsorganisatie en inhoud, en het curriculum gemaakt.Ter publicatie in het kader van de
acceptatie van SHP-E(NL) als Full Member FRDI (Riding for the Disabled International) en voor
opname in het internationale “Directory of Education and Training FRDI. Verder werd ook een
verhaal over het in de opleiding tot Equitherapeut gebruikte model in professioneel Engels
gepubliceerd en voorgedragen om de leden van FRDI te informeren over de inhoudelijke visie van
Equitherapie zoals uitgedragen door SHP-E(NL). Deze publicaties hebben er mee aan
bijgedragen dat SHP-E(NL) als Full Member wordt ingeschreven bij FRDI,dat SHP-E(NL)
vertegenwoordigt is binnen het educational comité van FRDI en de opleiding tot Equitherapeut
SHP-E(NL)met certificeringsregeling opgenomen wordt in het internationale Journal of Education
and Training FRDI. De genoemde teksten zullen in 2007 op de homepage worden gepubliceerd.

De Homepage SHP-E(NL) :

De homepage,die medio 2005 geopend werd heeft inmiddels sindsde opening 5996
unieke bezoekers en totaal 8131 bezoeken te boeken gehad. Er is voor een plaatsing bij een
serverorganisatie gekozen die hetmogelijk maakt de homepage zelfbij te kunnen werken en ook
de ontwerpen voorgrafiekenz zelf aan te leveren. Dit verlaagt de kosten,maarleidtnatuurlijk tot
veel werk. Via de door de serverorganisatie aangeboden statistieken kan zeergoed geanalyseerd
worden welke pagina’s hetmeest bezocht zijn. Ook kan bekeken worden waar vandaan links naar
de homepage gelegd werden en nog verdere informatie kan uit deze statistieken worden
ingewonnen.

De gekozen opzet is zeer goed in Nederland en het buitenland aangeslagen. Wel zijn
nog een aantal verbeteringen mogelijkna aanleiding van de eerste analyse na 1,5 jaar. Hiervoor is
in 2007 een stagiaire van het van Hall Instituut aangetrokken, die zich in haar stageopdracht op
HippoCampusdaarover zal ontplooien. Nadere informatiesover de ontwikkelingen van de
homepage worden gepubliceerd in het door de stagiaire in 2007 te maken verslag.

Hier een overzicht van de bezoeken aan de homepage in 2006

Maandelijkse historie Homepage SHP-E(NL)
2006

Jan
2006

Feb
2006

Mrt
2006

Apr
2006

Mei
2006

Jun
2006

Jul
2006

Aug
2006

Sep
2006

Okt
2006

Nov
2006

Dec
2006



Jaarverslag 2006 SHP-E(NL) 11

Maand
Unieke

bezoekers
Aantal

bezoeken Pagina ś Hits Bytes

Jan 2006 291 391 9770 24970 328.26 MB

Feb 2006 281 414 6687 17931 249.28 MB
Mrt 2006 385 549 10122 27304 378.13 MB

Apr 2006 338 491 8263 23078 320.94 MB
Mei 2006 391 503 10243 27683 419.81 MB
Jun 2006 314 411 8919 22878 335.44 MB

Jul 2006 367 490 7924 19925 269.64 MB
Aug 2006 315 408 7548 20634 284.93 MB
Sep 2006 367 500 10676 27298 406.82 MB

Okt 2006 388 523 12401 32161 465.65 MB
Nov 2006 396 498 10963 27684 383.29 MB

Dec 2006 390 489 8106 22718 318.92 MB
Totaal 4223 5667 111622 294264 4.06 GB

In 2006 werden links naar diverse congressen en evenementen en bijscholingen van
FATPorganisaties gepubliceerd, literatuur, formulieren voor de Equitherapie-praktijk en bijdragen
van het internationaal congres voor therapeutische paardrijden in Brazilië alsmede een
afstudeeronderzoek Psychologie over Equitherapie. Verder werden er een aantal
aanvraagformulieren voor stichtingsinterne proceduresontwikkeld en kunnen leden
discussiebijdragen leveren ofmededelingen plaatsen. Ook de lijst van geautoriseerde leden wordt
bijgehouden op de homepage en deze leden kunnen inloggen op de interne pagina’s ,gegevens
van collega’sopzoeken en met elkaar in contact komen.

Nog niet alle gediplomeerde equitherapeuten SHP-E(NL) hebben gebruik gemaakt van de
voor hun gereserveerde ruimte om hun praktijkgegevensen kwalificaties op de homepage te
publiceren. Jammer, want deze pagina’s zijn er bijzonder goed bezocht. Hiervoor hoeft alleen een
formulieringevuld en via de homepage ingediend te worden.

Het is in 2006 gelukt de serverkosten te verlagen, nadat een uitgebreid contactmet het
serverbedrijf heeft plaatsgevonden zijdens de voorzitter. Gezien de doelstellingen van de stichting
kon een speciaal tarief uitgehandeld worden. De homepage kosten worden in de financiële
verantwoording en detail behandeld en het bestuur zal na aanleiding van de ervaringen sinds de
oprichting een begroting voor 2007 maken.

Er kleven ooknadelen aan de homepage. Gezien het geen statische homepage is, die
vooral m.b.t. het interne gedeelte en actualisatie van de leden zeer bewerkelijk is, vergt het
onderhoud zeer veel tijd en ook computercapaciteit. Allen de SPAM en virus- – e-mails, die
permanentaan de Stichting gestuurd worden via de homepage kunnen een computer wel eens
uitschakelen.

De ontwikkeling en het bijhouden van de homepage werd in 2006 bijna uitsluitend door de
voorzittergedaan met uitzondering van enkele uitbestede werkzaamheden. Dit is in de toekomst
niet meer mogelijk. Ookishet computersysteem van HippoCampus, waarop alle activiteiten,
rapporten notulen, correspondentie, databestanden en grafische bestanden zijn opgeslagen en
worden bewerkt in 2006 drie keer via aan de Stichting gestuurde e-mails buiten werking gezet.
Omdat de HippoCampus computer niet langer zo intensief voor de stichting gebruikt kan worden
en het te gevaarlijk is om in een geval van storing van deze computereventueel alle
stichtingsgegevens kwijt te raken, moeten en erin 2007 enkele oplossingen voor dit probleem
bekeken worden.

Nieuwsletter Stichting :

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
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doorverwezen naar nieuwe thema’s op de homepage. Na aanleiding van een te maken begroting
zal worden besloten hoe vaakper jaar en in welke omvang deze nieuwsletter zal worden verspreid
onder equitherapeuten.

Publicaties over en door SHP-E(NL):
 Educational Journal FRDI omschrijving van de opleiding en registratie van

Equitherapeuten SHP-ER(NL)
 Publicatie over SHP-E(NL) in de nieuwsletter van FRDI in de lente 2006 (kan

bekeken worden op de homepage van FRDI:http://www.frdi.net/FRDI_Jun06.pdf )
 Congresbijdrage over Psychotherapie en orthopedagogische begeleiding met het

paard volgensde binnen de opleiding Equitherapie (SHP-E (NL)) geleerde
methode en de functie van het paard in deze aanpak.

 Voorstelling van SHP-E(NL) de opleiding, kwaliteitsbewaking en het model van
Equitherapie tijdens het congresin Brazilië.

 “Repairing the personality or giving aidsfor daily life” The PMTV model in
psychotherapy with horses and remedial vaulting as one of the standard models
of the Dutch education in Equitherapy .

Nederlandse Pers:

Meerdere persberichten in de regionale pers betreffende de gediplomeerde
equitherapeuten. Een aantal collega’s hebben in publicatiesover hun praktijken mede over SHP-
E(NL) en Equitherapie gepubliceerd. Hierdoor komt de Equitherapie zelf en de kwaliteitsbewaking
van Equitherapie steedsmeerin de publiciteit. Collega’s zullen in de volgende nieuwsbrief en via
de homepage worden uitgenodigd, hun publicaties naar de Stichting op te sturen, dan kunnen de
artikelen op de homepage worden gepubliceerd (jpg filesof pdf files kunnen over e-mail
doorgestuurd worden, maarde Stichting kan ook zelf voor scannen zorgen)

Berichten uit de werkgroepen SHP-E(NL):

In 2005 werden 2 werkgroepen opgericht. De (1) werkgroep bijscholing, en de (2) werkgroep PR
en beroepsrepresentatie

Werkgroepen SHP-E(NL) zijn door een voorzitter uit het bestuur SHP-E(NL) geleidde
verbanden van leden, die op aanvraag van het bestuur materiaal ideeën en wensen uit de
basis verzamelen, een rapport eroveruitbrengen en zo het bestuur adviseren en
ondersteunen bij hetontwikkelen van visie, procedures, regelingen en diensten voor de
leden.

(1) Werkgroep Bijscholing :
Begin 2007 gaat de certificeringregeling voor Equitherapeuten SHP-E(NL)in werking. Hier

zijn al een aantal richtlijnen voor gegeven door de internationale afspraken omtrent de
kwaliteitsbewaking. Wel kan SHP-E(NL) op een aantal punten rekening houden met de wensen en
behoeften van Equitherapeuten aan de basismet betrekking tot de aangeboden
bijscholingsactiviteiten in het kader van de verplichte en vrijwillige bijscholing voor equitherapeuten.
Om de behoeften, wensen en ideeën te archiveren, die aan de basis leven, werd deze werkgroep
eind 2005 opgericht.

De werkgroep bijscholing werd in 2005 geïnstalleerd metals voorzitter, het inmiddels
afgetreden bestuurslid Hansje Habets en zou een rapportage inleveren. In deze rapportage
zouden de behoeften van de basisleden aan inhoudelijke bijscholing door SHP-E(NL)
geanalyseerd worden en er zou een gemotiveerd en systematisch voorstel gedaan worden om de
reeds bestaande, bij de visie en het scholingsconcept van SHP-E(NL) passende cursussen aan
het bestuur voor te leggen. Hetbestuur kon dan aan de hand van de ingediende gegevens
bepalen, of deze cursussen op de lijst van erkende bijscholingen gezet konden worden. Op deze
manier zouden ook bestaande cursussen , die b.v. zich op bepaalde doelgroepen of pedagogische
technieken richten in samenwerking met de docenten en aanbiedende organisaties aan de eisen
voor bijscholingen voor equitherapeuten SHP-E(NL) aangepast kunnen worden.Met ander
woorden de rapportage uit het door de werkgroep aangeleverde materiaal zou worden gebruikt
voor de planning van de door SHP-E(NL) zelf aangeboden en door SHP-E(NL) erkende
bijscholingsmogelijkheden.
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Helaasbleek na doorzicht van de op 10 1 2007 ingeleverde map “bijscholingswerkgroep”
dat deze map niet het verwachtte rapport omvatte. Er ontbreken een deelnemerslijst, notulen van
de vergaderingen en de beoogde “rapportage uit de werkgroep”, die een samenvatting geeft van
wat er aan voorstellen uitgewerkt werd door deze groep.

Op de pagina:met de titel: “ ideeën voor opleidingen rondom Equitherapie “staan zonder
verder commentaar drie begrippen vermeldt:

 Chenghsin,
 Sensorische Integratie
 Bezoek Gerd Dreisbach.

Verder omvat de map een losse verzameling van e-mails van equitherapeuten in opleiding
en gediplomeerde equitherapeuten waarin wat cursussen opgenoemd worden. Eris geen
systematische analyse gemaakt van cursussen m.b.t. de kwalificaties van de docenten, het aantal
uren,en een inhoudelijke verantwoording waarom die cursus relevant zou zijn voor Equitherapie,
uitgedragen door SHP-E(NL), die het nieuwe bestuur verwacht had in de map te vinden.

Verder zijn er e-mails verzameld waarin equitherapeuten vragen aan de werkgroep stellen,
die de certificeringregeling betreffen en die door de opleidingscommissie of het bestuur behandeld
dienden te worden. Verderis er op een pagina een overzicht gemaakt van scholingen en
cursussen die een aantal Equitherapeuten al hebben gevolgd . Onder de rubriek “supervisie” word
zonder verder commentaar vermeldt: Supervisie persoonlijk 1 uur, over anderen (?) 2 uren” (?).
Als supervisie voor de kwaliteitsbewaking van een praktiserend en zich bijscholend equitherapeut
is vanzelfsprekend uitsluitend persoonlijke supervisie over het eigen werk meteigen cliënten
bedoeld. Onder de rubriek “Equitherapie” worden zonder verder commentaar studiesen cursussen
vermeldt, die de equitherapeuten kennelijk voor hun eigen basisberoep gevolgd hebben en die als
bijscholing nietdirect metEquitherapie te maken hebben.

Ook zijn er een aantaal kopieën van getuigschriften zonder commentaar bijgevoegd.
Kennelijkhebben een aantal equitherapeuten al kopieën van diploma’sopgestuurd aan deze
werkgroep in de veronderstelling, dat de werkgroep de goedkeuring zou regelen. Elke verdere
uitleg ontbreekt . Gezien er geen notulen van de werkgroepbijeenkomsten zijn ishet niet duidelijk
wie van de mensen, die mails gestuurd hebben bij de werkgroep zelf behoorden, welke uitleg aan
de leden van de werkgroep zelf en welke aan aanvragers van buitenaf isgegeven.

Reactie van het bestuur SHP-E(NL):

Al met al heeft het bestuur het vermoeden, dat hier veel verwarring en misverstanden zijn
ontstaan. Dit kan achteraf niet teruggedraaid worden, maar ermoet daarom slagvaardig op
gereageerd worden om nog meer verwarring onderleden te voorkomen.

De werkgroep “bijscholing” zelf , wasal met het inleveren van de “rapportage” en het
uitscheiden van haar voorzitter uit het bestuuropgeheven. Alle taken omtrentde bijscholing worden
in het kader van de certificeringregeling door bestuur en nieuw samen te stellen
opleidingscommissie vervult. Bestuur en opleidingscommissie werken dan nauwkeurig en
afgebakend door te bepalen procedures samen en zijn dan ookaanspreekpunt voor alle
aanvragen en gemotiveerde, volgens een procedure aan te leveren voorstellen.

Het bestuur zorgt zo snel mogelijk voor publicatie van de certificeringregeling, benoeming
van de leden van de opleidingscommissie en vaststelling van de desbetreffende procedures.

Losdaarvan zal hetbestuur proberen alsnog uit de verschillende e-mails in de map
“bijscholingswerkgroep” ideeën op te doen voorde bijscholingsplanning SHP-E(NL) in het kader
van de certificeringregeling.

Enquête voor Equitherapeuten:

Het bestuur kan voor de verdere planning van de bijscholingsactiviteiten in het kader van
de certificeringregeling op een andere bron van informatie over de behoeften, wensen en
prioriteiten, die bij de leden leven terugkomen. Vragen betreffende de bijscholingswensen en
behoeften van de Equitherapeuten vormden een onderdeel van een studieopdracht die in 2006
een stagiaire (opleiding HBO psychologie) op HippoCampus voor SHP-E(NL) heeft uitgevoerd. Ze
heeft interviewsgehouden en vragenlijsten rondgestuurd aan alle Equitherapeuten in opleiding en
afgestudeerde Equitherpeuten. De rapportage zal medio april/mei worden uitgebracht. Dit rapport
wordt meegenomen door hetbestuur bij de planning en te nemen besluiten.
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(2) Werkgroep PR en beroepsrepresentatie:

Deze werkgroep werd opgericht met het doel om behoeften aan activiteiten van de
Stichting in richting beroepsrepresentatie (onderhandelingen met verzekeringen enz…) en PR over
Equitherapie en gekwalificeerde therapeuten zijdens de leden te verzamelen en brain te stormen
over de ontwikkeling van een PR concept om gelden van buitenaf te kunnen aantrekken voor de
Stichting en een fondsbinnen SHP-E(NL). Dit om de prioriteiten beter te kunnen bepalen richting
onderhandelingen met verzekeringen en verwijzers en de verdere stappen in richting PR over
Equitherapie en Equitherpeuten SHP-E(NL).

Voorzitter van deze werkgroep was bestuurslid Ulrike Thiel. Helaasishet niet gelukt deze
werkgroep echt al actiefaan de slag te krijgen. De grote afstanden bleken hier belemmerend te zijn
voor verdere activiteiten. Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. In de desbetreffende
notulen zijn de daarin gemaakte voorstellen en ideeën verzameld. Er werden daarna nog een
aantal verdere voorstellen en ideeën door Christien Mars verzameld. Echter kon een geplande
vergadering op de dag van de diploma uitreiking op 15 december 2006 niet worden gerealiseerd.
Wederom waren de afstand en het tijdgebrek van werkgroepsleden een probleem.

Voorzitter Ulrike Thiel heeft alle voorstellen verzameld en aangevuld met het door oud
secretaris Henriette Mensinga tijdenseen bestuursvergadering aangereikte stuk over PR (waarin
en aantal met een PR-deskundige kennis van haar besproken punten samengevat zijn.)en zal
aan hetnieuwe bestuur een nieuwe organisatievorm voor deze werkgroep voorstellen. Er hebben
zich inmiddelseen aantal collega’s voor opgegeven om een actieve en ook productieve rol erin te
willen spelen. Door gebruik van het computerprogramma “Skype” en vergaderen via computer
moet het afstandsprobleem voor deze mensen te overbruggen zijn.

Verder heefteen stagiaire (opleiding Psychologie HBO) op HippoCampus voor de
Stichting een vragenlijst rondgestuurd en interviewsgehouden met equitherapeuten in opleiding
en afgestudeerde equitherapeuten om meer ideeën te verkrijgen welke behoeften aan de basis
spelen in richting beroepsrepresentatie, informatieverstrekking en diensten zijdensSHP-E(NL),
Gezien er doorhet bestuur bij de invoer van diensten prioriteiten gesteld en een volgorde van
activiteiten te bepalen is, kan dan metdat, wat aan de basis leeft rekening gehouden worden. De
rapportage staat voor het bestuureind januari ter beschikking en zal ook ter beschikking gesteld
worden aan de nieuwe werkgroep.Tevens zal hij ook worden gepubliceerd op het interne
homepage- gedeelte van SHP-E(NL).

Helaas hebben maar weinig van de afgestudeerde equitherapeuten tot nu toe aan de
vragenlijst meegewerkt en zo een kansgemist,dat met hun wensen en ideeën rekening
gehouden wordt . Er zal nog een oproep worden gedaan via e-mail door het nieuwe bestuur.

Afsluitende opmerkingen
Er is dusdaadwerkelijk veel gebeurd in het afgelopen jaar. Binnen de organisatie en op nationaal
en internationaal niveau. Het nieuwe bestuur gaat vol goede moed de komende, zeer boeiende, en
werkintensieve fase in. Zij wil bij deze niet vergeten alle bestuurs-, commissie- en
werkgroepsleden, stagiaires en alle mensen te bedanken, die in het laatste jaar meegeholpen
hebben om tot de geboekte successen en ontwikkelingen van SHP-E((NL) bij te dragen. Ook
verzoeken wij alle leden om erover na te denken, welke bijdrage zij zelf zouden kunnen leveren
aan SHP-E(NL) vanuit hun positie en mogelijkheden. Alle ideeën zijn welkom.

Want SHP-E(NL) zijn wij allen en Equitherapie de moeite waard om uitgedragen te worden.

Voor het bestuur SHP-E(NL)

Dr.Ulrike Thiel ,
Voorzitter SHP-E(NL)

Tipsy Peucker
SecretarisSHP-E(NL)

D.D..Soerendonk, 13 1 2007


