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SHP-E(NL) 
Nederlandse Stichting Helpen met Paarden - Equitherapie 
DESKUNDIG WERKEN MET MENSEN EN PAARDEN 
 

 
 

 

Activiteiten van SHP-E(NL)  tijdens de afgelopen jaren 
  
Opleiding en kwaliteitsbeleid 

 De stichting biedt een hoogwaardige opleiding in de Equitherapie SHP-E(NL) aan. 
Om deze hoogwaardige opleiding te toetsen is het bestuur met het Nationaal Coördinatiepunt 
Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) in gesprek geraakt en oriënteert men zich op dit 
moment op de waarde van de toetsing door NLQF voor de Equitherapeut (in opleiding) ook met 
betrekking tot buitenlandse  studenten.  
Over de toegevoegde waarde van het NLQF is onlangs het volgende rapport verschenen: 
Eindrapport  
De waarde van het NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) 
Onderzoek naar kenmerken, eigenschappen en voordelen 
Diederick Stoel & Eveline Wentzel 
Profitwise Onderzoek & Advies 
op aanvraag is dit rapport te verkrijgen bij de stichting.  

 De stichting bemiddelt voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) 
De stichting wordt met regelmaat geconsulteerd door verwijzers en cliënten om te bemiddelen voor  
equitherapeuten met specifieke specialisaties en voor verschillende doelgroepen. 
Aangezien de Stichting alleen garant staat voor gecertificeerde equitherapeuten SHP-E(NL) wordt 
gezien het geringe aantal hiervan, de meeste aanvragen niet gehonoreerd. Dit voor is vooral ook 
spijtig voor de equitherapeuten die actief zijn in een eigen praktijk, zónder in het certificeringsproces 
zijn. 
Het bestuur is bereid om in geval van belangstelling van praktiserende SHP- deelnemende 
equitherapeuten  te onderzoeken, op welke wijze hun praktijkgegevens doorgegeven kunnen 
worden aan geïnteresseerde verwijzers en cliënten. 

 De stichting zet zich in voor kwaliteitsbevordering d.m.v. haar certificeringsbeleid na diplomering. 
De stichting heeft in de afgelopen jaren een instapregeling voor oud-gediplomeerden en jong-
gediplomeerden opgesteld. Deze is middels nieuwsbrieven, mailcorrespondentie en 
informatieavonden bekend gemaakt aan alle (oud)deelnemers. De opleidingscommissie stelt 
inmiddels elke deelnemer bij diploma-aanvraag op de hoogte van de certificeringsregeling. 

 De stichting beschikt over een Benelux-keurmerk voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) 

 De stichting staat garant voor het verder ontwikkelen en onder de aandacht brengen van  
Equitherapie SHP-E(NL) in Nederland, België en Duitsland. 

o De stichting heeft zich aangesloten bij Cel Mens en Paard 
o De stichting heeft symposium FPG Bezocht. 
o De stichting heeft EU-project (Leonardo da Vinci) afgewerkt  
o De stichting beantwoordt met enige regelmaat vragen over een zinvolle opzet van 

therapeutisch paardrijden door diverse buitenlandse organisaties 

 De stichting maakt zich sterk voor vergoeding en betaling van Equitherapie SHP-E(NL) door 
ziektekostenverzekeraar en opdrachtgever/werkgever 
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De stichting heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan consultatie en onderzoek voor vergoeding 
van Equitherapie binnen de G-GGZ. Het Zorginstituut Nederland onderzoekt de waarde en de daarbij 
behorende vergoedingen van de Vaktherapie en Dagbesteding in de G-GGZ. Hier zijn de 
belangrijkste beroeps- en gezondheidsorganisaties voor geconsulteerd. De Stichting Helpen-met-
Paarden E-(NL) is betrokken geweest in dit proces. Vanwege o.m.  gebrek aan beschikbaar 
Nederlands onderzoek naar de effecten van Equitherapie binnen de G-GGZ is de Equitherapie na 
eerste onderzoek door  Het Zorginstituut Nederland uitgesloten van verdere deelname. 
Voor geïnteresseerden is het rapport ter inzage. 
De stichting heeft een proef-aanvraag vergoeding equitherapie bij gemeenten in proces, de 
vorderingen hiervan komen op termijn ter beschikking. 

 De stichting stelt haar ruimte en kennis beschikbaar voor bij- en nascholing 

 De stichting beschikt over een opleidings-klachtencommissie 
De opleidings- en klachtencommissie is vernieuwd en bestaat uit de volgende leden: 
Voorzitter: Maria van Eijk 
Lid: Martine Koster 
Lid: Anne Hermans 

 
PR en publiciteit 

 De stichting organiseert contactdagen voor Equitherapeuten SHP-E(NL) en hun werkgevers, 
opdrachtgevers etc. 
Een delegatie van De Provinciale Staten van Noord-Brabant (gezamenlijk met delegatie van 
gemeentebestuur Cranendonck hebben een werkbezoek gebracht aan HippoCampus en het 
kenniscentrum van de stichting. Hierdoor heeft men de kans gekregen tot gedegen kennisneming 
van het opleidings- en therapie-instituut binnen hun gemeentelijke en provinciale grenzen. 
Onderzocht wordt op dit moment in hoeverre serieuze projecten met betrekking tot EMT 
(uitgevoerd door equitherapeuten SHP-E(NL) en EMA (uitgevoerd door assistenten in de 
Equitherapie) in aanmerking kunnen komen voor provinciale subsidies, c.q. financiële ondersteuning 
door diverse fondsen. 
Volgend jaar plant de stichting een bijeenkomst om belangstellenden hierover en detail te 
informeren.  

 De stichting biedt de kans om je praktijkgegevens om de homepage te publiceren 
Deze mogelijkheid is ingeruimd voor gecertificeerde equitherapeuten SHP-E(NL). 

 De stichting ontwikkelt folders voor de Equitherapeut SHP-E(NL). 
De stichting heeft de afgelopen periode nieuwe folders ontwikkelt, en deze zijn gepubliceerd op de 
website en tegen een geringe prijs te verkrijgen voor eigen gebruik bij de stichting. 
De folders hebben de volgende onderwerpen: 
Waarom kiezen voor Equitherapie SHP-E(NL)? Download Flyer Equitherapie als PDF 
Deze folder is ontwikkeld voor verwijzers en cliënten én kan door middel van het toevoegen van een 
sticker met praktijkgegevens worden gepersonaliseerd door de equitherapeut. 
De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden biedt aan: Equitherapie. Flyer Opleiding Equitherapie 
SHP als PDF Deze folder is ontwikkeld voor opleidingsinstituten en aspirant-studenten zodat ze zich 
in een notendop kunnen oriënteren op de opleiding Equitherapie SHP-E(NL) 

 De stichting stelt tegen een kleine vergoeding PR-materiaal ter beschikking voor voordrachten, 
open dagen, beurzen etc. 
De stichting beschikt over power-pointpresentaties, een roll-up en foldermateriaal. In overleg wordt 
dit ter beschikking gesteld, de Equitherapeut kan hiermee zijn informatieverstrekking over 
Equitherapie binnen zijn doelgroep en/of praktijk ondersteunen. 

 De stichting onderhoudt een secretariaat met telefoondienst voor aanvragen over de opleiding 
tot Equitherapeut volgens de richtlijnen van SHP-E(NL), Equitherapie SHP-E(NL) en haar 
werkwijze. 

http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyerequitherapieA4.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyeropleidingLR.pdf
http://www.equitherapie.org/fileupload/FlyeropleidingLR.pdf
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 De stichting verzorgt publicaties in binnen- en buitenland. 
De stichting heeft de afgelopen periode verschillende publicaties onder de aandacht gebracht in 
binnen- en buitenland. Bijv. 
(Artikel Mensch und Pferd, krantenartikel Reformatorisch Dagblad juli 2014 enz.) 
Deze publicaties zijn via nieuwsbrieven onder de deelnemers verspreid 
Bij belangstelling zijn deze artikelen alsnog op te vragen bij de Stichting. 
 

 Er is een werkgroep Subsidie en Fondsenwerving opgericht: 
Deze werkgroep laat zich adviseren door een beroepsmatig adviesbureau op no-cure no pay basis. 
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor projecten van Equitherapie binnen het (speciaal) 
onderwijs. 
Deelnemers  
Voorzitter: Maria van Eijk 
Lid: Martine Paaps 

 
Kenniscentrum 

 De stichting werkt samen met zusterorganisaties in het buitenland en biedt zijn deelnemers en  
studenten de kans om deel te nemen aan EU-projecten. 
Een voorbeeld hiervan is de recentelijke aansluiting bij expertisecel: Cel Mens en Paard.  
Dit is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Stichting ZorgPK’s en de Katholieke 
Hogeschool Vives in Roeselare.  
Daarnaast wordt deelgenomen aan inhoudelijke discussies, werkgroepen en overleg (o.m. met FPG) 
In overleg met KNHS-opleidingen sectie voltige is overeenstemming bereikt om vanaf 2015 
aangeboden opleidingen voor voltige van de KNHS aan te passen voor de Equitherapeuten (in 
opleiding). Hierbij zijn een aantal wensen van de SHP ingewilligd. Onder meer wordt  in de cursus 
gewerkt met voltigeurs op het paard en in de toekomst wordt SHP-E(NL)  inhoudelijk betrokken van 
bij enkele modules van deze opleiding. 
Door deze bemoeienis van SHP-E(NL) is de voltigecursus weer toegankelijk geworden voor studenten 
Equitherapie en deelnemers SHP-E(NL) voor licentiepunten voor KNHS. 

 De stichting hecht waarde aan het doen van wetenschappelijke onderzoek. 
De afgelopen jaren zijn hiervoor bij -en nascholingsdagen georganiseerd. Met als doel om 
afgestudeerde Equitherapeuten te kunnen betrekken bij (gezamenlijk) wetenschappelijke studies en 
het plegen van onderzoek. 
Door geringe deelname in de afgelopen jaren, heeft dit tot op dit moment geen passend gevolg 
kunnen krijgen. Voor het bestuur blijft dit voor de toekomst speerpunt. 

 De stichting biedt ondersteuning bij de realisering van projecten op het terrein van Equitherapie 
SHP-E(NL). 
In het afgelopen jaar hebben verschillende organisaties de Stichting en HippoCampus verzocht 
informatie te geven over Equitherapie-projecten. Dit heeft geresulteerd in bijv. 
kennismakingsworkshops voor wat Equitherapie binnen de (zorg)bedrijven kan betekenen. De 
Stichting heeft de intentie om, bij verdere belangstelling om Equitherapie te implementeren, 
ondersteuning te blijven bieden voor deze bedrijven. Dit kan tot resultaat hebben dat beschikbare 
Equitherapeuten in het certificeringsproces uitgenodigd kunnen worden deel te nemen aan een 
dergelijk project. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de Equitherapeut om onder supervisie van 
SHP-E(NL) projecten equitherapie vorm te geven. 

 De stichting organiseert ondersteuning bij evidence-based onderzoek over de effecten en 
doeltreffendheid van de equitherapie voor zijn deelnemers. 

 De stichting begeleidt onderzoek op hogescholen en universiteiten voor equitherapie. 
Regelmatig wordt de stichting gevraagd onderzoek te ondersteunen. Dit wordt gedaan als de positie 
van de stichting binnen het onderzoek goed gedefinieerd wordt en de bemoeienis van het 
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kenniscentrum  in goede verhouding tot de te verwachte kwaliteit van het onderzoek staat. Hierbij 
speelt de samenwerking met de opleiders en onderzoekers een belangrijke rol. 

 De stichting beschikt over een basisboek waarin het werkconcept en de wetenschappelijke 
fundering van Equitherapie SHP-E(NL) omschreven is voor cliënten, verwijzers en projectleiders. 

 
 
Voornemens  van bestuur SHP-E(NL) voor 2016: 
 

 Website  
De website van Stichting Helpen met Paarden wordt vernieuwd en aangepast voor gebruik van 
sociale media, smart-phones en pads. 
Praktijkgegevens publicaties van Equitherapeuten: 
Er wordt naar mogelijkheden en normen gezocht om praktijkgegevens te publiceren, indien 
gediplomeerde Equitherapeuten (nog) niet gecertificeerd zijn. 
Betrokkenheid van Equitherapeuten wordt weer mogelijk gemaakt voor uitwisseling van gegevens 
en/of materiaal m.b.t. equitherapie 
Openbaarheid bestuur: 
Voor de deelnemers zal in 2016 met regelmaat de notulen van de bestuursvergaderingen worden 
gepubliceerd op de vernieuwde web-site 

 Nieuwsbrief : 
Betreffende de informatievoorziening zal de nieuwsbrief worden vernieuwd, waarbij, naast 
geregeld nieuws uit de organisatie, ook meer op inhoud geënte nieuwsbrieven zullen worden 
verstuurd. Inbreng van deelnemers kan hierbij worden gebruikt. 

 Vragenlijst: 
Het bestuur gaat het komend jaar een online-vragenlijst ontwikkelen en publiceren met als doel: bij 
de bepaling van de prioriteiten van de stichtingsactiviteiten rekening te kunnen houden met de 
behoefte van de Equitherapeuten aan de basis. 

 Bij- en nascholing 
Gezien de laatste tijd nieuwe thema’s en actuele onderzoeksmethodes in de opleiding tot 
Equitherapeut zijn intrede hebben gedaan biedt SHP gediplomeerden in de equitherapie de 
mogelijkheid om zich hierin bij te laten scholen via bij- en nascholing én deelname aan 
opleidingsmodules. 
Daarbij kan in de toekomst supervisie worden aangeboden via een Skype-verbinding. (nadere 
informatie over deze mogelijkheid volgt hierover in 2016). 

 Oriëntatie op beroepsvereniging: 
Met FPG is afgesproken dat op korte termijn gesprekken volgen over de mogelijkheden en normen 
voor het vormen van een beroepsvereniging. Deze zal dan gelden voor werkers in verschillende  
activiteiten en therapie met paarden. 

 Toetsing van de opleiding door NLQF:  
De SHP-E(NL) gaat in samenwerking met HippoCampus verder met deze toetsing omdat deze ook 
internationaal geldt en daardoor voor studenten en Equitherapeuten uit landen als België en 
Duitsland het diploma dezelfde waarde gaat krijgen. Daarbij worden regelingen voor eerder 
gediplomeerde van de opleiding onderzocht, zodat ook zij de aansluiting in de nieuwe 
ontwikkelingen kunnen aangaan en hun voordeel daarbij kunnen hebben.  

 

 
Het bestuur SHP 
Soerendonk 29 12 2015  


