
Informatie bijeenkomst 13 

juni 2019
te Den Dolder

Peter de Leede en Rosa van Veen



Programma

19.30-21.30

• Welkom

• Organogram

• Meerwaarde

• V-PCN als Belangenbehartiger

• V-PCN als organisatie

• Kwaliteit

Basiskeurmerk

Excellent-Keurmerk

• Toekomstperspectief

• Vragen/kennismaken



Organogram

O O

C C C C

Belangenbehartiging

registratie

● beroepsbelangen

certificering/

accreditatie/

kwaliteit

● erkende opleiding

(diploma's)

● werkgever/werknemers belangen

Sociale geneeskunde

UWV

ZV

Gemeenten

(coaching en therapie)

regio's x 12

- contributie (registraties)

- fee's opleiding en certificatie

Stichting

Keurmerk

fee

Zelf

BV

fee
fee

O = opleider

C = coach

Vereniging

PCN

KIWA

NOBCO

SRVB



Meerwaarde

• V-PCN raamwerk

• Algemene erkenning van de 

beroepsprofessional

• Positieve bekendheid en 
beroepserkenning

• Transparantie omtrent handelen

• Kunnen profileren als 

professional in sector

• Samenwerken met instanties



V-PCN als belangenbehartiger

• Algemene erkenning van de professionele paardencoach

• VWS zorg gerelateerde activiteiten

• SZW bevorderen re-integratie

• UWV bevorderen uitvoering re-integratie

• Gemeenten: WMO en?

• Verzekeraars

- zorg gerelateerde activiteiten

- aansprakelijkheidsverzekeringen e.d.



V-PCN als organisatie I

• Vereniging ten behoeve van coaching/therapie activiteiten

• Op de kaart zetten als belangenbehartigende organisatie

• Op de kaart zetten van kwaliteitskader via Stichting Keurmerk 

• Uitvoering kwaliteitskader door derden organisaties (NOBCO, SRVB, 
KIWA) of vanuit Stichting zelf

• Opzet organisaties is ontleend aan kwaliteitsorganisaties in de zorg

• Maar vooral ook waarborg positie cliënt/patiënt (certificering, 
keurmerk, klachtbehandeling

• Keurmerk is/als voorwaarde voor VWS, SZW, UWV, gemeenten 
(zorg)verzekeraars



V-PCN als organisatie II

• Structuur is opstartstructuur

• Bij groei kan worden voorzien in een regio/kamer structuur

• Bestuurlijke en beleidsmatige samenhang tussen vereniging (stelt 
regels en kwaliteitsvereisten vast) en stichting (uitvoering 
certificering)

• Vereniging en stichting beheren de registratie en de certificering als 
paardencoach en equitherapeut

• Moet worden uitgewerkt in een aantal samenwerkingsreglementen



V-PCN als organisatie III

• Bestuur en vrijwilligers

• Professionalisering indien mogelijk op termijn

• Dienstverlening aan leden naast certificering e.d:

• Verzekeringen, juridisch (ondernemings- of rechtsvorm, AVG e.d.), 
KvK, verzekeringen, ondersteuning t.b.v. contacten dan wel contracten 
met (zorg)verzekeraars, UWV, gemeenten e.d.

• Kennisnetwerk van en voor professionals intern en extern





V-PCN en kwaliteit

• Basiskeurmerk met (nog)beperkte voorwaarden

• Excellent keurmerk in voorbereiding(scommissie)

• Certificaat en plaquette

• Registratie via register op website

• Definiëring professionele standaard en professionele autonomie

• Scheiden van het kaf van het koren

• Cliënt/patiënt tevredenheid onderzoeken (tevens relatie met 
keurmerk)



Basiskeurmerk

• Voorwaarden

• Bijscholing 1 x per 2 jaarà Wat heeft de professional nodig om op 
emotioneel en fysiek vlak en veilige en verantwoorde sessie te leiden?

• Onderscheid in bijscholing tussen therapie en coaching

• Plaquette 

• Register

• Jouw praktijk in beeld

• Stukje in Klein-Hoefblad ter kennisdeling



Excellent keurmerk

• Richtlijnen uit wetenschap/vergoedingstructuur

• Evidence based Practice

• Voldoende samengebrachte kennis

• Toetsing onafhankelijke partijà KIWA

• Uiteensplitsing Equitherapie en Paardencoaching



Equitherapie



Paardencoaching



Samenwerking Klein Hoefblad



Op de kaart!



V-PCN toekomstperspectief

• Zoveel mogelijk leden geeft draagvlak en bestaansrecht

• Er moet nog heel veel werk worden verzet (Excellent keurmerk, 
professioneel statuut e.d.)

• Bouwen aan de toekomst nu nog met vrijwilligers

• Bij voldoende leden mogelijkheid bezien van eigen bureau dan wel 
professionele ondersteuning



Vragen

O O

C C C C

Belangenbehartiging

registratie

● beroepsbelangen

certificering/

accreditatie/

kwaliteit

● erkende opleiding

(diploma's)

● werkgever/werknemers belangen

Sociale geneeskunde

UWV

ZV

Gemeenten

(coaching en therapie)

regio's x 12

- contributie (registraties)

- fee's opleiding en certificatie

Stichting

Keurmerk

fee

Zelf

BV

fee
fee

O = opleider

C = coach

Vereniging

PCN

KIWA

NOBCO

SRVB


