Persbericht onderzoek (6 juni 2011)
Stichting Aaizoo doet onderzoek naar inzet van paarden in therapie, coaching en
training.
De Stichting Aaizoo (Animal Assisted Interventions in Onderzoek en Onderwijs) heeft
onlangs door Annet Geerling een grootschalig onderzoek laten doen naar het inzetten van
paarden in therapie, coaching en training onder 179 aanbieders. De stichting, die in 2009 is
opgericht, zet zich in voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op dit gebied, waardoor
wetenschappers, hulp- en zorgverleners en andere beroepsmatige aanbieders van
dierondersteunde werkzaamheden de beschikbare kennis beter kunnen delen,
onderzoeksprojecten kunnen initiëren en onderwijs kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de
kwaliteit van de werkzaamheden in dit werkveld worden verbeterd. Dit zou in de toekomst
kunnen bijdragen aan erkenning van therapie, coaching en training met het paard als
interventie.
Op dit moment is er in dit werkveld nauwelijks sprake van een transparante infrastructuur
waardoor het lijkt alsof de particulier of het bedrijf dat gebruik wil maken van therapie,
coaching of training met paardondersteunde interventie hiermee het paard van Troje
binnenhaalt. Om de eerste stap te zetten naar het professionaliseren van dit werkveld heeft
de stichting Aaizoo Annet Geerling opdracht gegeven voor een onderzoek in Nederland om
in kaart te brengen wie de spelers zijn in het veld en op welke manier zij werken. In
Nederland zijn bijna 300 bedrijven die paardondersteunde interventies aanbieden.
Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de aanbieders van paardondersteunde interventies zijn
gestart na 1 januari 2007. In het eerste kwartaal van 2011 zijn er 12 aanbieders gestart met
hun onderneming. Er is dus sprake van een explosieve groei van aanbieders van
paardondersteunde interventies. Van die 68% nieuwe aanbieders biedt 87% coaching en/of
training aan. Met training wordt bedoeld managementtrainingen in bijvoorbeeld leidinggeven
en communicatie en teamtrainingen. En 9% biedt equitherapie aan.
Een tweede opmerkelijk resultaat uit het onderzoek is dat er ten aanzien van de opleidingen,
certificaten en diploma’s van de aanbieders vooral hiaten zijn in gecertificeerde
paardgerelateerde opleidingen. Op zich zegt dit niets over de manier waarop aanbieders
werken, maar trekt de onderzoeker wel de conclusie dat hier sprake is van een verhoogd
risico ten aanzien van wettelijke aansprakelijkheid in geval van ongevallen met paarden.
Aansluitend hierop is gekeken naar op welke manier het veilig werken met paarden is
geborgd. De respondenten geven vrijwel allemaal aan diverse maatregelen te nemen om het
veilig werken met paarden zoveel mogelijk te borgen. Echter, deze maatregelen zijn veelal
oncontroleerbaar, omdat er geen specifiek keurmerk of certificaat is voor de aanbieders van
paardondersteunde interventies, zoals dat wel voor bedrijven in de sector paardensport het
geval is door middel van het keurmerk van de stichting veilige paardensport.
Een laatste highlight vanuit de resultaten betreft het welzijn van de paarden. Een hot item in
de paardensector, gezien recente ontwikkelingen in de politiek ten aanzien van
dierenwelzijn. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten de paarden zien als hun
handelsmerk en daarom de intentie hebben op een goede wijze het welzijn van de paarden
te waarborgen. Er wordt echter ook vastgesteld dat voor de specifieke situatie van
paardondersteunde interventies er geen wettelijke richtlijnen zijn vastgesteld op welke wijze
dit dan zou moeten gebeuren. Dit maakt dat ieder vanuit zijn eigen visie en overtuiging werkt
aan het welzijn voor de paarden. Dus hierin is geen eenduidigheid vast te stellen.
De Stichting Aaizoo zal met de resultaten van dit onderzoek beleid gaan maken ten aanzien
van het professionaliseren van dit werkveld, om mogelijk in de toekomst te komen tot een
keurmerk en een beroepsvereniging. Annet Geerling gaat vanuit de ervaringen met dit
onderzoek met een werkgroep van Aaizoo verder onderzoek doen naar andere diersoorten
die ingezet worden als interventie in therapie, coaching en training, zoals ezels, honden en
dolfijnen.
Voor het downloaden van het volledige resultaat van het onderzoek zie: www.aaizoo-ned.nl
in de rubriek “nieuwsmagazine”.

