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We	  kijken	  terug	  op	  een	  stabiel	  jaar	  waarbij	  we	  tevreden	  kunnen	  
vaststellen	  dat	  veel	  van	  de	  gestelde	  doelen	  behaald	  zijn.	  De	  	  
trainingen	  en	  individuele	  trajecten	  blijven	  een	  vast	  en	  stabiel	  
onderdeel	  van	  ons	  aanbod.	  De	  optie	  voor	  EMDR	  met	  paarden	  is	  
succesvol	  toegevoegd	  en	  er	  zijn	  fijne	  samenwerkingsverbanden	  
ontstaan.	  We	  hebben	  daarin	  prachtige	  resultaten	  geboekt	  en	  
veel	  kinderen	  en	  jongeren	  een	  flinke	  stap	  vooruit	  helpen	  
maken.	  	  
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Trainingen	  en	  trajecten	  
We	  hebben	  in	  2015	  totaal	  4	  groepstrainingen	  gegeven	  aan	  totaal	  22	  kinderen	  en	  jongeren.	  
Bij	  de	  groepstrainingen	  bieden	  we	  inmiddels	  twee	  opties;	  	  een	  programma	  gericht	  op	  
algemene	  levensvaardigheden	  en	  preventie	  van	  problemen	  of	  een	  programma	  gericht	  op	  
het	  ontwikkelen	  van	  een	  positiever	  zelfbeeld.	  Beide	  programma’s	  hebben	  inmiddels	  een	  
solide	  basis	  opzet	  en	  geven	  in	  ons	  effectonderzoek	  goede	  resultaten.	  We	  doen	  per	  groep	  
kleine	  aanpassingen	  in	  de	  oefeningen	  om	  de	  aansluiting	  te	  optimaliseren.	  	  Dit	  jaar	  is	  er	  
niemand	  vanuit	  een	  groepstraining	  doorgestroomd	  naar	  een	  individueel	  traject,	  omdat	  de	  
groepstraining	  voor	  iedereen	  voldoende	  verbetering	  bood.	  Er	  zijn	  wel	  twee	  kinderen	  
doorgestroomd	  naar	  PGB	  begeleiding	  bij	  een	  zorgstal.	  	  	  
	   Net	  als	  in	  2014	  bleek	  er	  dit	  jaar	  meer	  animo	  voor	  de	  individuele	  trajecten.	  De	  
problematiek	  van	  onze	  deelnemers	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  steeds	  complexer	  geworden.	  
Waarschijnlijk	  wegens	  alle	  veranderingen	  in	  de	  zorg	  en	  oplopende	  wachttijden	  bij	  grotere	  
organisaties.	  Daarnaast	  merken	  we	  dat	  er	  ook	  steeds	  meer	  jongeren	  zich	  aanmelden	  die	  
uitvallen	  in	  de	  reguliere	  zorg.	  Deze	  jongeren	  zijn	  vaak	  bij	  meerdere	  instellingen	  geweest	  voor	  
diagnostiek	  en	  behandeling,	  maar	  willen	  op	  den	  duur	  niet	  meer	  naar	  de	  afspraken	  toe.	  Ze	  
geven	  vaak	  aan	  dat	  het	  allemaal	  te	  massaal	  is	  en	  teveel	  gericht	  op	  wat	  ze	  niet	  kunnen.	  De	  
paarden	  zijn	  vaak	  de	  motivatie	  om	  naar	  Paardkrachtig	  te	  willen	  komen	  en	  onze	  positieve	  
bejegening	  maakt	  dat	  ze	  blijven	  komen.	  	  
	   In	  2015	  hebben	  wij	  28	  individuele	  trajecten	  verzorgd.	  In	  de	  statistieken	  zien	  wij	  dat	  
de	  meeste	  van	  deze	  kinderen	  en	  jongeren	  een	  ontwikkelingsstoornis	  en/of	  een	  cognitieve	  
beperking	  hebben.	  	  Dit	  is	  een	  verandering	  ten	  opzichte	  van	  eerdere	  jaren,	  waarin	  de	  
verdeling	  min	  of	  meer	  gelijk	  was.	  Jongeren	  uit	  deze	  doelgroepen	  lopen	  tegen	  veel	  onbegrip	  
aan,	  waardoor	  er	  problemen	  ontstaan	  en	  zij	  ontwikkelen	  daardoor	  angst-‐	  en	  of	  depressieve	  
klachten.	  Binnen	  de	  individuele	  trajecten	  moeten	  wij	  bij	  deze	  doelgroepen	  nog	  preciezer	  
maatwerk	  leveren.	  Er	  zijn	  kleinere	  stappen	  nodig	  en	  nog	  meer	  samenwerking	  met	  gezin	  en	  
systeem	  om	  de	  transfer	  naar	  de	  praktijk	  succesvol	  te	  maken.	  Hier	  zijn	  we	  soms	  nog	  wat	  
zoekende	  in,	  maar	  over	  het	  algemeen	  zien	  wij	  mooie	  resultaten	  bij	  de	  jongeren.	  	  
	   Dit	  jaar	  was	  er	  ook	  veel	  vraag	  naar	  EMDR	  (Eye	  Movement	  Desensitization	  
Reprocessing),	  een	  vorm	  van	  trauma	  therapie.	  Dit	  kan	  goed	  toegepast	  worden	  met	  behulp	  
van	  de	  paarden.	  De	  paarden	  geven	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  houvast	  en	  een	  gevoel	  van	  
geborgenheid.	  Wanneer	  emoties	  teveel	  worden	  kunnen	  we	  de	  deelnemer(s)	  een	  simpele	  
opdracht	  met	  de	  paarden	  geven	  waardoor	  ze	  de	  emoties	  beter	  verwerken	  en	  snel	  
ontspannen.	  De	  uitdaging	  bij	  deze	  vorm	  van	  therapie	  is	  het	  vinden	  van	  een	  geschikt	  paard.	  
Het	  paard	  moet	  stabiel	  zijn	  met	  een	  flinke	  dosis	  zelfvertrouwen,	  zodat	  hij	  of	  zij	  de	  emoties	  
van	  de	  deelnemer(s)	  niet	  over	  neemt.	  Daarnaast	  moet	  het	  paard	  enige	  tijd	  kunnen	  stilstaan	  
zonder	  ongeduldig	  te	  worden.	  	  
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Effectonderzoek	  
Ons	  eigen	  kwantitatieve	  onderzoek	  repliceert	  eerdere	  resultaten:	  deelnemers	  aan	  onze	  
groepstraining	  hebben	  na	  afloop	  significant	  minder	  depressieve-‐	  en	  angstklachten	  en	  een	  
hoger	  geluksgevoel.	  Deze	  resultaten	  blijven	  stabiel	  3	  maanden	  na	  afloop.	  	  Voor	  de	  
individuele	  trajecten	  hebben	  wij	  geëxperimenteerd	  met	  diverse	  vragenlijsten.	  De	  doelgroep	  
voor	  de	  individuele	  trajecten	  is	  veel	  breder	  en	  daarom	  hebben	  we	  een	  meer	  algemene	  
vragenlijst	  nodig.	  Hiervoor	  hebben	  wij	  gekeken	  naar	  vragenlijsten	  die	  in	  de	  GGZ	  worden	  
gebruikt	  voor	  de	  zogenaamde	  ROM	  (routine	  outcome	  monitoring)	  metingen.	  	  In	  2016	  gaan	  
we	  de	  SDQ	  (strengths	  and	  difficulties	  questionnaire)	  gebruiken	  voor	  de	  deelnemers	  onder	  de	  
18	  jaar.	  De	  4DKL	  (4dimensionale	  klachten	  lijst)	  zal	  ingezet	  worden	  voor	  de	  deelnemers	  van	  
18	  jaar	  en	  ouder.	  	  In	  2016	  gaat	  een	  studente	  Pedagogiek	  van	  Windesheim	  haar	  
afstudeeronderzoek	  bij	  Paardkrachtig	  verrichten.	  Zij	  gaat	  kijken	  naar	  de	  ouderbetrokkenheid	  
in	  de	  breedste	  zin.	  Indien	  nodig	  zal	  zij	  ook	  een	  verbeteradvies	  uitbrengen	  aan	  Paardkrachtig.	  	  
	   Uit	  de	  wetenschapswereld	  kwamen	  in	  2015	  diverse	  onderzoeken	  die	  ook	  relevant	  
zijn	  voor	  Paardkrachtig.	  De	  meest	  belangrijke	  is	  het	  onderzoek	  van	  psychologe	  Amy	  Cuddy.	  
Zij	  ontdekte	  dat	  je	  lichaamshouding	  invloed	  heeft	  op	  je	  hormonen	  en	  daarmee	  ook	  je	  
emoties.	  Wanneer	  je	  2	  minuten	  of	  langer	  een	  krachtige	  houding	  aanneemt	  gaat	  je	  
testosteron	  niveau	  omhoog.	  Hierdoor	  voel	  je	  je	  krachtiger.	  Wanneer	  je	  2	  minuten	  of	  langer	  
een	  sub-‐assertieve	  houding	  aanneemt	  wordt	  je	  cortisol	  niveau	  hoger.	  Hierdoor	  voel	  je	  meer	  
onzekerheid.	  Binnen	  het	  werken	  met	  paarden	  doe	  je	  veel	  met	  je	  lichaam	  en	  dat	  heeft	  
volgens	  het	  onderzoek	  een	  groot	  effect	  op	  je	  gevoel.	  Dit	  onderzoek	  betekent	  voor	  ons	  dat	  
we	  hier	  nog	  meer	  aandacht	  aan	  gaan	  besteden,	  bijvoorbeeld	  ook	  in	  thuisopdrachten.	  	  

Locaties	  
Beide	  locaties	  zijn	  de	  afgelopen	  jaren	  flink	  verbouwd,	  waardoor	  we	  dit	  jaar	  voornamelijk	  
onderhoudsklussen	  hadden.	  We	  doen	  ieder	  jaar	  mee	  aan	  NLdoet:	  de	  grootste	  
vrijwilligersactie	  van	  Nederland.	  	  In	  2015	  hebben	  zowel	  in	  Zwolle	  als	  in	  Nieuwleusen	  een	  
NLdoet	  klusdag	  georganiseerd.	  	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  deze	  dag	  gebruikt	  voor	  een	  grote	  
voorjaarsschoonmaak	  en	  reparatiewerkzaamheden.	  In	  Nieuwleusen	  is	  er	  een	  longeerbak	  
aangelegd	  waar	  tijdens	  de	  individuele	  sessies	  heel	  mooi	  met	  de	  paarden	  gewerkt	  kan	  
worden.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Op	  locatie	  Zwolle	  waren	  er	  helaas	  problemen	  tussen	  de	  huurder	  en	  verhuurder.	  
Paardkrachtig	  is	  hier	  als	  derde	  partij	  weinig	  tot	  niet	  bij	  betrokken,	  gezien	  wij	  alleen	  met	  de	  
huurder	  te	  maken	  hebben.	  We	  hebben	  er	  hard	  voor	  gewerkt	  om	  te	  zorgen	  dat	  onze	  
kinderen	  en	  jongeren	  niets	  zouden	  merken	  van	  de	  problemen	  en	  zijn	  daar	  grotendeels	  in	  
geslaagd.	  Voor	  onze	  trainers	  gaf	  het	  echter	  wel	  extra	  stress	  om	  dit	  allemaal	  te	  regelen.	  	  In	  
najaar	  van	  2015	  zijn	  de	  geschillen	  voor	  de	  rechter	  uitgesproken	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  
huurder.	  	  De	  verhuurder	  heeft	  echter	  besloten	  om	  het	  huurcontract	  na	  juni	  2016	  niet	  meer	  
te	  verlengen.	  Hierdoor	  zijn	  wij	  eind	  2015	  onze	  activiteiten	  langzaam	  gaan	  overzetten	  naar	  
Nieuwleusen.	  Wij	  hopen	  dat	  er	  voor	  juni	  2016	  een	  andere	  locatie	  gevonden	  gaat	  worden	  ter	  
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vervanging	  van	  locatie	  Zwolle.	  
	   Daarnaast	  hebben	  wij	  een	  locatie	  in	  Hardenberg	  gevonden,	  waar	  een	  trainer	  op	  
kleine	  schaal	  gaat	  beginnen	  met	  individuele	  trajecten.	  Er	  is	  in	  Hardenberg	  veel	  vraag	  naar	  
therapie	  en	  begeleiding,	  omdat	  er	  weinig	  zorgaanbieders	  in	  de	  nabije	  omgeving	  zijn.	  Hier	  
gaan	  wij	  in	  2016	  verder	  mee	  bezig.	  	  

Trainers	  en	  promotie	  
In	  2015	  zijn	  er	  weinig	  wisselingen	  geweest	  in	  trainers	  en	  vrijwilligers.	  Wij	  blijven	  altijd	  
verbaasd	  staan	  van	  het	  enthousiasme	  en	  harde	  werk	  van	  onze	  vrijwilligers.	  Bedankt!	  
	  	   Psychomotorisch	  therapeute	  Xandra	  de	  Brouwer	  is	  al	  enige	  jaren	  bij	  onze	  organisatie	  
betrokken	  als	  vrijwilliger.	  In	  2015	  is	  zij	  een	  eenmanszaak	  gestart	  waardoor	  wij	  haar	  nu	  ook	  in	  
kunnen	  zetten	  als	  trainer.	  Dit	  kwam	  op	  het	  juiste	  moment,	  omdat	  Anne	  in	  2015	  heeft	  
besloten	  om	  zich	  (voorlopig)	  terug	  te	  trekken	  als	  trainer.	  Anne	  wil	  zich	  meer	  gaan	  focussen	  
op	  haar	  werk	  als	  psycholoog	  en	  daarnaast	  op	  haar	  bedrijf	  in	  het	  trainen	  en	  handelen	  van	  
paarden.	  	  In	  2015	  zijn	  haar	  werkzaamheden	  langzaam	  overgedragen	  naar	  Annelies,	  Annabel	  
en	  Xandra.	  Anne	  zal	  zich,	  als	  oprichtster	  van	  de	  stichting,	  op	  beleidsniveau	  nog	  steeds	  
inzetten	  voor	  Paardkrachtig.	  Daar	  zijn	  wij	  erg	  blij	  mee.	  	  
	   Xandra	  heeft	  haar	  enthousiasme	  direct	  ingezet	  in	  de	  promotie.	  Zo	  stond	  zij	  in	  juni	  
2015	  op	  de	  Wipstrik	  Zomer	  Fair	  in	  Zwolle	  samen	  met	  Wienet	  (vrijwilligster).	  Eerder	  in	  het	  
jaar	  waren	  Annelies	  en	  Annabel	  samen	  met	  Karen	  (vrijwilligster)	  te	  vinden	  op	  de	  Molen	  
Massier	  Markt	  in	  Nieuwleusen.	  	  
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Bijscholing	  
Annelies	  heeft	  in	  2015	  de	  EMDR	  vervolgcursus	  afgerond.	  Daarnaast	  is	  ze	  in	  2015	  gestart	  met	  
een	  vervolgcursus	  Cognitieve	  gedragstherapie	  (CGT)	  en	  volgde	  zij	  ook	  supervisie	  in	  het	  kader	  
van	  de	  CGT	  opleiding.	  CGT	  is	  op	  dit	  moment	  de	  meest	  onderbouwde	  en	  meest	  gebruikte	  
therapievorm.	  Deze	  is	  zeer	  goed	  te	  combineren	  met	  de	  methodieken	  die	  Paardkrachtig	  al	  
gebruikte,	  en	  natuurlijk	  met	  de	  paardenoefeningen.	  Eveneens	  kan	  Annelies	  na	  dit	  traject	  zich	  
aansluiten	  bij	  de	  NVPA,	  zodat	  er	  meer	  
vergoedingsmogelijkheden	  komen	  vanuit	  de	  aanvullende	  
verzekering.	  Een	  grote	  meerwaarde	  dus	  voor	  
Paardkrachtig.	  Daarnaast	  heeft	  zij	  het	  bericht	  gekregen	  
dat	  zij	  in	  2016	  kan	  starten	  met	  de	  opleiding	  tot	  
gezondheidszorg	  psycholoog	  (GZ-‐psycholoog).	  Dit	  is	  een	  
2-‐jarig	  werk/leer	  traject	  waarna	  je	  een	  BIG	  registratie	  
krijgt	  en	  voor	  de	  verzekering	  hoofdbehandelaar	  mag	  	  zijn	  
in	  de	  Generalistische	  Basis	  GGZ.	  	  	  	  	  
	  	   .	  	  

Financiën	  
In	  2015	  waren	  er	  helaas	  geen	  donaties	  vanuit	  fondsen	  en	  
stichtingen.	  We	  hebben	  hier	  minimaal	  op	  geworven.	  
Deze	  bijdragen	  gebruiken	  wij	  altijd	  om	  onze	  hulp	  toch	  
mogelijk	  te	  maken	  voor	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  dit	  
vaak	  het	  hardst	  nodig	  hebben	  maar	  geen	  mogelijkheden	  hebben	  om	  het	  zelf	  te	  betalen	  
en/of	  geen	  andere	  vergoedingsmogelijkheden	  hebben.	  	  Het	  gebrek	  aan	  donaties	  maakt	  dat	  
deze	  doelgroep	  zich	  mogelijk	  niet	  heeft	  gemeld,	  omdat	  we	  er	  ook	  geen	  promotie	  activiteiten	  
voor	  uit	  hebben	  gezet.	  Samen	  met	  experts	  in	  fondsenwerving	  hebben	  wij	  in	  het	  najaar	  van	  
2015	  gekeken	  naar	  andere	  opties	  en	  verbeteringen	  in	  ons	  fondsenwervingsbeleid.	  	  	  
	  	   Gelukkig	  was	  daar	  nog	  ons	  lidmaatschap	  van	  de	  NFG,	  waardoor	  er	  voor	  een	  aantal	  
deelnemers	  een	  vergoeding	  mogelijk	  is	  vanuit	  de	  aanvullende	  verzekering.	  De	  
mogelijkheden	  zijn	  echter	  beperkt	  doordat	  maar	  een	  select	  aantal	  verzekeringen	  dit	  
aanbieden.	  Daarnaast	  moeten	  de	  deelnemers	  dan	  ook	  nog	  de	  juiste	  aanvullende	  verzekering	  
hebben.	  Bij	  de	  hoofdverzekeraar	  van	  onze	  regio	  is	  deze	  mogelijkheid	  tot	  vergoeding	  er	  
sowieso	  niet.	  Door	  een	  samenwerking	  met	  een	  hoofdbehandelaar	  was	  er	  nog	  de	  
mogelijkheid	  tot	  vergoeding	  vanuit	  de	  gemeente,	  wegens	  de	  nieuwe	  jeugdwet.	  Hiervoor	  is	  
een	  verwijzing	  van	  een	  huisarts,	  jeugdarts	  of	  sociaal	  wijkteam	  nodig.	  Er	  moet	  dan	  sprake	  zijn	  
van	  een	  vermoedelijke	  DSM	  IV	  stoornis.	  Dit	  biedt	  voor	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  van	  de	  
individuele	  trajecten	  veel	  mogelijkheden.	  De	  groepstrainingen	  zijn	  echter	  gericht	  op	  het	  
voorkomen	  van	  deze	  stoornissen.	  Preventie	  is	  ook	  het	  hoofddoel	  van	  Paardkrachtig	  als	  
stichting.	  Vanuit	  de	  gemeenten	  is	  hier	  nog	  weinig	  oog	  voor	  en	  daarom	  hebben	  wij	  de	  
donaties	  hard	  nodig.	  	  
	  	   Onze	  pagina	  bij	  Sponsorkliks	  blijft	  relatief	  goed	  lopen.	  Deze	  bijdragen	  hebben	  we	  
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kunnen	  inzetten	  om	  de	  belangrijke	  rekeningen	  als	  de	  verzekering	  te	  kunnen	  betalen.	  In	  2016	  
gaan	  we	  volop	  werven	  voor	  de	  genoemde	  doelgroepen,	  zodat	  zij	  toch	  deel	  kunnen	  nemen.	  
Wij	  vinden	  dat	  zij	  niet	  buiten	  de	  boot	  moeten	  vallen.	  Hun	  toekomst	  is	  erg	  belangrijk.	  	  	  

Vooruitblik	  
In	  2016	  aan	  wij	  natuurlijk	  weer	  net	  zo	  enthousiast	  aan	  de	  slag.	  Een	  greep	  uit	  de	  leuke	  dingen	  
die	  we	  gaan	  doen:	  	  

• We	  gaan	  hard	  aan	  de	  slag	  om	  donaties	  van	  fondsen	  en	  stichtingen	  binnen	  te	  halen,	  
zodat	  we	  weer	  meer	  focus	  kunnen	  leggen	  op	  preventie.	  	  	  

• Annelies	  gaat	  de	  opleiding	  tot	  GZ-‐psycholoog	  volgen	  
• We	  hopen	  een	  nieuwe	  locatie	  rondom	  Zwolle	  te	  vinden	  	  
• We	  gaan	  verder	  met	  samenwerkingsverbanden	  waardoor	  er	  ook	  mogelijkheden	  

blijven	  voor	  vergoeding	  vanuit	  het	  basispakket	  en	  de	  gemeenten.	  	  	  
• We	  doen	  in	  maart	  weer	  mee	  met	  NLdoet	  	  
• In	  mei	  houdt	  Stal	  BVM	  een	  open	  middag	  en	  de	  opbrengsten	  gaan	  naar	  Paardkrachtig	  
• Een	  studente	  van	  Windesheim	  gaat	  onderzoek	  doen	  naar	  de	  ouderbetrokkenheid	  	  
• We	  gaan	  effectmetingen	  doen	  voor	  individuele	  trajecten	  
• We	  gaan	  de	  mogelijkheden	  in	  Hardenberg	  verder	  onderzoeken	  
• Tot	  slot	  hopen	  wij	  natuurlijk	  weer	  een	  heleboel	  kinderen	  en	  jongeren	  te	  mogen	  

ondersteunen	  met	  een	  training	  of	  individueel	  traject,	  zodat	  zo	  veel	  mogelijk	  kinderen	  
en	  jongeren	  gelukkiger	  en	  krachtiger	  door	  het	  leven	  kunnen.	  	  

 


