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METHODIEK

Soms is de stap sneller dan de galop. 
Of hoe paarden inzetbaar zijn bij coaching van 
mensen met sociaal-emotionele ondersteunings-
noden.

Een paard veroordeelt niet, iedereen is 
gelijk voor de paardenwet, dik of dun, 
lelijk of knap, jong of oud.

Coaching met paarden

1. Inleiding

Als jouw nieuwsgierigheid uitgaat naar hoe een pony of 
een paard iets kan bijbrengen aan persoonlijke groei van zijn 
berijder, dan kan dit artikel jou geen soelaas brengen.
 
Pony’s en paarden worden weleens ingezet om zadelritten te 
doen met mensen met beperkingen om het effect van mentale 
en fysieke ontspanning te bewerkstelligen. Ergotherapeuten 
kunnen er vervolgens voor instaan dat spieren ontlast of anders 
geprikkeld worden. 
Over deze vorm van therapie (hippotherapie) zullen we het hier 
niet hebben.

Paarden worden ook gebruikt (en ik kies deze term bewust) 
om rondjes te toeren in een piste tot groot vermaak van de 
berijder(tjes) die daardoor proberen zich te ontspannen, een 
groter zelfvertrouwen op te bouwen, angst te overwinnen, 
terwijl hierbij wordt voorbijgegaan aan het relationele aspect 
van zelfvertrouwen, met name het eigenwaardegevoel dat men 
kan ervaren in de relatie tot de ander (lees hier: het paard). Het 
paard is mijns inziens in deze een commercieel gebruiks
voorwerp. 

Wat ik in dit artikel wel wil belichten is de meerwaarde van het 
paard als medium in sociaal-emotionele ondersteuning, waarin 
o.a. ‘relationeel geven en nemen’ begeleidingsitems zijn.
2. De kracht van het paard:

Coaching met paarden is een methodiek waarbij het paard 
wordt ingezet om persoonlijke groei op gang te brengen bij o.a. 
cliënten met sociale en emotionele ondersteuningsnoden. Hierin 
wordt door de begeleider de nadruk gelegd op omgangsvormen 
met respect voor het dier, zijn welzijn en welgevoelen.
Gezien de mogelijkheden van het dier als medium, kan 
dit aan een zeer uitgebreide waaier aan begeleidingsinhouden 
en - vormen gekoppeld worden.
 
Om, bij coachend begeleiden, in de kracht van het paard enig 
inzicht te krijgen, wil ik graag een summier beeld schetsen van 
de leef- en communicatiewereld van het paard.

De natuurlijke behoeften van paarden leveren de coach een 
grote schat aan gelijkenissen die onze sociale structuren en 

communicatie hebben met de specifieke levens-en commu-
nicatiewijze van paarden, en die als spiegel kunnen fungeren ter 
aanvulling van courante coachingsmethodieken. Omwille 
hiervan is er geen noodzaak om de paardenrug te beklimmen; 
er kan moeiteloos vanop de grond gewerkt worden. Het is ook 
niet uitgesloten: als dit in de begeleiding en in de relatie met 
het dier zinvol en te verantwoorden is, en vanuit de respectvolle 
aandacht voor het dier. 

Een paard is een prooi-en kuddedier: 
Dat maakt dat paarden bij onveiligheid moeten vechten, ‘bevriezen’ 
of vluchten. Net zoals de mens is het voor dit dier dan een betere 
keuze om in kudde te leven. Dat vraagt om een rangorde, met 
leiders en volgelingen, goede en minder goede vriendschappen, 
status, respect voor persoonlijke ruimte, aangeven van grenzen, 
aandacht voor de zwakkere, en alle bij deze horende omgangs-
regels.
 
Paarden communiceren met subtiele signalen
Om als mens met paarden te kunnen samen-werken, is het 
van groot belang zich in te leven in hun vooral non-verbale 
communicatie- en gedragswereld en er een betekenis aan te
proberen geven. Dit vraagt concentratie, taakspanning en 
persoonlijke controle. In een begeleidingsproces betekent dit 
dat de aanwezigheid van het paard uitnodigend en motiverend 
is voor de cliënt om (opnieuw) te investeren in sociaal leren. 
Bovendien doet het dier dit zonder zich te verdiepen in 
gegevens van anamnese en geeft het ook keer op keer eerlijke 
nieuwe kansen. Een paard veroordeelt niet, iedereen is gelijk 
voor de paardenwet, dik of dun, lelijk of knap, jong of oud. Dit 
maakt dat de cliënt met een blanco blad eigen oplossingen moet/
kan ontdekken tot efficiënter communiceren. 

Heb je dat ook wel eens: je wil een paard aaien en het loopt van 
je weg of je staat net fijn te knuffelen met je pony en hij bijt in je 
arm? Denk je dan ook soms bij jezelf: “Ondankbaar schepsel, ik 
wil toch alleen maar lief zijn!”? 

Haal je dan deze situatie voor de geest: je staat bij de bakker te 
wachten tot het jouw beurt is en er staat een andere klant achter 
je, maar net iets te dichtbij. Je bent al een paar stapjes naar 
voor geschuifeld om duidelijk te maken dat je liever wat meer 
afstand houdt, maar de mevrouw komt doodleuk terug lekker 
dicht bij jou staan. Je durft niks te zeggen want je bent bang dat de 
andere klanten je maar stom gaan vinden. Maar vanbinnen 
begin je te koken en plots bekruipt je het gevoel om die mevrouw 
eens flink uit de weg te duwen of in haar arm te bijten. 

Herkenbaar? Paarden verschillen nog niet zo gek veel van 
mensen, hé.
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Werken met paarden is ervaringsgericht
Door zich aan te passen aan de communicatiewijze van 
het paard, door zich te verdiepen in de waarden en normen 
van positieve omgangsvormen, door te oefenen met (angst en) 
verlangen tot toenadering, ervaren cliënt en paard betrokkenheid 
en wordt de cliënt als veilige partner ervaren. 
Er ontstaan omstandigheden waarin de cliënt uit zijn positie 
als zorgvrager kan stappen en kan evolueren tot zorgverlener 
voor het dier. Dit brengt verbondenheid met zich mee en een 
uitbreiding van de circle-of-care voor de cliënt, soms ook 
met het paard als transitioneel object. De cliënt ervaart aan 
den lijve en met al zijn zintuigen de positieve (lichamelijke en 
emotionele) effecten van toenadering, aanraking, waardering 
en spel met het dier als medium. Het werken in de natuur en 
met paarden wekt onmiddelijke positieve ervaring op, werkt 
gedragsregulerend en stimuleert probleemoplossend denken.

Ben je snel boos als iets niet lukt? En gooi je dan wel eens met 
de dingen in je buurt? Of gil je het uit?   

Paarden helpen om rustig te blijven. Want ze doen lekker niet 
wat je vraagt tot je ze het kalm en beheerst vraagt. Blijf je boos, 
dan verliezen ze al hun respect voor je.

Zoek rustig naar de juiste oplossing. 
Binnen de kortste keren volgt jouw 
paard je instructie op de voet. 

3. Principes van coaching met paarden/dieren

Alternatieve leeromgeving 
Daar waar de meeste begeleidingsvormen zich afspelen in 
een lokaal, is werken met paarden noodzakelijk een bezigheid 
in een natuurlijke omgeving. Het legt de focus naar buiten, weg 
van de innerlijke kommer en sluit hiermee aan bij de biophilia-
hypothese, die ons bewust maakt van het positief effect van de 
natuur op onze psychische en lichamelijke gezondheid. 

Hechtingstheorie
Aan de hand van zijn ‘strange situation test’ categoriseerde 
Ainsworth de resultaten van gehechtheid als ‘zeker’ versus 

‘onzeker/ambivalent’. Lange termijneffecten van zekere hechting 
presenteren zich in het ontplooiien van positieve sociale 
aanpassing, betere cognitieve groei en een optimistischere kijk 
op het leven. Door direct zintuiglijk ervaren van de betrokken-
heid tussen mens en dier kan vernieuwde eerlijke (soms eerste) 
hechting plaatsvinden die van hetzelfde type is dan de moeder-
kind relatie.

Leertheorie
Omgang met (gezelschaps)dieren resulteert volgens klinisch 
en psycho-analytisch onderzoek in gezondheidsvoordelen als 
bloeddrukverlaging en stressreductie. Deze kunnen ook leer-
theoretisch ondersteund worden.
Gedurende de begeleiding staat de hulpverlener voortdurend 
model voor de gezonde omgang met mens en dier. Hij fungeert 
hier als rolmodel voor de cliënt.
Klassieke conditionering: de ervaring van ontspanning als 
onvrijwillige emotie in het samen-werken met dieren, wordt 
getransponeerd naar gelijkende situaties in de mens-mens-
relatie.
Operante conditionering: de leerhistoriek en het wereldbeeld 
beïnvloeden het gedrag van de cliënt.
Wanneer de hulpverleningscontext bij de cliënt positieve stem-
ming oproept, stijgt de motivatie zich te willen engageren voor 
verandering.
De hulpverlener kan a.d.h.v. de historiek van de cliënt het proces 
sturen en bestendiging van het geleerde realiseren, eerst in de 
mens-dier relatie, vervolgens ook in de mens-mens relatie.

Fractalen
Een van de aantrekkingscomponenten van de natuur is de 
aanwezigheid van fractalen. Ze zijn te omschrijven als zich 
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Liminality verwijst naar een moment 
van transitie in plaats, sociale positie 
en leeftijd.

herhalende patronen met onderling een grote zelfgelijkvormig-
heid. Dezelfde patronen keren regelmatig weer, al dan niet met 
een veranderende schaal. 
Voorbeelden daarvan zijn te vinden in ijskristallen, bloemkool-
structuur, bomen, bergen, sterren, … De voorspelbaarheid en 
tegelijk de minimaal verschillende details wekken enerzijds 
ontspanning op en blijven ook boeien. Dit is één van de 
verklaringen waarom werken in en met de natuur helende 
ervaringen oproept.

Neotonie
De aantrekkingskracht van dieren op mensen (met noden) kan 
zitten in de gelijkenissen met een kinderlijk uitzicht. Dit maakt 
hen een inzetbaar medium. In dierenkweekprogramma’s ijvert 
men om deze kenmerken uit te vergroten. 

Spel en ontspanning

Dieren nodigen de mens uit tot plezierig vrij spel, anders 
dan wedstrijdspel. Ze doen ook hier weer appèl op empathisch 
vermogen. Deze spelvormen creëren situaties voor het aanleren 
van nieuwe gedragspatronen die leiden tot ervaringsgerichte 
socialisatie voor mens en dier.

Liminality
Liminality verwijst naar een moment van transitie in plaats, 
sociale positie en leeftijd. 
Victor Turner besteedde veel tijd aan het bestuderen van rituelen 
in Afrikaanse stammen en vond liminality als de middelste fase 
van een ritueel. Deze fase wordt voorafgegaan door een moment 
of periode van separatie te vergelijken met wat er zich in de 

sociale omgang tussen mens en dier kan afspelen. 
Mensen hebben de neiging om over dieren te fantaseren, hen 
menselijke trekken toe te eigenen. Het liminality-moment wordt 
gevolgd door een moment van hergroepering. 

In liminality spelen hulpverleners en cliënten met gekende 
omgangspatronen om van daaruit nieuwe strategieën te 
ontwikkelen. De separatie bevindt zich dan in het loslaten 
van de oude gekende (vervormde) gedragspatronen en de her-
groepering in het bestendigen van de nieuwe patronen. Het is 
aan de professionaliteit van de begeleider deze fase van passage 
zin te geven.

Transitioneel object 
In de transitionele relatie tussen mens en dier worden kenmer-
ken van het zelf, de ander, of het verlangen naar de relatie tussen 
zelf en ander op het dier geprojecteerd. 
In een dergelijke relatie met het dier worden ervaringen van de 
interne wereld naar de externe geplaatst. 
Omdat gedomesticeerde dieren een stabiele emotionele 
omgeving kunnen bieden, affectie opzoeken en geven, in de 
onmogelijkheid zijn attributies die hen toegeëigend zijn tegen te 
spreken, zijn zij zo waardevol en betekenisvol als transitioneel 
object. 

4. Een goed paard is zo goed als zijn hoeven

In het hulpverlenings-en vormingsaanbod presenteren zich 
verschillende coaches en coachingsorganisaties die zich 
hebben verdiept in begeleiding met paarden. 
In een zoektocht naar het gepaste antwoord op een vraag of 
hulpvraag kan men vaststellen dat de programma’s variëren van 
een ééndagsaanbod met eventueel mogelijkheid tot vervolg-
momenten tot langlopende programma’s, van teambuilding tot 
hulpverlening.  
Mits het nodige coachingsspecialisme is het inderdaad mogelijk 
paarden in te zetten voor diverse programma’s.
Voor de geïnteresseerde lezer is het van groot belang te weten 
dat, naast de schatkamer aan kenmerken die het paard bezit, ook 
de coach over een goed ontwikkelde toolbox moet beschikken. 
Het is hij/zij die in de driehoeksrelatie mens-dier-cliënt zijn 
specialisme moet hanteren en zo het proces zal sturen. 
Men kan vaststellen dat de inhoud van coachingstoolboxen 
zeer uiteenlopend zijn; van spirituele aard, NLP-geïnspireerd, 
Transactioneel analytisch (Berne), met inzichten uit de logische 
niveau’s (Dilts en Bateson), …. of een gekruide samenstelling 
van alle voorgaande.

Een goede kruidenmengeling geeft een evenwichtig voedings-
patroon en een verbeterde gezondheid: wat hooi als amusement, 
wat zemelen voor de lange vertering, wat kruiden voor de zorg 
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HORIZONTAAL ORGANISEREN
Horizontaal en procesgericht denken, 
construeren, besturen, samenwerken.

Bakker R., Hardjono T. 
2013, Deventer, Kluwer. 
306 p.

UITGELEZEN

Teun Hardjono en Remco 
Bakker hebben hun sporen 
al verdiend in de wereld 
van de Nederlandstalige 
managementliteratuur. Tien 
jaar geleden brachten ze 
hun toonaangevend boek 
uit: ‘Management  van 
processen’. Dit is onder-
tussen aan zijn 4e druk toe 
en het is nog steeds in trek. Wil je een krachtige introductie in 
de manier waarop je de werkprocessen in een organisatie kunt 
identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen, dan is dit het 
standaardwerk om op terug te vallen. Ze maken stevig gebruik 
van de gekende Nederlandse variant van het EFQM-model: het 
INK-model. En, ze hebben op hun beurt de voorbije tien jaar de 
verdere ontwikkeling van het INK-model beïnvloed. 

Kort geleden brachten ze hun nieuw boek uit: ‘Horizontaal 
organiseren’. Een titel die klinkt in een wereld die steeds meer 
huivert van machtsvertoon, verspilling, territoriumstrijd tussen 
afdelingen, hiërarchie, uniforme dienstverlening, éénzijdige 
instructie, keuzebeperking, ... Een titel die klinkt in een 
wereld die zich steeds meer kenmerkt door keuze-
mogelijkheid, vraaggestuurd werken, netwerking, 
onderhandelde relaties, zorg op maat, multidisciplinair 
samenwerken, …  Een titel die nieuwsgierig maakt als de 
auteurs zich in hun vorige boek sterk lieten kennen als 
degelijke, logische, rationele, analytische ‘blauwdruk-
denkers’:  “Hoe gaan ze dit uitwerken?” Dus: kopen, lezen 
en een constructief-kritische mening vormen.

Vooraf dacht ik dat de auteurs ‘horizontaal organiseren’ 
in de eerste plaats zouden verstaan als het omgekeerde van
‘verticaal organiseren’. Iets in de zin van ‘niet-hiërarchisch 
organiseren’. Klopt. Maar slechts ten dele. Voor hen is 
horizontaal organiseren: ‘het dusdanig (her)inrichten van 
organisaties, dat door optimale inrichting en samenwerking
 producten en diensten voor klanten snel en goed worden 
geleverd, met een verantwoorde inzet van middelen’. Kort 
en bondig stellen ze ‘horizontaal organiseren’ gelijk aan 
‘procesgericht werken’. Interessant …  Temeer omdat dit 
één van de adagia van Balans is: aandacht schenken aan het 
interactioneel proces van samenwerkende mensen. Bij 
nadere lezing blijkt hier voor hen de clou te zitten. Evenals 

(tErug) In Balans: 

welkom op onze volgende 

THEMA-AVOND

23 januari 2014 
van 18u tot 20u 

DE GLIMLACH IN 
DE ZORGVERLENING

door Lieven Ostyn

Zie onze website 
bij thema-avonden.

op maat, wat haver als energiebron, wat gerst voor de rustige 
aanpak, ….
Het is een boeiende zoektocht voor cliënten om op het juiste 
paard te wedden want een goed paard maakt van de coach nog 
niet meteen een goede ruiter!

Christl Van Boxelaer
Begeleidingsboerderij Ter Schoote

Waterschootstraat 53
9111 Belsele

koen.christl@belgacom.net

Gekruid  en gevoed door: 
-  een twintigtal jaar intensief contact met paarden
-  13 jaar begeleidingservaring in Bijzondere Jeugdbijstand
-  10 jaar methodische werkbegeleiding en supervisie in
 opleidingen graduaat orthodpedagogie en jeugd-en 
 gehandicaptenzorg VSPW St-Amandsberg
-  Balans-opleiding Begeleidend werken met assistentie van
 dieren
-  Balans-opleiding Leiden door vragen stellen
-  Syntra opleiding Natural Horsemanship
-  4 jaar begeleidingsaanbod met inzet van paarden voor
 diverse ondersteuningsvragen
-  Madonna, Amigo en Irsula als paardenpartners in de 
 begeleiding

Bronnen:

- Kintaert, K., Therapeutisch werken met assistentie van dieren,   
 cursus Balans-opleiding 2007-2009

- Bleekemolen, W., Natural Horsemanship Starter Basics en Advanced,
 cursus Syntra Midden Vlaanderen, 2009


