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Nieuwe collega(‘s) gevraagd:      juli 2021 
 

‘Reïntegratiecoaches 
met specialisatie Paardencoaching’ 

 
voor de regio’s Rotterdam / Den Haag 

 
Onze ontwikkelingen gaan alsmaar verder en de vraag van cliënten om een traject met de paarden 
te doen, stijgt onverminderd sterk. Door veranderde personele omstandigheden zijn wij op zoek 
naar nieuwe collega’s in de regio’s Rotterdam / Den Haag die onder onze naam 
reïntegratietrajecten willen uitvoeren voor het UWV en andere opdrachtgevers. 
 
UWV cliënten 
Het UWV heeft voor cliënten met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ trajecten beschikbaar om weer 
fit te worden voor werk en om naar werk begeleid te worden. Veelal zijn dit mensen die tegen 
psychische belemmeringen aanlopen zoals stress, burn-out, depressie en trauma. Deze trajecten 
worden door het UWV ingekocht bij de gecontracteerde reïntegratiebureaus. 
 
Als erkend UWV reïntegratiebureau met als specialisatie paardencoaching steken wij eerst in op het 
herstellen van de balans bij cliënten. Is deze balans na gemiddeld drie maanden hervonden, dan 
zetten we de volgende stappen met de cliënt om actief te kunnen worden in de maatschappij en/of 
op de arbeidsmarkt. Dit lukt eigenlijk altijd, omdat het werken met de paarden ervoor zorgt dat 
mensen écht weer in contact komen met hun gevoel, intuïtie en passie. De vervolgstappen in de 
gewenste richting zijn dan logisch en fijn om te maken. 
 
Diverse opdrachtgevers 
Doordat wij landelijke bekendheid hebben met onze dienstverlening en als specialist van 
paardencoaching, kun je als Caprilli Collega naast het UWV ook ingezet worden voor diverse andere 
opdrachtgevers. Per regio kan dit verschillen en dit gaat altijd in overleg. 
 
Werkzaamheden van de Caprilli Collega 
Als je voor ons reïntegratietrajecten gaat uitvoeren, dan ben je verantwoordelijk voor het gehele 
traject met de cliënt. Dat is dus vanaf het intakegesprek tot en met het einde van het traject en de 
eventuele nazorg, inclusief de administratieve taken zoals het schrijven van plannen, maken van 
rapportages en dergelijke. Daarbij ben je vrij om het traject invulling te geven naar eigen inzicht, 
binnen de doelstellingen en kwaliteitsnormen die door het UWV en ons gesteld worden.  
 
Daarnaast wordt van jou een pro-actieve en ondernemende houding verwacht richting het UWV, 
eventuele andere opdrachtgevers en potentiële cliënten om nieuwe trajecten te genereren. Ook 
neem je deel aan de diverse reïntegratiemarkten in jouw regio en het periodieke collegiaal overleg 
via Teams en/of bij de Caprilli Collega’s in het land. 
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Wat we van jou vragen: 
- Opleidingsniveau tot minimaal ‘Gecertificeerd Basis Paardencoach’. Zie inhoudelijk onze 

website en * onderaan deze brief. 
- Beschikking hebben over een goede, bij voorkeur overdekte, accommodatie met privacy 

om paardencoaching te kunnen geven. 
- Tenminste 40 uur praktijkervaring met paardencoaching. 
- Tenminste 60 uur praktijkervaring als coach. 
- HBO denk- en werkniveau. 
- Actief en gedreven als zelfstandig ondernemer (minimaal 1.225 uren per jaar volgens norm 

Belastingdienst). 
- Punctueel en organisatorisch sterk. 
- Goed Nederlands kunnen schrijven. 
- Communicatief sterk. 
- Groot empathisch vermogen. 
- Een groot sociaal en zakelijk netwerk hebben in jouw regio en bereid zijn dit verder uit te 

breiden. 
- Ervaring met reïntegratietrajecten in het algemeen en met de doelgroep is een pré. 

 
Wat we jou bieden: 

- De mogelijkheid om reïntegratietrajecten voor UWV en andere opdrachtgevers in jouw 
regio uit te voeren als onderaannemer van Caprilli Coaching & Training en daarbij 
gebruikmakend van onze naam, netwerk, kennis, kunde, ervaring, certificeringen en 
keurmerken. 

- Vrijheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van de trajecten. 
- Goede verdiensten. 
- Begeleiding bij ondernemerschap. 
- Korting op onze trainingsdagen en vervolgmodulen. 

 
Wij werken alleen met zzp’ers. Je dient dus te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, met daarin opgenomen de inzet van paardencoaching. 
 
* Wij hebben de voorkeur voor onze eigen Caprilli Coaches voor wat betreft de paardencoaching. 
Ben je elders opgeleid tot paardencoach en denk je in aanmerking te komen om als onze collega in 
de reïntegratiedienstverlening te kunnen werken? Dan vragen we je om je te verdiepen in onze 
effectieve manier van paardencoaching door de Basisopleiding Paardencoaching en Systemische 
Paardencoaching bij ons te volgen. Deze kosten heb je na één traject alweer terugverdiend. 
 
Denk je dat deze rol als ‘Reïntegratiecoach met specialisatie Paardencoaching’ <voor de regio 
Rotterdam / Den Haag> jou op het lijf geschreven is?  
Stuur dan voor 1 augustus 2021 een email aan vacature@caprillicoaching.nl met je motivatie op 
maximaal 1 A4’tje, je CV met pasfoto en een beschrijving met foto’s van de accommodatie die je 
hebt/gebruikt om de paardencoaching te geven. Geef daarbij ook duidelijk aan waar jouw locatie 
zich bevindt.  
Na 1 augustus zullen we de eerste selectie maken uit de geïnteresseerde kandidaten en elkaar 
online nader informeren.  
 
We zien je reactie graag verschijnen! 
 
Caprilli Coaching & Training 
Sylvia Bosveld & Paul Tonino 


