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Vacature 
nieuw aan te sluiten Caprilli Paardencoaches 

 

 

Caprilli speelt al jaren een prominente rol in de wereld van de paardencoaching en 

ontwikkelt zich in rap tempo verder. Door onze continue groei zijn wij op zoek naar nieuwe 

paardencoach collega’s die zich willen aansluiten bij ons netwerk. 

 

Sterk team 

Het Caprilli netwerk bestaat uit een sterk team van aangesloten paardencoaches, die ieder 

zelfstandig en tegelijkertijd in teamverband de professionele uitstraling naar de markt 

vertegenwoordigen. Cliënten die een traject met de paarden willen doen, zitten overal in 

Nederland. Door een zo groot mogelijke landelijke dekking van aangesloten 

paardencoaches na te streven, hoeven cliënten nooit lang te reizen en worden de trajecten 

paardencoaching letterlijk en figuurlijk bereikbaar voor een grote groep mensen.  

 

Onze dienstverlening 

Caprilli Coaching levert diverse vormen van dienstverlening, altijd in combinatie met 

paardencoaching. Als reïntegratiebureau hebben wij een leidende rol in de markt met de 

inzet van paarden voor cliënten die weer duurzaam actief willen worden in de maatschappij 

en op de arbeidsmarkt. Onze doelgroep betreft voornamelijk mensen die te kampen 

hebben met stress, burn-out, depressie, angsten, trauma en ptss en een (grote) afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt. Naast reïntegratietrajecten voor het UWV en gemeenten, 

levert Caprilli ook dienstverlening aan bedrijven en organisaties en bieden we op maat 

gemaakte vaardigheidstrainingen aan.  

Caprilli Training is ons gespecialiseerde opleidingsinstituut voor paardencoaching. 

 

Unieke Caprilli methode 

De unieke Caprilli methode kenmerkt zich door het paard te volgen in zijn of haar reacties 

op de client. Dit werkt direct, positief confronterend en duurzaam. Er wordt gewerkt ‘bij’ 

het paard, waarbij het paard helemaal vrij is om te reageren.  

Met deze unieke Caprilli methode hebben we al sinds 2008 bewezen hoe goed het werkt 

voor iedere client. Dat is precies de reden waarom we nagenoeg jaarlijks een 

slagingspercentage van de trajecten behalen van 100%! En dat is echt bijzonder te 

noemen. Daarbij behalen we jaarlijks een klanttevredenheidscijfer tussen de 8,3 en 8,9. 

Kortom, onze methode werkt! 

 

Nieuw aan te sluiten collega’s 

Door onze groei zijn wij op zoek naar nieuw aan te sluiten paardencoaches in diverse 

regio’s van het land. Meer specifiek zoeken we collega’s die: 

• reeds zijn opgeleid tot Gecertificeerd Paardencoach*, 

• al een actieve zelfstandige onderneming hebben, 

• tenminste 150 uur praktijkervaring hebben opgebouwd met paardencoaching, 

• tenminste 150 uur praktijkervaring hebben opgebouwd met (algemene) coaching, 

• een accommodatie ter beschikking hebben om paardencoaching op een kwalitatief 

hoogwaardige en professionele wijze in te zetten, 
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• minimaal MBO denk- en werkniveau hebben, 

• een teamplayer zijn en hierin een actieve rol willen spelen, 

• punctueel, organisatorisch en grammaticaal sterk onderlegd zijn, 

• een groot empathisch vermogen hebben en communicatief sterk zijn, 

• actief en gedreven zijn in het werven van nieuwe opdrachtgevers en cliënten, 

• een groot sociaal en zakelijk netwerk hebben in je eigen regio en enthousiast zijn 

om dit verder uit te breiden, 

• ervaring hebben met reïntegratiebegeleiding en/of life coaching, 

• bij voorkeur ervaring hebben met de Caprilli doelgroepen. 

 

* Zie voor meer informatie op onze website en/of in de sollicitatieprocedure.  

Ben je elders opgeleid en lijkt het je fantastisch om je aan te sluiten bij ons Caprilli netwerk 

van paardencoaches? Laat het ons weten, dan bespreken we de mogelijkheden.  

 

Ons aanbod 

Bij gebleken geschiktheid heten we je van harte welkom in ons sterke team van 

gemotiveerde paardencoaches. Daarbij bieden we je de volgende voordelen aan: 

- de mogelijkheid om als onderaannemer van Caprilli Coaching reïntegratietrajecten 

en diverse trainingen uit te voeren voor het UWV en andere opdrachtgevers in jouw 

regio, 

- het voeren van de Caprilli merknaam en daarbij gebruik te maken van onze 

certificeringen en keurmerken, 

- een opleidingstraject tot reïntegratiecoach met duurzame begeleiding van de 

opleidingscommissie, 

- een sterk en gemotiveerd team van collega’s dat elkaar steunt, motiveert en helpt 

om zowel individueel als gezamenlijk te groeien en bloeien, 

- het meedenken en -werken binnen een innovatief bedrijf dat paardencoaching op 

de (wereld) kaart zet, 

- de mogelijkheid om je als specialist in paardencoaching verder te ontwikkelen, 

- standaard 10% korting op alle opleidingen van Caprilli Training, 

- de vrijheid om je dienstverlening aan te bieden als zelfstandig ondernemer en je 

eigen tijd in te delen, 

- een grote potentie aan opdrachten met goede en stabiele inkomsten gedurende het 

hele jaar. 

 

Enthousiast? 

Ben je enthousiast geworden om je aan te sluiten bij ons netwerk van paardencoaches? 

En zit je in een regio waar we een nieuwe collega zoeken? 

 

Stuur dan een email aan vacature@caprillicoaching.nl en laat ons weten in welke regio je 

zit. We sturen je nadere informatie toe over de sollicitatieprocedure en een 

motivatiedocument dat je kunt gebruiken om jezelf aan ons voor te stellen. We kijken uit 

naar je reactie! 

 

Hartelijke groet,  

namens het hele Caprilli Team 

mailto:vacature@caprillicoaching.nl.

