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SPELREGELS
1. Het kind volgt de equine assisted coaching op vrijwillige basis en is gemotiveerd.
Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind voldoende geïnformeerd is.
2. De coaching richt zich op het welzijn en welbevinden van het kind. Het kind
bepaalt - los van de aanmeldingsreden van de ouder(s) - zijn eigen coachdoel.
3. De coach (KidWise/Tanja Stigter) staat geregistreerd als level 1 gecertificeerd
coach bij het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach en is zodoende
gebonden aan een beroepscode (www.kreac.nl).
4. De equine assisted coach werkt in dienst van de belangen van het kind en
volgens de Rechten van het Kind. De coach heeft geheimhoudingsplicht ten
aanzien van de inhoud van de sessies. Inhoudelijke informatie vanuit de
coachsessie wordt alleen met ouders/verzorgers gecommuniceerd als de
coachee de coach daarvoor toestemming heeft gegeven. Tussentijdse
procesmatige afstemming vindt in overleg plaats tijdens oudergesprekken, per
e-mail of per telefoon.
5. Een coachtraject impliceert naast de inzet van het kind zelf ook
veranderingsbereidheid en ondersteuning van diens omgeving. Tijdens de
oudergesprekken wordt onderzocht in welke mate ouders hun kind kunnen en
willen ondersteunen in het veranderingsproces. Tijdens het coachtraject wil ik
graag zo open mogelijk met u samenwerken. Wilt u mij tussentijds op de hoogte
te houden van allerhande informatie die voor mij nuttig kan zijn om uw kind nog
beter te helpen? Op informatie die u mij bij het brengen/halen van uw kind wilt
geven, kan ik in het bijzijn van het kind vrijwel niet ingaan.
6. Ook de school kan een belangrijke informatieve en ondersteunende rol spelen.
Indien dit wenselijk cq noodzakelijk wordt bevonden door de coach, mag de
coach na toestemming van de ouder(s) contact opnemen met school.
7. Indien nodig vraagt de coach toestemming aan de ouders om te overleggen
met huisarts/specialist. Datzelfde geldt voor het verstrekken van informatie tijdens
of na de behandeling.

8. Bij de oudergesprekken zijn in principe beide ouders aanwezig. Indien dit niet
mogelijk is maar in het belang van het kind wel wenselijk cq noodzakelijk wordt
geacht door de coach om de afwezige ouder bij het traject te betrekken, is het
de coach toegestaan - na voorgaand overleg met het kind en de bij het
oudergesprek aanwezige ouder - contact op te nemen met de afwezige ouder.
9. Voorafgaand aan het coachtraject tekenen beide ouders een
behandelovereenkomst. Indien niet beide ouders de behandelovereenkomst
tekenen (bijv. in geval van zelfstandig ouderlijk gezag), is het de
verantwoordelijkheid van de ondertekenende ouder, dat de andere ouder
geïnformeerd is over de equine assisted coaching.
10. Wilt u er voor zorgen dat uw kind tijdig op de sessies aanwezig is en dat u het
weer tijdig ophaalt?
11. Het aanwezig zijn op het terrein en het werken met de paarden is op eigen risico.
12. Evt. gebruik van medicatie/lichamelijke klachten moet van tevoren worden
gecommuniceerd met de coach, omdat het paard hierop kan reageren.
13. Van de sessies, zowel kind- als oudersessies, kunnen ter verduidelijking opnames
gemaakt worden. De opnames zijn alleen inzichtelijk voor kind/ouders en worden
alleen voor andere doeleinden gebruikt na toestemming van kind/ouders.
14. Afmeldingen (bijv. ziek) dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden
doorgegeven via telefoonnummer 06 - 50 873 410 of e-mail tanja@kid-wise.nl. In
dat geval worden de kosten voor de sessie niet doorberekend. Voor latere
afmeldingen wordt 50% van de kosten doorberekend.
15. De kosten van de equine assisted coaching worden via een factuur achteraf in
rekening gebracht, betaling dient binnen 10 dagen te geschieden.
16. Indien de coach door ziekte of andere oorzaken voor een langere periode niet in
staat is zelf de sessies met het kind te doen of de oudergesprekken zelf te voeren,
kan zij de ouders voorstellen een collega in haar plaats in te schakelen.
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