
 
 

 

                     
    

 

INTAKE vragenlijst coachen met paarden 

 

 

Beste lezer, 

 

Een goede intake maakt het mogelijk om effectief te werken in een sessie 

paardencoaching. Het invullen van deze vragenlijst helpt daarbij.  

Een kernachtige beantwoording van de vragen is voldoende. Staan er 

vragen tussen die je op dit moment te persoonlijk vindt of om een andere 

reden (nog) niet wilt beantwoorden, dan mag je deze onbeantwoord laten. 

Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

 

Na het invullen mag je de lijst mailen naar: astrid@depaardenspiegel.nl.  

De gegevens die je verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en niet 

langer bewaard dan noodzakelijk.  

Dank je wel en tot snel! 

Astrid Hazekamp 

1. Algemene gegevens 

Naam  

Voornaam  

Telefoon mobiel  

E-mail  

Heb je ervaring met paarden?  

Opmerkingen / overige 

relevante informatie 

 

 

2. Hoe ben je met mij in contact gekomen? 

Via een bekende  

Via Google, zoekterm  

Via Linkedin  

Via Facebook (advertentie)  

Via www.depaardenspiegel.nl  

Anders, namelijk  

Opmerkingen / overige 

relevante informatie 

 



 
 

 

                     
    

 

3. Wat is je huidige leefsituatie? 

Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Werk- en vrije tijdbesteding? 

 

Hoe is je fysieke gezondheid? 

Heb je (terugkerende) fysieke 

klachten / blessures? 

 

Opmerkingen / overige 

relevante informatie 

 

 

4. Welke hulpvraag heb je?  

Is er een specifieke hulpvraag? Ja / Nee 

Wat is de reden dat je voor een 

sessie paardencoaching gekozen 

hebt? 

 

Heb je een bepaald doel voor 

ogen dat je wilt bereiken met 

behulp van paardencoaching? 

Formuleer je doelen concreet en in 

positieve bewoording (dus: wat je wél 

wilt in plaats van wat je niet meer wilt) 

Ja / Nee 

Doel: 

Hoe gemotiveerd ben je om aan 

de slag te gaan met je 

hulpvraag en/of je doelen? Geef 

dit aan met een rapportcijfer op 

een schaal van 1-10 

 

Opmerkingen / overige 

relevante informatie 

 

 

 

Datum invullen lijst:  

 

De vragenlijst kan (minimaal 2 dagen voorafgaand aan de 

paardencoachsessie) gemaild worden naar: astrid@depaardenspiegel.nl. 

 

Hartelijk dank voor je medewerking. 

 

Astrid Hazekamp (06 53 25 74 77) 


