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Covid-19 bevraging 
Eerste feedback 

 

Dankjewel 
 
Wij willen allereerst een welgemeende dankjewel uitspreken aan iedereen die de 
inspanning gedaan heeft om de enquête te beantwoorden. De tijd die jullie ervoor genomen 
hebben, is een indicatie omtrent de zorg waarmee jullie de antwoorden hebben afgewogen. 
Wij respecteren ook dat enkelen onder jullie zeer persoonlijke feedback hebben gegeven, 
die we met alle discretie zullen behandelen. Het zijn sterke getuigenissen van de 
vraagtekens, zorgen en gevolgen die Covid-19 meebrengen voor onze sector. 
 
De gedetailleerde verwerking die meer inzicht geeft in eventuele correlaties is nog gaande, 
en wij mikken erop om het complete rapport eind juni op te leveren. Maar enkele 
interessante observaties willen we jullie alvast niet onthouden. 
 
 

Het profiel van wie geantwoord heeft 
 
 
 
Bij de respondenten waren Coaches en 
Therapeuten quasi gelijk aanwezig. 
Wie EAL en/of EAA aankruiste, was meestal 
ook in coaching en/of therapie actief  

 

 

 
 
 
Ruim de helft van de respondenten voert 
de activiteit uit op zelfstandige basis, met 
een ruime meerderheid in bijberoep. 
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Een ruime meerderheid van de 
respondenten is actief in het westelijk deel 
van het land. Of dit ook representatief is 
voor de spreidingsgraad van onze sector, 
mag hieruit niet geconcludeerd worden. 

 

 

 
 
 
De leeftijdscategorie tussen 40 en 60 jaar is 
het sterkst vertegenwoordigd bij de 
respondenten. 

 
Een ruime meerderheid van de 
respondenten heeft een “andere” 
achtergrond, en heeft specifieke bijscholing 
gevolgd voor Equine Assisted activiteiten. 
Gekoppeld aan het leeftijdsprofiel kan dit 
erop wijzen dat velen in de sector op een 
bepaald moment een heroriëntatie van hun 
carriere hebben gekozen. 
 

 

 
 

Perceptie op de aanpak van Covid-19 door de overheid 
 
Zowel met betrekking tot de toegepaste aanpak van de overheid, als wat betreft de 
verwachting van respondenten over hoe de overheid de Covid-19 situatie zou moeten 
aanpakken, is er een zeer duidelijk statement: er is nood aan een meer specifieke aanpak 
per sector. Men geeft aan dat de communicatie onvoldoende duidelijk en toegespitst is, 
waardoor er veel ruimte blijft voor interpretatie, en er nergens een platform of forum 
gevonden wordt waar men concrete antwoorden krijgt op vragen. 
Zeer specifiek voor onze sector is dat we mogelijk een grote opportuniteit hebben gemist. 
Rekening houdend met het advies dat activiteiten in buitenlucht veiliger zijn, en rekening 
houdend met de nood bij velen naar fysiek contact zouden Equine Assisted coaching en 
therapie activiteiten een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen voor het welzijn van 
mensen met een zorgnood, en zonder inbreuk op de regels van hygiëne en social distancing.  
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Uit de bevraging blijkt dat 80% van de respondenten de impact van de steunmaatregelen als 
zeer beperkt tot verwaarloosbaar scoren voor onze sector. In de enquête werden enkele 
mogelijke maatregelen voorgesteld die ertoe kunnen bijdragen dat mensen met een 
zorgnood zo effectief mogelijk toegeleid worden naar de beschikbare zorg. Al deze 
maatregelen kunnen op bijval rekenen bij de respondenten, maar de belangrijkste vraag 
naar de overheid is om bij te dragen aan het goed structureren van een zorgnetwerk. 
 
 

Impact op de activiteiten in onze sector 
 
50% van de respondenten geeft aan dat hun activiteit tijdens de lockdown volledig gestopt 
is, hetzij omwille van beslissingen van de overheid, hetzij uit eigen keuze. 
 
 
Maar ook diegenen die een zorgactiviteit 
zijn blijven uitoefenen, zagen de Equine 
Assisted activiteiten zeer sterk terugvallen. 
75% van de respondenten hadden geen of 
nauwelijks EA activititeiten. We zien dus 
een sterke verschuiving naar andere 
zorgtaken. 
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50% van de respondenten geeft aan een 
dergelijke onderbreking tussen 1 tot 3 
maanden te kunnen volhouden. 15% geeft 
aan zeer snel in acute nood te komen. 
Doordat voor velen EA activiteiten in 
bijberoep worden uitgeoefend, vallen de 
meesten terug op het vangnet van hun 
andere activiteiten. 

 
 
 
89% van de respondenten is ervan 
overtuigd dat het wegvallen van zorg 
tijdens de lockdown, zal zorgen voor 
bijkomende zorgnood bij hun patiënten of 
klanten, gedurende enige of zelfs langere 
tijd.  

 
 

 

 
De helft van de respondenten verwacht dat 
het volume aan werk na de lockdown hoger 
zal liggen dan ervoor, en 17% van de 
respondenten verwacht ook geconfronteerd 
te worden met nieuwe zorgvragen. 19% van 
de respondenten verwachten daarentegen 
nog gedurende geruime tijd geconfronteerd 
te worden met een gereduceerde vraag.  

 
 
 
 
Wij willen ons voorlopig onthouden van interpretaties en conclusies, tot verdere analyse 
heeft plaatsgevonden. Deze feedback wilden we jou echter nu niet onthouden, en wij staan 
graag open voor uw feedback en reflecties. 
 
We houden jullie uiteraard verder op de hoogte over de publicatie van het eindrapport 


