Meerjarenagenda Hippisch
Platform 2016-2020

Definitieve versie
Datum: 5-4-2016

Voorwoord
In opdracht van de provincie Drenthe heeft het Hippisch Platform een meerjarenagenda opgesteld. Deze
agenda is een vervolg op het rapport over de economische betekenis en potentie van de hippische sector in
Drenthe.
Het Hippisch Platform heeft in opdracht van de provincie Drenthe, als vervolg op de presentatie van het
rapport over de economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe, een meerjarenagenda
opgesteld. In dit rapport vindt u deze meerjarenagenda.
De agendapunten zijn als volgt opgebouwd: de aanleiding, de huidige en gewenste situatie en vervolgens de
concrete actiepunten.
Wij hopen dat de meerjarenagenda u inspireert!
Jaap Werners
Voorzitter Hippisch Platform Drenthe
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Inleiding
De agendapunten van het Hippisch Platform zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Multidisciplinair complex
Toeleiding naar en stimulering van de actieve hippische beleving
Recreatie
Evenementen
Organisatorische infrastructuur
Kennis en onderwijs
Promotie

Een toelichting is te vinden in de volgende hoofdstukken.
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Agendapunt 1 Multidisciplinair complex
Aanleiding
Binnen het Hippisch Platform Drenthe zijn grote zorgen geuit over de oplopende achterstand in de
ontwikkeling van hippisch Drenthe ten opzichte van de rest van Nederland. In diverse provincies, met name
Noord-Brabant en Limburg, zijn ontwikkelingen in gang gezet dan wel gerealiseerd die een enorme impuls
betekenen voor de hippische bedrijfstak. Zo is De Peelbergen in Kronenberg (L) een accommodatie die is
opgericht volgens de wensen van de paardensporter. Zij faciliteren de behoefte voor het organiseren van
regionale, nationale en internationale wedstrijden en de dagelijkse training van paarden en ruiters.
“Een onafhankelijk centrum is voor de sector van groot belang om in de paardensport en -handel te kunnen
concurreren met België en Duitsland” aldus Rob Ehrens, bondscoach Nederlandse springruiters. De overheid
heeft 3,5 miljoen euro in de hippische gebiedsontwikkeling van Park de Peelbergen geïnvesteerd. De hippische
sector zelf investeert in totaal 4 miljoen euro. De investering door de sector zelf laat zien dat de behoefte aan
een dergelijk centrum groot is. Daarmee heeft het project een grote kans van slagen. Paardensport is
speerpunt in het beleid van de provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas heeft het centrum
benoemd als een belangrijk economisch project. De hippische sector is een economische groeisector en
daarom faciliteert de gemeente dit initiatief van de sector. Het centrum levert werkgelegenheid op in de regio
en genereert spin-off. En net zo belangrijk: het stimuleert de breedtesport. Ook in Valkenswaard is een
dergelijk complex opgericht (particulier initiatief).
Huidige situatie
Geconstateerd moet worden dat in Drenthe de provinciale overheid, net als de hippische bedrijfstak, zelf geen
initiatieven ontplooit die versterkend zijn voor de hippische sector. Er ligt in de gemeente de Wolden weliswaar
een prachtige locatie met all weather bodems waar jaarlijks een schitterend evenement wordt gehouden, maar
het biedt vooralsnog niet de multidisciplinaire faciliteiten die hierboven bedoeld worden. Hippisch onderwijs
wordt in Drenthe op MBO niveau gegeven en verzorgd door AOC Terra. De betrokkenheid van de hippische
sector hierbij is beperkt.
Het economisch rapport naar de betekenis van de hippische sector in Drenthe leverde de volgende cijfers op:
 De economische omvang van de sector is circa € 230 miljoen, waarvan ruim € 94 miljoen van de direct
betrokken sector en bijna € 136 miljoen van de indirect betrokken sector afkomstig is.
 Er zijn ruim 50.000 paarden, 60.000 ruiters en meer dan 450 hippische evenementen per jaar.
 Ruim 3.000 fte’s zijn werkzaam in de direct betrokken sector en ruim 2.000 fte’s in de indirect betrokken
sector.
 Er zijn circa 18.000 vrijwilligers direct of indirect actief in de hippische sector.
 Drenthe is een provincie die ertoe doet waar het gaat om de hippische sector.
Gewenste situatie
Het Hippisch Platform Drenthe is in 2020 uitgegroeid tot een platform waarin de belangen van alle geledingen
van de paardenhouderij die hetzij direct, hetzij indirect op hippisch gebied behartigd worden. Er is één locatie
voor geheel hippisch Drenthe waarin alle aspecten die met de hippische beleving samenhangen bijeenkomen.
Daarbij gaat het om sport, fokkerij en recreatie. Vanuit dit centrale punt wordt over ieder aspect informatie
verstrekt. Er is een fysieke locatie waar alle belangrijke hippische evenementen die in Drenthe plaats kunnen
vinden. Vanuit het Hippisch Platform worden alle activiteiten gestimuleerd.
Actiepunten
 Drentse partijen betrekken bij de genoemde ambitie. Het Hippisch Platform heeft hierin een trekkende
rol.
 Samen strategie ontwikkelen hoe dit hippisch centrum te realiseren is. Uitgangspunt is dat wordt
geprobeerd aan te sluiten bij bestaande locaties waar uitbreiding mogelijk is.
Planning
2016 Zoektocht geschikte locatie
2017 Planontwikkeling
2018 Betrekken partijen (publiek/privaat)
2019 Start realisatie
2020
4
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Agendapunt 2 Toeleiding naar en stimulering van actieve hippische beleving
Aanleiding
Er is een toenemende vraag naar hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en beleving. Hoogwaardige kwaliteit van
accommodatie, paarden en overdracht van kennis zijn voor de moderne consument belangrijke keuzecriteria
geworden. Ook de toenemende kwaliteitseisen rondom thema’s als certificering, veiligheid en aansprakelijkheid zijn een gevolg van deze trend. Zo geeft het sterrensysteem bij leden van de Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra de consument inzicht in de kwaliteit die hij kan verwachten betreffende accommodaties. Het
veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport garandeert de consument dat de accommodatie
voldoet aan bepaalde basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport. De beleving van de sporter
tijdens zijn verblijf op de accommodatie is in toenemende mate een kritische succesfactor voor de sportaanbieder. Ook in de beoefening van de wedstrijdsport wordt de kwalitatief hoogwaardige accommodatie
steeds belangrijker. In de beoefening van de paardensport in de vrije natuur zijn een tweetal trends waarneembaar: deelname aan themaritten en evenementen met een bredere basis, waarbij natuurbeleving, sport,
cultuur en leisure elkaar ontmoeten.
Huidige situatie
Op dit moment is er te weinig aandacht voor de paardenhouderij. Mensen in het algemeen komen te weinig in
aanraking met deze tak van sport.
Gewenste situatie
Toeleiding naar/stimuleren van de actieve hippische beleving gericht op:
2a: Het toegankelijk maken van de sport (in samenwerking met de KNHS)
2b: Verbreding regionale en lokale aandacht voor de sport en onderwerpen betreffende paardenhouderij.
Doel:
o Drentse inwoner actief betrekken bij de hippische sector
o Drentse inwoner passief betrekken bij de hippische sector
Actiepunten
 Meer voorlichting vanuit de hippische wereld over de paardenhouderij waardoor begrip en
draagvlak wordt gecreëerd.
 Stimuleren van jeugd en volwassenen tot deelname aan de paardenhouderij (scholenprojecten
etc.), i.s.m. KNHS.

Planning
2016 Voorlichting
2017 Stimuleren van jeugd
en volwassenen
2018
2019
2020

Figuur 1 ledenaantal KNHS per leeftijdscategorie
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Agendapunt 3 Recreatie
Aanleiding
Uit het onderzoek naar de economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe komt als
belangrijke aanbeveling naar voren dat recreatie een belangrijke rol speelt en bijdraagt aan de economie in
(hippisch) Drenthe. Daarnaast liggen er sinds 2011-2013 vier rapporten van Grontmij en Recreatieschap
Drenthe over de knel- en verbeterpunten van men- en ruiterroutes in Drenthe.
Huidige situatie (vertrekpunt)
Verschillende onderzoeken naar ruiterrecreatie en ruitertoerisme in Nederland laten zien dat Drenthe een
populaire provincie is voor recreëren met paarden. Drenthe beschikt over mooie ruitergebieden, welke
bestaan uit vele paden en eventueel routes die men kan volgen. Hoofddoel waar belanghebbenden zich
momenteel hard voor inzetten is het vrij toegankelijk houden van die gebieden, naar aanleiding van de
financiële problematiek bij de grootste grondeigenaar waar we mee te maken hebben, Staatsbosbeheer.
Het fenomeen vrij ruiteren is in opmars en Drenthe loopt hierin voor op andere provincies. Goede
samenwerking met Staatsbosbeheer heeft al tot resultaat dat in een groot deel van de gebieden in Drenthe
geen specifieke ruiterpaden meer zijn, maar dat overal gereden mag worden. In de loop van de jaren is het
routenetwerk helaas voor een deel verdwenen c.q. erg gedateerd geraakt.
Wat is de gewenste situatie?
De gewenste situatie op hippisch recreatie- en toerismegebied houdt in dat het bekend staat en gelijk aan de
recreatiesectoren wandelen, fietsen en varen behandeld wordt. Drenthe is het eerste waar men aan denkt als
het gaat om recreëren met paarden. Alle populaire en geschikte gebieden zijn toegankelijk. Het is duidelijk wat
de gebruikersregels zijn in een gebied en dit is grotendeels gelijk aan de rest van Nederland. Er is samenwerking met hippische recreatieondernemers onderling, overheden, het bedrijfsleven, maar ook met minder
relevante bedrijven, of organisaties zoals een ATB-vereniging. Er is goede communicatie tussen de
verschillende gebruikersgroepen in gebieden waarin de paardensector het voortouw heeft genomen.
Ruitertoerisme zal groeien en veel nevenactiviteiten met zich meebrengen door innovatie van het aanbod, wat
voor extra inkomsten zorgt.
Actiepunten
De actiepunten zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:
 De toekomst van paardrijden en mennen in Drenthe
o Onderzoek naar de behoefte van de gebruiker
o Toegankelijk houden van gebieden (voor zowel vrij ruiteren als ruiterpaden), het onderscheid
tussen gebieden en routes, een passend routesysteem, en een goede communicatie tussen
de verschillende gebruikersgroepen.
 Samenwerking tussen hippische recreatiebedrijven versterken
o Versterken van de Vereniging Paardenhouderij Drenthe als gezamenlijke vereniging om als
hippische recreatie naar buiten te treden.
o Onderzoeken van de mogelijkheid om een professionele kracht aan te trekken
 Regulier overleg opstarten met betrokken grondeigenaren zoals:
o Staatsbosbeheer
o Waterschappen
o Drents Landschap
o Natuurmonumenten
o Particulieren
 Kwaliteitsverbetering accommodaties
o Richt zich op kwaliteit op accommodatiegebied, veiligheid, een eventueel keurmerk en de
toegankelijkheid en vindbaarheid van hippische bedrijven.
 Promotie en marketing
o Richt zich op vraag en aanbod en de manier waarop de gewenste doelgroep bereikt kan
worden.
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Planning
2016 Onderzoek naar de behoefte
Regulier overleg met grondeigenaren
2017 Toegankelijk houden van gebieden
Versterken van de VPD
2018 Professionaliteit
2019 Kwaliteitsverbetering
Promotie en marketing
2020
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Agendapunt 4 Evenementen
Hippische evenementen in Drenthe
Aanleiding
Evenementen kunnen Drenthe op de kaart zetten als provincie. Hippische evenementen kunnen aandacht
genereren voor hippisch Drenthe. Evenementen dragen, indien op de juiste wijze georganiseerd, bij aan
maatschappelijke- en economische spin-off. Dit kan zich uiten in meer overnachtingen en bestedingen en een
bijdrage aan doelen als gezondheidsbevordering etc.
Als antwoord op het ontbreken of verdwijnen van grote (indoor) evenementen als NIC Assen/Zuidlaren en het
Indoor Meppel in Drenthe wil het Hippisch Platform zich hard maken voor een goede Drentse hippische
evenementenkalender. Een toekomstdroom daarin is het hosten van de Wereldruiterspelen.
Huidige situatie
Er zijn veel kleinschalige laagdrempelige hippische evenementen. Daarnaast is er onvoldoende samenwerking
en vindt er geen kennisuitwisseling plaats tussen de bestaande evenementen. Er is geen internationaal indoor
evenement in Drenthe. Het CH de Wolden is een jaarlijks terugkerend evenement van internationaal niveau.
Voor 2018 bestaat de ambitie om het EK voor jonge springruiters te organiseren.
Concreet betekent dit het ontbreken van verschillende hippische evenementen die het grote publiek bereiken
en goed zijn voor de economische profilering van Drenthe.
Gewenste situatie
Het stimuleren tot versterking van bestaande evenementen en initiëren van grootschalige unieke
evenementen voor de regio.
Het doel is om met deze meerjarenagenda vanuit het Hippisch Platform Drenthe een serieuze bijdrage te
leveren aan het initiëren en faciliteren van onderstaande onderwerpen.
Acties
Dit betekent concreet dat een belangrijk deel van onderstaande actiepunten moet zijn gerealiseerd aan het
eind van deze meerjarenagenda.
 Naast CH de Wolden zal er een evenement van internationaal niveau in de winter moeten zijn.
 Een verbreding van bestaande evenementen waarbij win-win situaties worden gecreëerd.
 Tot ontwikkeling brengen van nog niet bestaande evenementen zoals Horseball, Polo, Eventing, Run
en Ride en het verder stimuleren van Enjoy the Ride.
 Het ontwikkelen van meerdaagse recreatieve evenementen.
 Het verbeteren van de organisatorische infrastructuur bijvoorbeeld: samenwerking tussen
tuigpaarden concoursen tot tenminste één hoogstaand (indoor)evenement per jaar.
 Het organiseren van een jaarlijks terugkerend congres. Onderwerpen over sport, veterinaire
onderwerpen, ondernemerschap, dier en welzijn.
 Het initiëren van een EK jeugd.
 Het initiëren van een nieuw groot evenement: WEG, EK jeugd -> EK van een van de disciplines.
 Eventing. Streven is om op het defensieterrein in Assen in 2018 voor het eerst een internationaal
Eventing evenement te houden. Hiermee kan het Noorden concurreren met een evenement als in
Boekelo. Naast een Eventing evenement kan hier mogelijk ook een samengestelde menwedstrijd
(marathon) worden georganiseerd.
 Endurance. Drenthe leent zich bij uitstek voor een lange afstand wedstrijd. Hiermee wordt paardensport zichtbaar voor een groot publiek.
Planning
2016 Verbreding van bestaande evenementen
Ontwikkeling van niet bestaande evenementen
2017 Internationaal evenement in de winter
Ontwikkelen van meerdaagse recreatieve evenementen
Verbeteren van de organisatorische infrastructuur
Jaarlijks congres
2018 Eventing op defensieterrein, EK Jeugd
2019
2020 Endurance event / nieuw groot evenement
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Agendapunt 5 Verbeteren
Organisatorische
van deinfrastructuur
organisatorische infrastructuur
Aanleiding
Als de hippische infrastructuur op een aantal niveaus wordt gestimuleerd, zal het vliegwiel blijven draaien,
waardoor de hippische sector in stand kan blijven. Dat dit ook van economische betekenis is, heeft het rapport
Economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe, duidelijk gemaakt.
De infrastructuur van de Drentse paardenhouderij heeft als basis de fokkerij; bovenaan staan de toppaarden
die meestal voor veel geld worden verkocht naar het buitenland. Van de fokkers gaan de jonge paarden naar
de opfokkers. Vandaar naar de mensen die de paarden zadelmak maken en aanrijden. Via de wedstrijdruiters
op diverse niveaus komen de beste paarden uiteindelijk op de adressen terecht waar ze op topniveau worden
uitgebracht en veelal uiteindelijk worden verkocht.
Op elk niveau zijn er verbeteringen mogelijk.
Huidige situatie
 Er is onvoldoende samenwerking tussen de verschillende groepen binnen de paardenhouderij
De basis van deze infrastructuur is behoorlijk aan het vergrijzen en wordt steeds smaller. Er komen
minder (jonge) fokkers bij dan dat er fokkers stoppen. Het is voor jongere mensen financieel steeds
moeilijker om te starten met het fokken van paarden. Dat betekent dus ook dat dat uiteindelijk tot het
einde van de stamboekorganisaties kan leiden.
 Kennis van het opfokken van jonge paarden en het opleiden vanaf 3-jarige leeftijd moet op peil blijven
en op een goede manier worden overgedragen. Op dit moment is het opleidingsniveau hiervoor in
Noord Nederland onvoldoende.
 Bij een aantal professionals heerst de mening dat de goede paarden en goede ruiters lang niet altijd bij
elkaar komen. Dat beperkt de ontwikkeling van zowel de paarden als de ruiters.
 Als potentiële kopers vele kilometers moeten afleggen tijdens het zoeken naar een passend paard, is
de kans groot dat zij hun ideale paard niet vinden.
 Paarden die niet in de top terechtkomen, zullen hun weg vinden naar de mensen die hobbymatig met
paarden omgaan. De aanwas van deze groep mensen is gering.
Gewenste situatie
 Meer kans voor jonge potentiële fokkers om zich met fokkerij bezig te gaan houden.
 Een goede opleidingsmogelijkheid hiervoor is noodzakelijk om de kwaliteit van opfok en opleiding van
jonge paarden te borgen.
 Meer kans dat de juiste combinaties van paard en ruiter gevonden worden.
 De kansen op verkoop van sportpaarden worden vergroot als vraag en aanbod van paarden zo goed
mogelijk bijeengebracht worden.
 Jaarlijkse groei van het aantal mensen dat zich bezighoudt met paarden in de breedste zin van het
woord.
Actiepunten
 Het is zinvol om gesprekken te hebben met diverse stamboekorganisaties over dit probleem. Eén van
de ideeën is om een stimuleringsfonds voor jonge fokkers te creëren.
 Scouting van goede ruiters en goede opleidingsmogelijkheden. Ook dit past in het idee van een multidisciplinair centrum.
 Mogelijkheid creëren zodat paarden naar één centrale plek komen, waar de potentiële koper zich
bevindt, maakt de kans veel groter dat vraag en aanbod elkaar vinden (multidisciplinair Centrum).
 Stimuleren van de actieve hippische beleving noodzakelijk.
Planning
2016 Gesprekken met stamboekorganisaties
Stimuleren actieve hippische beleving
2017 Scouting
2018
2019
2020 Centrale plek
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Agendapunt 6 Kennis & Onderwijs

Aanleiding
Onderwijs kan faciliteren zodat Drenthe hét hippisch centrum wordt. Samenwerking tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven is essentieel. MBO-paardenhouderij en paardensport gaan met ingang van 1 augustus 2016
werken met nieuwe kwalificatieprofielen. Dat biedt mogelijkheden om de opleidingen in deze sector beter af te
stemmen op het bedrijfsleven in de provincie. De beoogde uitbreiding van de sector in de provincie vraagt
meer goed opgeleide studenten die in staat zijn de ontwikkelingen meer vorm te geven. De paardenhouderij en
de paardensport in Drenthe vragen mensen met vakkennis en -vaardigheden. Door de handen ineen te slaan
kunnen ondernemers en onderwijs specifieke onderwijsactiviteiten op het gebied van ondernemen, marketing,
lesgeven aan jonge kinderen, organiseren, ontwikkelen en aanbieden van activiteiten etc.
Huidige situatie
Nederland heeft een leidende positie in de wereld van paardensport en fokkerij. Mede daardoor is de export
van paarden en kennis van betekenis voor de nationale economie. Het gaat dan om trainers, paarden,
veterinaire specialisten, hoefsmeden, voedingsspecialisten, bodemspecialisten enz. Teneinde de stand van de
totale sector op peil te houden, opdat ook in 2030 Nederland zijn positie in de hippische wereld heeft
behouden, is het zaak de opleidingen opnieuw vorm te geven, en de nieuwe kwalificatiestructuur biedt
daarvoor een goede gelegenheid.
In Drenthe zijn drie mbo-opleidingsplaatsen:
Meppel/Assen: paardensport niveau 4 (instructeur basissport en instructeur wedstrijdsport),
paardenhouderij niveau 2, 3 en 4
Emmen: paardenhouderij niveau 2, 3 en 4
Assen: paardenhouderij niveau 2
De opleidingen bestaan uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen.
Binnen de huidige opleidingen zijn er twee opleidingsvarianten: de BOL en BBL. In de BBL-opleiding hebben
studenten een arbeidsovereenkomst met een werkgever.
Tot slot is er een hbo-opleidingsplaats:
Emmen: Commerciële economie met specialisatie Equine Management (HBO)

Gewenste situatie
 Onderwijs en bedrijfsleven staan samen voor de kwaliteit van het onderwijs
 Kwalitatief goed onderwijs is onderwijs dat studenten opleidt waar de sector behoefte aan heeft
 Er worden voldoende studenten opgeleid om de hippische ondernemers te voorzien van voldoende
adequaat opgeleid personeel
 Er stromen voldoende nieuwe leerlingen in, in niveau 4
Wat zijn de ideeën m.b.t. de uitvoering op dit agendapunt?
 Onderwijs is afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven, zoals bijv. goede wijze van opvoeden,
rijden, fokken en innovatie ten behoeve van het paard. Hiervoor worden de keuzedelen gezamenlijk
ontwikkeld of ingevuld.
 Het bedrijfsleven maakt meer BBL-opleidingsplaatsen mogelijk.
 Het bedrijfsleven werkt mee aan de praktijkgerichtheid van de opleidingen door het geven van
gastcolleges en workshops, participatie in wedstrijden, excursies e.d.
 Het onderwijs organiseert naar behoefte workshops voor werknemers uit het bedrijfsleven en het
doorontwikkelen van het up-to-date houden van kennis en bevorderen van multi-inzetbaarheid.
 Studenten uit het MBO verrichten onderzoek en ontwerpen activiteiten en voeren deze uit voor het
bedrijfsleven in het kader van Regioleren (het praktijkgerichte onderwijsconcept van Terra). Hierdoor
wordt o.a. de hippische beleving en de recreatiesport gestimuleerd.
 De start van een Associate Degree-opleiding (= niveau 5) in Drenthe wordt uitgevoerd door CAH
Dronten, Terra en bedrijfsleven.
15








Matching van goede paarden aan goede studenten door een netwerk van bedrijven en school.
Gezamenlijk ontwikkelen van digitaal praktijklesmateriaal.
Betere begeleiding van stagiaires.
Gezamenlijke werving van aspirant-studenten voor niveau 4.
Bedrijfsleven en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding
door in werkveldoverleg en commissies de kwaliteit te evalueren en de opleiding en de examinering te
verbeteren.
We vormen een netwerk voor matching paard en student.

Planning
2016

Betere begeleiding van stagiaires
Matching van goede paarden aan goede studenten door een netwerk van bedrijven en
school.

2017

Gezamenlijk ontwikkelen van digitaal praktijklesmateriaal.
Gezamenlijke werving van aspirant-studenten voor niveau 4.

2018

Het bedrijfsleven maakt meer BBL-opleidingsplaatsen mogelijk.
De start van een Associate Degree-opleiding (= niveau 5) in Drenthe wordt uitgevoerd door CAH
Dronten, Terra en bedrijfsleven.
Studenten uit het MBO verrichten onderzoek en ontwerpen activiteiten en voeren deze uit voor
het bedrijfsleven in het kader van Regioleren (het praktijkgerichte onderwijsconcept van Terra).
Hierdoor wordt o.a. de hippische beleving en de recreatiesport gestimuleerd.

Doorlopend Het bedrijfsleven werkt mee aan de praktijkgerichtheid van de opleidingen door het geven van
gastcolleges en workshops, participatie in wedstrijden, excursies e.d.
Het onderwijs organiseert naar behoefte workshops voor werknemers uit het bedrijfsleven en
het doorontwikkelen van het up-to-date houden van kennis en bevorderen multi-inzetbaarheid.
2019

Bedrijfsleven en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
opleiding door in werkveldoverleg en commissies de kwaliteit te evalueren en de opleiding en
de examinering te verbeteren.

2020

Onderwijs is afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven, zoals bijv. goede wijze van
opvoeden, rijden, fokken en innovatie ten behoeve van het paard. Hiervoor worden de
keuzedelen gezamenlijk ontwikkeld of ingevuld.
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Agendapunt 7 Promotie
Aanleiding
Drenthe is een hippische provincie. Drenthe heeft de hippische sport als kernsport benoemd. En dit moet ook
uitgedragen worden naar buiten (nationaal en internationaal). Met een actieve promotie kan Drenthe meer
hippisch toerisme en bedrijvigheid genereren.
Huidige situatie
Drenthe biedt een infrastructuur voor hippische recreatie (zie agendapunt Recreatie). Hippische verblijfsrecreatie, ruiterroutes, hippische evenementen in verschillende disciplines etc.
Marketing Drenthe heeft in 2015 een promotiefilmpje gemaakt over Drenthe waarin het paard een prominente
rol speelt. Het Hippisch Platform Drenthe heeft in 2014 de activiteit ‘Kom in de box’ georganiseerd. Een succesvol evenement waarbij de hippische sector de gelegenheid heeft gekregen zich te presenteren aan een breed
publiek. Dit heeft vanwege financiële redenen geen vervolg gekregen in 2015. In 2016 zijn er plannen om aan
te sluiten bij de plannen van de KNHS in het kader van de ‘week van de paardensport’.
Het Hippisch Platform Drenthe is sinds 2012 actief. Slechts een deel van de hippische achterban is hiermee
bekend. Aan de naamsbekendheid moet gewerkt worden.
Gewenste situatie
1. Drenthe staat als hippische provincie op de kaart waardoor meer hippisch toerisme en recreatie wordt
gerealiseerd. Elke Nederlander met een hippische interesse weet wat er in Drenthe op het gebied van
hippische sport/recreatie/bedrijvigheid te vinden is.
2. Het Hippisch Platform wordt gezien als het platform om vraagstukken op het gebied van paardenhouderij
in Drenthe te bespreken of advies over in te winnen.
3. Meer berichtgeving over de hippische sector genereren.
Actiepunt
 Goede hippische recreatie infrastructuur, kortom de voorwaarden moeten in orde zijn (zie agendapunt
Recreatie). Investeren in aanbod.
 Campagne, aansluiten bij ‘week van de paardensport’ van de KNHS en initiatieven FNRS. In deze week een
uniek Drents hippisch arrangement ontwikkelen in samenwerking met Marketing Drenthe.
 Persoonlijk benaderen van journalisten met berichtgeving vanuit de sector.
 Nieuwsbrief vanuit het Hippisch Platform presenteren en per kwartaal versturen.
Planning
2016 Werken aan de juiste voorwaarden voor de hippische infrastructuur
Per kwartaal een nieuwsbrief
2017 Campagne + blijven werken aan hippisch infrastructuur
2018 Campagne + blijven werken aan hippisch infrastructuur
2019 Campagne + blijven werken aan hippisch infrastructuur
2020 Paardenhouderij met al zijn gezichten op de kaart
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Slot

Deze meerjarenagenda zijn de speerpunten voor de toekomst. Hier staat het Hippisch Platform Drenthe voor
en hier gaat het Hippisch Platform Drenthe voor.
Jaap Werners
Voorzitter Hippisch Platform Drenthe
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