Huishoudelijk Reglement
Visie

Onze visie luidt: "Massage is de basis voor ontspanning, lichamelijke ondersteuning en
gedragsverandering".
Massage kan ingezet worden als 'gewoon' ontspannend, maar ook doelgericht, zoals dat bijvoorbeeld
het geval kan zijn bij hondensport, gedragsproblemen en lichamelijke ondersteuning. Gebleken is
dat herstel na blessures sneller verloopt, gewrichtsproblemen en ouderdomsklachten draagbaar
kunnen worden gemaakt, en aanrakings- en gedragsproblemen beter beheersbaar kunnen worden.
Massage werkt en mag meer 'gezien' worden. Daartoe werkt onze vereniging samen met collega's
de komende jaren hard aan doorontwikkeling en bekendheid van hondenmassage.

Doelstellingen

Het professionaliseren van de kwaliteit en de beroepsuitoefening van de Kynologisch Masseurs en
Massagetherapeuten staan bij ons hoog in het vaandel. Daartoe hebben we de volgende doelen
gesteld:
•
het bevorderen en bewaken van de deskundige uitoefening en verantwoorde toepassing van de
kynologische massages en massagetherapie;
•
het bevorderen van de verdere beroepsontwikkeling;
•
het behartigen van de belangen van kynologisch masseurs en massagetherapeuten;
•
het bevorderen van de naamsbekendheid van hondenmassage in het algemeen en de
beroepsvereniging in het bijzonder;
•
erkenning bij gedragsspecialisten, medisch specialisten, beroepsgerelateerde organisaties en
klanten.
De beroepsvereniging Palpabel bereikt haar doelen door de volgende activiteiten te ondernemen:
het hanteren en actueel houden van het beroepsprofiel;
het hanteren van het licentiereglement, zodat deelname aan de beroepsvereniging Palpabel een
waarborg voor vakbekwaamheid betekent;
•
het gezamenlijk ondernemen van activiteiten voor evenementen;
•
het opfrissen van kennis en vaardigheden aan de hand van scholing;
•
het stimuleren van nieuwe kennis via scholing;
•
het controleren op jaarlijkse scholing;
•
het geven van voorlichting over massage(therapie).
•
•

Begripsbepalingen
Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
• De vereniging: de Beroepsvereniging Kynologisch Masseurs en Therapeuten Palpabel, zetelend te
Alkmaar.
• De statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 9 september 2015
door notaris Mr. Marinus Cornelis Reijntjes te Alkmaar.
• Het bestuur: het bestuur van de vereniging.
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Lidmaatschap
Artikel 2 - Aanmelding

Hij/zij die lid wenst te worden meldt zich daartoe schriftelijk aan bij de vereniging door middel van
een aanmeldingsformulier. Bij het lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid het digitale
lidmaatschapslogo van de beroepsvereniging Palpabel voor het jaar van deelname. Dit wordt
toegezonden, nadat de jaarbijdrage is betaald.
Artikel 2b Leden
De beroepsvereniging erkent 3 beroepsprofielen (art. 3):
•
•
•

Niveau 1: Kynologisch Masseur Basis
Niveau 2: Kynologisch Masseur Gevorderd
Niveau 3: Kynologisch Massagetherapeut

De beroepsvereniging werkt met de toelating van nieuwe leden met genoemde profielen.
Ze kent 4 soorten lidmaatschappen:
Aspirant-lid A:
- heeft niveau 1 afgerond
- is in bezit van Licentie 1
- is gestart met één van de opleidingen op niveau 2
Aspirant-lid B:
- heeft niveau 1 afgerond
- is in bezit van Licentie 1
- volgt geen verdere opleiding, wil wel betrokken zijn bij de beroepsvereniging
Lid:

-

heeft niveau 2 en/of 3 afgerond en een of meer specialisaties
is in bezit van Licentie 2 of 3 en evt. een of meer specialisaties

Erelid:
- heeft niveau 2 en/of 3 afgerond en een of meer specialisaties
- is in bezit van Licentie 2 of 3 en evt. een of meer specialisaties

Artikel 3 Beroepsprofiel
Beroepsprofiel Niveau 1:Kynologisch Masseur Basis
Een Kynologisch Masseur Basis beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:
• kan met respect werken met een hond;
• basiskennis communicatie hond;
• basiskennis observeren lichaam in stand en beweging;
• basiskennis palperen aandachtsplekken/spanningspatronen;
• basiskennis effecten massage op lichaam en geest;
• uitgebreide kennis oppervlakkige spieren;
• uitgebreide kennis massagetechnieken uit de klassieke massage;
• basiskennis massagegerichte anatomie en fysiologie;
• basiskennis contra-indicaties;
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•
•
•
•
•

basiskennis omgaan met klanten;
kan een ontspanningsmassage uitvoeren;
kan zelfstandig massage inzetten als ondersteuning bij eigen werkzaamheden in bijvoorbeeld de
trimsalon, het pension, de dierenartsenpraktijk, de hondenuitlaatservice of de hondenschool;
kan één op één werken met klanten voor ontspanning;
zal bij specifieke gedrags- of gezondheidsproblemen doorverwijzen naar een specialist.

Beroepsprofiel Niveau 2: Kynologisch Masseur Gevorderd
Een Kynologisch Masseur Gevorderd beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:
• als genoemd onder niveau 1;
• kan met respect en creativiteit werken met een hond;
• kennis van gedragsleer gericht op massage;
• op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van gedrag en algemene kennis van
trainingsmethoden;
• kennis van bewegingsleer gericht op massage;
• kennis van rasspecifieke eigenschappen rasgroepen FCI en aandachtspunten voor massage;
• uitgebreide kennis communicatie hond;
• bezit anamnetische vaardigheden
• kan probleemgericht de effecten van massage uitleggen aan de klant;
• kan met professionele lichamelijke observatie en palpatie onregelmatigheden opsporen;
• kan probleemgericht massagetechnieken in sessie bewust aanraken of deelmassage(s) inzetten;
• kan de klant professioneel betrekken bij alle onderdelen van het consult en het advies goed
overdragen;
• bezit uitgebreide kennis van massagetechnieken uit de klassieke massage en/of een of meer
specialisaties (te denken aan Sportmasseur, Shiatsumasseur, Energetisch masseur, enz)
• kan een workshop of presentatie van een dagdeel verzorgen.
Beroepsprofiel Niveau 3: Kynologisch Massagetherapeut
Een Kynologisch Massagetherapeut beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:
• als genoemd onder niveau 1 en 2;
• aantoonbaar (met een diploma) medische basiskennis voor mensen of medische basiskennis
voor honden;
• kennis van terminologie gedrag;
• kennis van medische terminologie;
• uitgebreide kennis hersenen en gedrag;
• uitgebreide kennis meest voorkomende gedragsproblemen;
• uitgebreide kennis toegepaste therapeutische massage bij gedragsproblemen;
• uitgebreide kennis trainingstechnieken;
• uitgebreide kennis anatomie en beweging;
• uitgebreide kennis toegepaste therapeutische massage bij lichamelijke problemen;
• uitgebreide kennis massage bij contra-indicaties;
• kennis van één of meer (diepere) therapeutische massagetechnieken;
• basiskennis EHBO;
• basiskennis voeding en beweging;
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•
•

uitgebreide kennis anamnetische en communicatieve vaardigheden;
kan een dagvullende of meedaagse workshop verzorgen.

Artikel 4 - Licentiesysteem
De vereniging werkt met een licentiesysteem om zo de kwaliteit van de masseurs en
massagetherapeuten te waarborgen en te verbeteren. Een deelnemer kan lid worden en de
bijbehorende licentie aanvragen, na het met goed gevolg hebben afgerond van een door Palpabel
geaccrediteerde opleiding. Het lidmaatschap van de beroepsvereniging is verbonden aan het
uitvoeren van licentie Kynologische Masseur Basis (niveau 1), Kynologisch Masseur Gevorderd
(niveau 2) en Kynologisch Massagetherapeut (niveau 3), zoals beschreven in art. 3.
Kynologisch Masseurs en Massagetherapeuten die geen opleiding hebben genoten bij een door
Palpabel geaccrediteerd opleidingsinstituut, kunnen toegelaten worden na het doorlopen van een
aantal toelatingscriteria, welke door de Commissie ‘Toelating nieuwe leden’ dient te worden
getoetst. Zie Artikel 9 - Commissie Toelating nieuwe leden
Algemene Licentie voorwaarden:
• aanvrager van de licentie, het lid, is de licentiehouder;
• licentiehouder hanteert een minimum tarief van € 20,- incl btw per half uur (vastgesteld om
eerlijke concurrentie te creëren);
• de licentie is persoonsgebonden en heeft een looptijd van drie jaar;
• licentiehouder is verplicht om de licentie op verzoek van de klant te tonen;
• verlenging van de licentie moet uiterlijk één maand voor het verlopen van de licentie door de
licentiehouder zelf schriftelijk of per email worden aangevraagd;
• de licentie vervalt automatisch drie jaar na afgiftedatum; licentiehouder is zelf verantwoordelijk
voor het aanvragen van een nieuwe licentie;
• de licentie vervalt per einde kalenderjaar als licentiehouder niet voldoet aan de voorwaarden van
scholing;
• de licentie vervalt per einde kalenderjaar als licentiehouder de kosten voor het lidmaatschap niet
(op tijd) voldoet;
• voor elk niveau moet een nieuwe pas aangevraagd worden. Het aanvragen van een licentiepas
kost € 20,- .
Voor een licentie 1 (niveau 1) zijn de volgende toelatingscriteria van toepassing:
in het bezit van het certificaat Kynologisch Masseur Basis bij een door Palpabel geaccrediteerd
opleidingsinstituut;
 in het bezit zijn van een gelijkwaardig certificaat of diploma (ter beoordeling door de
Toelatingsadviescommissie);
 de visie van de beroepsvereniging delen en uitdragen;
 voldoen aan de richtlijnen voor scholing;
 in het bezit zijn van een BTW-nummer.**


** Indien je geen bedrijf hebt met BTW-nummer en Kamer van Koophandelnummer is het in overleg mogelijk om lid te worden van de
beroepsvereniging. Voorwaarde is dat je als kleine zelfstandige werkzaam bent binnen de branche of in dienst bent van een onderneming
die binnen de branche werkzaam is (o.a. pension, dierenarts, asiel, trimsalon). Tevens ben je in het bezit van een erkende opleiding.

Voor een licentie 2 (niveau 2) zijn de volgende toelatingscriteria van toepassing:
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in het bezit van het certificaat Kynologisch Masseur Gevorderd bij een door Palpabel
geaccrediteerd opleidingsinstituut;
in het bezit zijn van een gelijkwaardig certificaat of diploma (ter beoordeling door de
Toelatingsadviescommissie);
de visie van de beroepsvereniging delen en uitdragen;
voldoen aan de richtlijnen voor scholing;
het voeren van een eigen bedrijf met BTW-nummer en inschrijving bij de Kamer van
Koophandel.**







** Indien je geen bedrijf hebt met BTW-nummer en Kamer van Koophandelnummer is het in overleg mogelijk om lid te worden van de
beroepsvereniging. Voorwaarde is dat je als kleine zelfstandige werkzaam bent binnen de branche of in dienst bent van een onderneming
die binnen de branche werkzaam is (o.a. pension, dierenarts, asiel, trimsalon). Tevens ben je in het bezit van een erkende opleiding.

Voor een licentie 3 (niveau 3) zijn de volgende toelatingscriteria van toepassing:
 in het bezit van het certificaat Kynologisch Massagetherapeut van een door Palpabel
geaccrediteerd opleidingsinstituut ;
 in het bezit zijn van een gelijkwaardig certificaat of diploma (ter beoordeling door de
Toelatingscommissie);
 de visie van de beroepsvereniging delen en uitdragen;
 voldoen aan de richtlijnen voor scholing;
 in het bezit zijn van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 voldoen aan de richtlijnen voor een goede praktijkvoering;
 het voeren van een eigen bedrijf met BTW-nummer en inschrijving bij de Kamer van
Koophandel.**
** Indien je geen bedrijf hebt met BTW-nummer en Kamer van Koophandelnummer is het in overleg mogelijk om lid te worden van de
beroepsorganisatie. Voorwaarde is dat je als kleine zelfstandige werkzaam bent binnen de branche of in dienst bent van een onderneming
die binnen de branche werkzaam is (o.a. pension, dierenarts, asiel, trimsalon). Tevens ben je in het bezit van een erkende opleiding.

De licentie blijft eigendom van de beroepsvereniging en kan tijdelijk of permanent worden
ingetrokken als de licentiehouder niet handelt conform de statuten en reglement van de
beroepsvereniging Palpabel.

Rechten en plichten leden
Artikel 5 - Rechten van de leden
•

•
•
•

Het lid c.q. aspirant-lid heeft het recht zijn lidmaatschap/aspirant lidmaatschap van de
beroepsvereniging Palpabel naar buiten toe kenbaar te maken.
Het lid c.q. aspirant-lid heeft toegang tot de ledenvergaderingen, ook en meer in het bijzonder
tot de algemene ledenvergadering.
Het lid c.q. aspirant-lid heeft recht op inzage van de laatst verschenen ledenlijst, de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement, te vinden op het beveiligde deel van de website.
Het lid c.q. aspirant-lid mag in publicaties en/of aankondigingen gebruik maken van het logo,
door het beroepsvereniging Palpabel gehanteerd en gevoerd.

Artikel 6- Verplichtingen van de leden
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•
•
•
•
•

•

Het lid/aspirant-lid is verplicht tot nakoming van al zijn of haar verplichtingen als voortvloeiende
uit de Statuten, meer in het bijzonder ook tot het betalen van de jaarlijkse contributie.
Het lid/aspirant-lid is verplicht tot controle op de naleving van de eisen omschreven in art. 3 en 4
van het Huishoudelijk Reglement.
Het lid/aspirant-lid is verplicht aan de voorwaarden van scholing te voldoen zoals beschreven in
art. 7 van het Huishoudelijk Reglement.
Het lid/aspirant-lid is met name en nadrukkelijk ook gehouden tot nakoming van de
verplichtingen als omschreven in art. 5 der Statuten.
Een lid/aspirant-lid is onderworpen aan de regels vervat in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de beroepsvereniging Palpabel en onthoudt zich van alle handelingen die in strijd
zijn met de belangen van de massage en de leden van de beroepsvereniging Palpabel.
Adreswijzigingen en wijzigingen van telefoonnummers dienen zo spoedig mogelijk te worden
gemeld bij de secretaris van de beroepsvereniging Palpabel.

Overzicht rechten-plichten

Aspirant-

(ere) Leden

Mag lidmaatschap naar buiten communiceren

leden A en B




Toegang tot ALV en LV





Stemrecht ALV en LV

x





























Klachtenregeling





Scholing





Inzage in ledenlijst, de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Mag gebruik maken van het logo
Beroepsvereniging
Verplicht tot betalen jaarlijkse contributie
Marketingactiviteiten
Actief benaderen van doelgroepen
Beroepsvereniging licentiepas
Promotiemateriaal

Artikel 7 -Scholing

Elk lid is verplicht jaarlijks een aantal studiepunten te halen d.m.v. scholing.
Onder scholing wordt het volgende verstaan:
Scholing op (honden)massagegebied en hondengedrag om de gevolgde kennis en vaardigheden uit
te breiden en op te frissen. Denk hierbij aan:
• Opleidingen (geaccrediteerd)
• Opleidingen ( niet- geaccrediteerd)
• Deelname ALV en middagprogramma (scholing)
• Cursussen
• Online cursussen
• Lezing m.b.t. hondengedrag
• Lezing m.b.t. (honden) massage
• Lezing m.b.t. persoonlijke/communicatievaardigheden
• Overige lezingen
• Seminar
• (dag) Symposium
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•
•

(dag) Congres m.b.t. de hond
(dag) evenement waar palpabel met een stand staat (als bemanning van de stand)

In de “Studiepunten voor de leden van de beroepsvereniging Palpabel” staat beschreven hoeveel
punten er per opleiding/cursus/lezing/seminar/ed. toegekend worden. Indien een scholing niet in
deze lijst vermeld staat kan deze ter beoordeling voorgelegd worden aan de commissie Scholing.
Het volgende aantal punten moeten jaarlijks behaald worden:
Niveau 1: 15 punten
De punten mogen behaald worden door eigen invulling. De punten dienen behaald te worden door
het volgen van één van de genoemde bijscholingen in “Studiepunten voor de leden van de
beroepsvereniging Palpabel“.
Niveau 2: 45 punten
De behaalde studiepunten moeten bestaan uit:
• Minimaal 1 opleidingsdag (geaccrediteerd of niet- geaccrediteerd);
• Minimaal 1 lezing.
Niveau 3: 55 punten
De behaalde studiepunten moeten bestaan uit:
• Minimaal 1 opleidingsdag ( geaccrediteerd of niet- geaccrediteerd);
• Minimaal 1 lezing.
Voor elk gevolgde of te volgen scholing wordt door het lid een formulier ingevuld ter goedkeuring
van de studiepunten door de Commissie Sholing.
Het lidmaatschap eindigt per einde kalenderjaar als het lid niet voldoet aan de voorwaarden van
bijscholing.

Commissies
Artikel 8 – Commissie Scholing

Het bestuur heeft de commissie gemandateerd om namens het bestuur de scholing jaarlijks te
inventariseren en te controleren.
1. De commissie bestaat uit minimaal een voorzitter en een lid.
2. De commissie draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie en verslaglegging van haar
werkzaamheden.
3. De commissie houdt een administratie bij van de ingediende studiepunten. De
verantwoordelijkheid voor het indienen van de studiepunten ligt bij het lid.
4. De commissie geeft bij het te laat indienen van het jaarlijkse studiepunten een waarschuwing
aan het lid. Wordt er binnen een termijn van 1 maand geen gehoor gegeven dan kan de
commissie het bestuur adviseren om het lid te royeren.
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Artikel 9 - Toelatingsadviescommissie nieuwe leden
1. De Toelatingsadviescommissie adviseert het bestuur over de toelating van nieuwe leden.
2. De toelatingsadviescommissie bestaat uit minimaal een voorzitter en een lid.
3. De commissie draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie en verslaglegging van haar
werkzaamheden.
4. De commissie beoordeelt de aanmelding van nieuwe leden op basis van de voorwaarden als
gesteld in artikel 3. Bij aanmelding van nieuwe leden die niveau 1, 2 en/of 3 bij een ander
opleidingsinstituut hebben gevolgd dan een door Palpabel geaccrediteerd opleidingsinstituut,
dient aanvrager een schriftelijke kopie van de certificaten/diploma’s bij de aanvraag te voegen.
De commissie bekijkt of de genoten opleiding voldoet aan het gestelde in het betreffende
niveau.
5. De commissie adviseert het bestuur binnen 2 weken na ontvangst omtrent het verzoek. Het
advies kan bestaan uit toelating van de aanmelding bij de beroepsvereniging, een intake of een
gemotiveerde afwijzing van het verzoek.
6. De commissie kan bij twijfel aan de kwaliteit van de aanvragen overgaan tot een uitgebreide
intake met aanvragen, waarin aanvrager zijn motivatie kan toelichten.

Artikel 10 - Commissie Evenementen
1. Het bestuur heeft een commissie gemandateerd om namens het bestuur evenementen voor te
bereiden en uit te voeren.
2. De commissie bestaat uit minimaal een voorzitter en een lid.
3. De commissie draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie en verslaglegging van haar
werkzaamheden.

Artikel 11 - Commissie Accreditatie Opleidingen
1. De Commissie voor Accreditatie Opleidingen heeft tot taak om te beoordelen of opleidingen
voldoen aan de door de vereniging geformuleerde eisen.
2. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het Reglement
Commissie voor Accreditatie Opleidingen.
3. De commissie bestaat minimaal een voorzitter en een lid.
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