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Mw. Inge Pauwels - zaakvoerder
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Auditor
Alexandra De Nil
Scope van de audit
De scope van de audit is beperkt tot:
Training: beroepsopleiding, coaching en workshops over dierengedrag, dierencommunicatie, dierentherapie en
dierenspiegel
Qfor erkenning
Op basis van de controles uitgevoerd door de auditor heeft de Certificatiecommissie beslist dat de doorgelichte
organisatie en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan.
Geldigheidsperiode: van 19-01-2017 tot 19-01-2020
De geldigheidsperiode is de maximum geldigheidsduur.

Toelichtingen
Enkel de opleidingsactiviteiten van Toscanzahoeve maken deel uit van de scope van deze audit.
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Voorstelling van de organisatie
Historiek en structuur
De passie om met dieren te werken heeft Inge
communicatiewetenschappen en public relations, startte
Pauwels bood sales- en communicatietrainingen aan in
bijscholingen leerde ze naast lesgeven, communicatie
management.

Pauwels van kindsbeen af. Na haar studies
ze in 2001 de vennootschap Vishuddha op. Inge
bedrijven. Dankzij deze ervaring en door tal van
en sales ook (bedrijfs)psychologie, coaching en

Vrij snel besliste ze om vanuit de organisatie opleidingen aan te bieden, gericht naar mens en dier. Haar
belangrijkste drijfveren waren haar passie voor dieren en het feit dat een dergelijke organisatie nog niet bestond
in België. In 2003 kwam de organisatie naar buiten onder de commerciële naam Toscanzahoeve met als doel
zich in te zetten voor het welzijn van de dieren, via onder andere training en coaching. De zaakvoerder is
eveneens oprichtster van vzw therapiedier, het online platform dierenactie en van de website 'animal reflections'.
Inge Pauwels is zaakvoerder van Toscanzahoeve en daarnaast hoofdtrainer en -coach. Zij doet tevens een
beroep op een drietal freelance lesgevers die geregeld voor de organisatie werken. Daarnaast kan zij rekenen op
gastsprekers die op basis van hun expertise worden ingezet.
Activiteiten en specifieke kenmerken
Toscanzahoeve deelt haar activiteiten op in vier pijlers: opleiding en boeken, training en gedrag, coaching en
therapie, welzijn en gezondheid. De pijler 'opleiding en boeken' verwijst naar de beroepsopleidingen, workshops,
lezingen en e-training evenals naar de boeken en artikels die Inge Pauwels schrijft. De pijler 'training en gedrag'
behelst de gedragstrainingen en -testen, de hondenschool en de privétraining. Een derde pijler 'coaching en
therapie' omvat persoonlijke coaching, training en therapie op maat uitgewerkt. De laatste pijler heeft betrekking
op de alternatieve en holistische opleidingen, waarbij wordt gewerkt met kruiden en massages. Deze activiteiten
zitten vervat onder 'welzijn en gezondheid'. De scope van deze audit is beperkt tot de opleidings- en
coachingactiviteiten van Toscanzahoeve.
De organisatie biedt een ruim aanbod aan opleidingen en coaching aan over dierengedrag, dierencommunicatie,
dierentherapie en dierenspiegel. Het gaat zowel om beroepsopleidingen, vervolgopleidingen als workshops en
lezingen. De training wordt zowel in groepssessies als privétrainingen aangeboden. De organisatie biedt ook
beroepsopleidingen aan. Kenmerkend aan haar aanpak is de holistische benadering, waarbij gekeken wordt naar
het geheel van de mensen en dieren en de eventuele interactie tussen mens en dier. Toscanzahoeve combineert
verschillende methodieken en theoretische concepten om een aangepaste oplossing te vinden.
Het doel van Toscanzahoeve is om een beter begrip te ontwikkelen tussen mens en dier opdat er zich minder
gedragsproblemen en minder bijtincidenten zouden voordoen enerzijds. Anderzijds wil de organisatie bijdragen
aan een betere inzet en samenwerking van de dieren in de therapeutische en medische wereld. Vanuit een
maatschappelijk en therapeutisch standpunt leidt de organisatie therapiedieren op om hen in te zetten in, onder
andere, instellingen, tehuizen en scholen.
De opleidingen vinden plaats op locatie van Toscanzahoeve te Booischot. Vanaf mei 2017 zal de organisatie een
gloednieuwe locatie betrekken te Aarschot (Langdorp) met meer les- en ontspanningsruimte.
Toekomstige ontwikkelingen
To do: toekomst, datascan aanpassen, synthese en HR
Toscanzahoeve zet voor de toekomst een aantal werkpunten uit. Zo wil de organisatie in 2017 de e-e-learning
modules verder uitbouwen. Daarnaast wil de zaakvoerder meer opleidingen in het buitenland geven en
organiseren en de coaching van mensen met betrekking tot werk en leven verder uitwerken.De organisatie plant
ook meer workshops en acties rond het thema 'kind en hond'. Ten slotte, zal de zaakvoerder inzetten op het
behalen van internationale erkenningen aangaande het beroep van honden- en kattengedragstherapeut.
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Visie
"Het doel van Toscanzahoeve is een beter begrip te krijgen tussen mensen en dieren en bijgevolg minder
gedragsproblemen, bijtincidenten en een betere inzet en vooral samenwerking van de dieren in de therapeutische
en medische wereld van mensen. Toscanzahoeve traint dieren en coacht mensen."
Tekst zoals weergegeven door de organisatie zelf.

Bezoek aan de organisatie
Gedurende het bezoek werd door de auditor via een steekproefsgewijze controle de informatie zoals opgenomen
in dit auditrapport gevalideerd.

Doorgelichte activiteiten
Vormen van dienstverlening
Open opleidingen:
Coaching:

tussen 10 en 50 dagen / jaar
tussen 10 en 50 dagen / jaar

Domeinen
Communicatie:
Management:

minder dan 10 dagen / jaar
tussen 10 en 50 dagen / jaar

Thema's
Prestaties van het laatste jaar per thema en vorm van dienstverlening uitgedrukt in aantal dagen
Thema's

Open opleidingen

Dierengedragstherapie
Privé-training
Workshops en beroepsopleidingen

144

Totaal: (204)

144

Coaching
32
28
60

Klantenbestand
Profiel van de personen
uitgedrukt in : aantal klanten
bedienden:
arbeiders:
zelfstandige ondernemers:

14-03-2017
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Activiteitensector
uitgedrukt in : aantal klanten
andere:

100 %

Bedrijfsgrootte
uitgedrukt in : aantal klanten
minder dan 250 medewerkers:

100 %

Type klant
uitgedrukt in : aantal klanten
directe eindklanten:

100 %

Aantal verschillende klanten
2016:
2015:
2014:

tussen 11 en 100
tussen 11 en 100
tussen 11 en 100

Talen
uitgedrukt in : aantal klanten
Engels:
Nederlands:

2%
98 %

Recente referenties zoals vermeld door de organisatie:
Evi Vos - Marijke Syen - Wouter Peeters - Linda Perotti - Femke Smolders - Anne Appeltans-Janssen - Leen
Pepels - Ellinor Wagnert - Kees Van Sundert
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Qfor ClientScan
Training
Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers
van de periode van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016.
Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd
gecontroleerd door de auditor.
Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 8.
Periode van het klantenonderzoek: van 02-01-2017 tot en met 13-01-2017.
Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat allen tevreden tot heel tevreden zijn over Toscanzahoeve en
haar dienstverlening.
De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan.
Resultaat

Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden ? 2: ontevreden ? 3: neutraal ? 4: tevreden ? 5: heel tevreden

Percentage algemene indruk : 100%
Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie 'tevreden' of 'heel tevreden' is.

Percentage tevredenheid aspecten : 99%
Som aantal scores 'tevreden' en 'heel tevreden' in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten.

Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,33/5
Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek

Homogeniteitsindex algemene indruk : 100%
Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100.

Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 97%
Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100.

Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,42/5
Gemiddelde waarde van 'gemiddelde waarde van de algemene indruk' en 'gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'.

Synthese van de vaststellingen:
In het algemeen volgden de ondervraagde klanten reeds meerdere opleidingen en/of trainingen bij
Toscanzahoeve. Zij kwamen doorgaans bij de organisatie terecht via een zoektocht op het Internet of via een
positieve referentie. De meesten onder hen kozen voor Toscanzahoeve omwille van de behaalde erkenningen, de
naambekendheid en de positieve eerste indruk. Wat de inschrijving voor een training betreft geven de deelnemers
doorgaans aan dat dit vlot en op een duidelijke manier gebeurde. Eén klant geeft aan bij annulering van zijn
training, een bedrag te hebben betaald en hoopte dat dit anders was. De verkregen informatie op voorhand kwam
overeen met de dienstverlening zoals geboden.
Over de uitvoering van de training is de feedback van de klanten positief tot zeer positief. Onder de genoemde
opleidingen kwamen beroepsopleidingen vervolgopleidingen, workshops en lezingen aan bod. Zij omschrijven de
gevolgde training zijnde boeiend en leerrijk. De aanpak wordt doorgaans interactief genoemd. Doorgaans
appreciëren de geïnterviewde klanten de ruimte voor vragen en uitwisseling. Sommigen zijn van mening dat de
benadering gepersonaliseerd is. Eén klant geeft mee dat er nog bijkomend persoonlijke cases zouden behandeld
kunnen worden. Over het algemeen geven de klanten aan dat de inhoud van de training aan de verwachtingen
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voldeed of deze overtroffen heeft.
Toscanzahoeve pakte de praktisch-organisatorische aspecten goed aan volgens de ondervraagde klanten.
Meerdere van hen benadrukken de stiptheid en de correcte tijdsduur. Sommigen geven aan dat de groep wat
groot was binnen de voorziene infrastructuur. Verschillende deelnemers waarderen het feit dat ze zelf mee de
spreiding van de modules kunnen bepalen.
Onder het didactisch materiaal noemen de klanten onder andere een handboek, een PPT, een hand-out van de
PPT en cursussen. Sommigen appreciëren in het bijzonder dat -wie ook de lesgever was- het materiaal coherent
is. De gebruikte tools geven een correcte samenvatting van de geziene stof. Eén klant vindt dat de structuur uit
het handboek nog meer dient gevolgd te worden in de opbouw van de les zelf. Enkelen vinden het fijn dat ze tips
voor verdere literatuur meekregen. Sommigen vermelden dat Toscanzahoeve sindskort een digitale versie
aanbiedt van het cursusmateriaal.
Alle geïnterviewde klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers van Toscanzahoeve. Allen kennen de
hoofdtrainer. Sommigen kregen daarnaast les van één van de andere lesgevers van de organisatie. De
hoofdtrainer wordt geapprecieerd voor haar expertise en brede kennis. Over de trainers zeggen de klanten dat zij
open staan voor vragen en feedback en luisteren naar de groep. Ook hun ervaring is een troef.
Na afloop van de training of tussentijds in een langerlopende opleiding, wordt doorgaans op formele of informele
manier gepolst onder de deelnemers of de verwachtingen zijn ingevuld. Meerdere klanten beklemtonen dat
Toscanzahoeve een open houding aanneemt ten aanzien van feedback. De mogelijkheid voor het volgen van
vervolgcursussen en -opleidingen wordt op een correcte wijze gecommuniceerd.
Alle geïnterviewde klanten geven aan dat zij een contactpersoon hebben binnen de organisatie. Deze wordt
doorgaans als zijnde vlot bereikbaar en behulpzaam omschreven. De zaakvoerder is één van de
hoofdcontactpersonen maar ook contact met de andere lesgevers is mogelijk.
Toscanzahoeve zorgt voor een correcte administratieve opvolging. Meerdere klanten geven aan dat er recent een
zeer positieve verandering is, namelijk dat zij de factuur meteen ontvangen bij inschrijving aan een opleiding. De
facturen zijn conform de vooraf gecommuniceerde modaliteiten en prijs. Wat de infrastructuur betreft, zijn de
klanten doorgaans op de hoogte dat Toscanzahoeve binnenkort verhuist. Opmerkingen aan de beperkte huidige
lesruimte worden dan ook veelal gerelativeerd met de voorziene intrek in de nieuwe locatie.
Met uitzondering van één klant, zijn allen van mening dat de prijs-kwaliteitverhouding positief is. Eén klant betreurt
dat de prijs voor een kortdurende workshop niet overeenstemde met wat geboden werd. De klanten geven
doorgaans aan dat de prijssetting correct tot zeer correct is en beklemtonen hierbij de kwalitatieve trainingen. Wat
de return on investment betreft, is de feedback positief. De deelnemers zijn van mening dat ze veel bijleerden en
een aantal van hen zijn verwonderd dat ze ook over zichzelf zaken te weten kwamen dankzij de opleiding.
Toscanzahoeve laat bij alle ondervraagde klanten een positieve tot zeer positieve indruk na. Doorgaans bevelen
zij de organisatie ook aan. Onder de troeven noemen zij onder andere de expertise, de deskundigheid, de
kwalitatieve dienstverlening en het sterke trainersteam. Onder de verbeterpunten geven een aantal klanten aan
dat de verhuis naar de nieuwe locatie een grote verbetering zal zijn. Meerdere klanten spreken met veel lof over
de zaakvoerder/hoofdtrainer.
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Human Resources
Overzichtstabel van de medewerkers
Vaste medewerkers

Regelmatige en occasionele
medewerkers

totaal

#

fte

#

fte

fte

4
0

1,10
0,00

30
0

0,15
0,00

1,25
0,00

Gemiddelde anciënniteit van de consultants (uitgedrukt in jaren):
Aantal consultants die de laatste 12 maanden de organisatie verlaten hebben:
Aantal consultants die de laatste 12 maanden aangeworven zijn:

7,00
0
0

Consultants
Niet consultants

Legende: #: aantal verschillende natuurlijke personen; fte: aantal voltijdse equivalenten

Stabiliteit van het team van vaste consultants

Toelichtingen
Overzicht van de opleidingsachtergrond en de werkervaring van de consultants:
De zaakvoerder en hoofdtrainer studeerde af binnen de richting communicatiewetenschappen. Ze volgde onder andere
cursussen hondenmassage, bachbloesems, gedrag, ethologie, instructeur, speuren, gedragstesten en therapiedieren in
tal van erkende internationale instellingen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Naast
gedragstherapeute is ze instructeur voor honden en geeft ze opleidingen in verband met communicatie en ethologie.
Inge Pauwels is ook auteur van diverse boeken.

Interne kwaliteitsopvolging
Toscanzahoeve hecht belang aan het continu verbeteren van haar opleidingen en werking in het algemeen. Daartoe
neemt de organisatie verschillende initiatieven op vlak van klantenopvolging en ontwikkeling van expertise binnen de
organisatie zelf. Wat de klantenopvolging betreft, gebeuren er evaluaties onder de deelnemers om na te gaan of het
gevolgde programma aan de verwachtingen voldeed. Ook volgen heel wat deelnemers vervogopleidingen of
bijkomende training bij Toscanzahoeve.
Wat de interne expertise ontwikkeling betreft, schoolt de zaakvoerder zich enerzijds continu bij via opleidingen in het
binnen- en buitenland. Met de freelance lesgevers vinden geregeld uitwisselingsmomenten plaats om ervaringen en
good practices te delen en cursussen te verfijnen. De freelance lesgevers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijscholing.
Inge Pauwels kiest voor lesgevers op basis van hun specifieke expertise en hun affiniteit met de visie en missie van
Toscanzahoeve.
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