Stichting Helende Harp

BELEIDSPLAN STICHTING HELENDE HARP / HEALING HARP
Stichting Helende Harp heeft zich ten doel gesteld voorwaarden te creëren voor het
opleiden van goed gekwalificeerde therapeutisch harpspelers, het promoten en
implementeren van therapeutisch harpspel in de brede zorg omgeving en het
faciliteren van een platform en nascholingen voor therapeutisch harpspelers.

DOEL VAN DE STICHTING:
1. Therapeutisch harpspel stimuleren en integreren in diverse vormen van zorg.
2. Opleiding voor therapeutisch harpspeler organiseren en aanbieden, volgens het
gedachtengoed van Christina Tourin, oprichter International Harp Therapy Program.
3. Kwaliteit van de afgestudeerde, gediplomeerde studenten op peil houden door bijen nascholing aan te bieden.
4. Fondsen werven om therapeutisch harpspel mogelijk te gaan maken in de zorg.
5. Platform creëren voor het delen van (wetenschappelijke) kennis en netwerken
onder therapeutisch muzikanten, wetenschappers en “mensen in het veld”.

VISIE VAN DE STICHTING:
De waarde van het eeuwenoude fenomeen van helende harpklanken breed erkend
en geïntegreerd zien in de diverse zorgomgevingen en zodoende mogen en kunnen
bijdragen aan het welzijn van mensen (en dieren) door middel van harpspel.

ONDERBOUWING:
Kwaliteit van leven is belangrijk van jonge leeftijd tot het einde toe. Therapeutisch
harpspel kan hierin voorzien door op maat gemaakte en gespeelde muziek voor
patiënten en cliënten. Therapeutisch harpspel heeft een positieve invloed op onder

andere hartslag, ademhaling, bloeddruk, pijnbeleving en emotioneel welbevinden
zowel voor het individu als in groepsverband. De opleiding IHTP voorziet in een
gedegen voorbereiding voor de student om kwalitatief goede zorg te verlenen
middels muziek.
Ook de preventieve gezondheidszorg en lifestyle/wellness sector is een uitgelezen
plek voor het inzetten van ontspannende en verdiepende harpklanken.
Het wezenlijke verschil tussen therapeutisch harpspeler en muziektherapeut is de
werkwijze: de MT maakt een diagnose en gaat vervolgens te werk volgens een
behandelplan met het doel om een gewenste verandering bij de cliënt te
bewerkstelligen; de therapeutisch harpspeler daarentegen werkt in het moment; de
muziek is het medium waarbij het zelfhelend vermogen wordt aangesproken van de
ander. Er wordt uitgegaan van de principes van entrainment en resonantie om, mede
met behulp van de intuïtie, zich muzikaal af te stemmen en een bedding van klank te
maken voor de ander. Therapeutisch harpspel is een Holistische Healing Art.
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Laatste voorbereidingen treffen om de overgang van de Amerikaanse
moederschool taken over te nemen, zoals docentenopleiding afronden door
enkele docenten; financiële organisatie en klaarmaken voor zelfstandig
functioneren (2021-2022);
Het behalen van de officiële status van Affiliate Program van de IHTP (2022);
Opleiding en nascholing jaarlijks blijven aanbieden in Nederland;
Opleiding waar toegestaan en nodig aanpassen aan de huidige tijd en
Europese standaard;
Mentoren groep uitbreiden zodat er grotere capaciteit ontstaat om studenten
te begeleiden;
Fondsenwerving op gaan zetten om de doelen van de stichting te behalen;
Waar nodig team uitbreiden met mensen met speciale talenten die passen
binnen de organisatie en de doelstelling van de stichting helpen realiseren;
PR/Media plan maken om meer bekendheid te genereren bij de zorgsector;
Websites onderhouden en bijwerken;
Database gediplomeerde therapeutisch harpisten opzetten en bijhouden;
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van muziek in
de zorg.

www.helendeharp.nl
www.healingharp.eu

