
                  Workshop Paarden– coaching                            
    3 februari                                                   
In deze workshops zal uitleg gegeven worden hoe de paarden- coaching 
werkt, wat de paarden ons laten zien en hoe we dit “vertalen”naar uw 
persoonlijke situatie.  

Na de korte inleiding gaan een aantal deelnemers met 1 of meerdere 
paarden de bak in en wordt er met de paarden vanaf de grond gewerkt. 
De workshop is vooral gericht om kennis te maken met paarden 
coaching en de mogelijkheden te ervaren die deze vorm van coaching 
biedt.  

We zullen zowel groepsgewijs als individueel oefeningen aanbieden, 
ook bieden we de mogelijkheid tot het inbrengen van persoonlijke 
vraagstukken 

Voorbeelden van thema’s waarbij paardencoaching kan worden ingezet: 

-Hoe krijg ik mijn werk en privé leven in balans?                                                    
-Hoe kan ik leren loslaten na verlies?                                                                      
-Hoe ontwikkel ik mijn persoonlijk leiderschap en persoonlijke 
effectiviteit?                                                                                                              
-Hoe kan ik meer zelfvertrouwen ontwikkelen?                                                             
-Hoe overwin ik mijn eigen angsten?                              

              

We starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. 

De deelnemersprijs is € 100, - incl 19% BTW, incl. koffie, thee en lunch. 

Minimaal aantal deelnemers 4 tot maximaal 8. 

De begeleiding is in handen van Ada Steketee van www.stepaa.nl         
en Els Stam.www.stamdebasis.nl                                                                                      
Locatie: P Krugerstraat 20, 4443 AK Nisse.                                               
Voor informatie en aanmelding: http:/www.stamdebasis.nl.  

                  Workshop Paarden– coaching                            
 9 februari                         LOOPBAANOPSTELLING 

In deze workshops zal uitleg gegeven worden hoe de paarden- coaching 
werkt, wat de paarden ons laten zien en hoe we dit “vertalen”naar uw 
persoonlijke situatie. Na de korte inleiding en uitleg over opstellingen 
m.b.v. paarden, gaan een aantal deelnemers met 1 of meerdere paarden 
de bak in en wordt er met de paarden vanaf de grond gewerkt.  

Voorbeelden van thema’s waarbij paardencoaching kan worden ingezet:              
-Hoe is het met mijn energiebalans?                                                                        
-Zit ik op de juiste plek in deze organisatie?                                                             
-Benut ik optimaal mijn kwaliteiten?                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

Deze dag, speciaal voor mensen die hun huidige bezigheden onder de 
loep willen nemen, geeft inzicht in eigen kwaliteiten. Het verkrijgen van 
deze inzichten maakt dat u anders naar uw werkzaamheden gaat kijken 
en nieuwe manieren gaat vinden om er mee om te gaan. 

Een opstelling is een manier die, zonder veel woorden, ons laat zien 
welke plek ons huidige werk, opleiding inneemt. Opstellingen helpen 
ons om de tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én 
wat de mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit de zo 
genoemde verstrikkingen en daardoor meer in onze kracht komen. 

We starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. De deelnemersprijs 
is € 100, - incl 19% BTW, incl. koffie, thee en lunch. Minimaal aantal 
deelnemers 4 tot maximaal 8. 

De begeleiding is in handen van Ada Steketee van www.stepaa.nl        
en Els Stam.www.stamdebasis.nl                                                                                      
Locatie: P Krugerstraat 20, 4443 AK Nisse.                                               
Voor informatie en aanmelding: http:/www.stamdebasis.nl.  


