
“Midden in de natuur, 
 weg van de dagelijkse drukte, 
een inspirerende omgeving om 
 veranderingen in gang te zett en.” 

Individuele coaching TeamontwikkelingTraining Leiderschap

“Paarden confronteren, dagen uit en sti muleren. 
Dat is precies wat nodig is voor persoonlijke groei, 

beter samenwerken en eff ecti ever leidinggeven.”

Trainingen op maat
Coachend Paard ontwikkelt tevens trainingen op maat: 
afgestemd op uw opleidingsdoelen, ook als onderdeel van 
een breder opleidingstraject. U bent van harte welkom 
voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden wat 
betreft  leerdoelen, aantal deelnemers, duur en eventuele 
faciliteiten of arrangementen. 

Nader kennismaken?
Coachen met behulp van paarden is relati ef nieuw. 
We kunnen ons voorstellen dat u eerst nader kennis wilt 
maken met deze methode. Dat kan ti jdens de kennisma-
kingsworkshops die we regelmati g organiseren. Neem 
hiervoor contact met ons op of kijk voor de data op 
www.coachendpaard.nl.

De trainingslocati e: ruimte voor verandering
De trainingen vinden plaats op een prachti ge boerderij 
in Oud-Alblas, langs het oude veenriviertje de Alblas. 
De locati e is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar. 
Tegelijkerti jd bent u hier midden in de natuur, weg van 
de dagelijkse drukte – een inspirerende omgeving om 
veranderingen in gang te zett en. We beschikken over alle 
faciliteiten die nodig zijn voor een aangename training, 
inclusief de mogelijkheid om in sti jl te dineren en te over-
nachten. We informeren u graag over alle mogelijkheden.

Coachend Paard
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2969 AZ Oud-Alblas
Tel.:
Mob.:

fstaleman@coachendpaard.nl
www.coachendpaard.nl

0184 - 63 24 23
06 - 45 78 04 43

E-mail:
Internet:

Groeien met 
 paardenkracht



Spiegel voor gedrag
In veel opzichten zijn paarden net mensen. Een belangrijk 
verschil is dat paarden directer communiceren. Een paard 
verbindt zich met u. Of niet. Een paard accepteert uw 
leiding. Of niet. Paarden kunnen mensen dingen duidelijk 
maken. Over hun houding en gedrag, hoe ze communi-
ceren, samenwerken of leidinggeven. Paarden spiegelen 
gedrag. Steeds meer organisati es ontdekken dat het paard 
zeer eff ecti ef is om leerprocessen van individuen en teams 
te initi ëren en te ondersteunen.

Het paard als co-coach
Coaching- en trainingsbureau Coachend Paard benut de 

bijzondere eigenschappen van paarden door ze in te zett en 
als co-coach, om medewerkers, leidinggevenden en teams 
een stap verder te helpen. Met indrukwekkende resultaten.

Coaching met eff ect
Coaching en training met behulp van paarden is onder 
meer uitermate eff ecti ef voor persoonlijke groei, het 
verbeteren van de samenwerking in teams en het verster-
ken van leidinggevende kwaliteiten. Blokkades worden 
weggenomen, waardoor persoonlijke ontwikkeling sneller 
kan verlopen. De ervaring van het ‘werken’ met paarden is 
intens en beklijft  daardoor beter dan veel andere vormen 
van coaching en training.

Competenti es versterken 
 met de kracht van het paard

Anders dan anders, minstens zo eff ecti ef
Wilt u medewerkers op een ándere, en zeker zo eff ecti eve manier, ondersteunen in hun 

persoonlijke ontwikkeling? Coachend Paard heeft , of ontwerpt, de training die perfect 

aansluit op de opleidingsvraag. Een training waarmee u resultaat bereikt!

Paarden zijn bijzondere dieren. Het zijn kuddedieren, gericht op hiërarchie en samenwerking. 

Maar het zijn van nature ook prooidieren, dus alti jd op hun hoede en niet zomaar ‘meegaand’. 

Voor een paard bestaat ook slechts het hier en nu. En hoe een paard dat ervaart, laat het 

duidelijk blijken. Dat kan confronterend zijn. En dus: leerzaam! 

Individuele coaching
Individuele coaching kan bijvoorbeeld gericht zijn op 
het verbeteren van het functi oneren als medewerker of 
leidinggevende, maar ook op loopbaan- of andere per-
soonlijke vraagstukken. De coachee werkt onder leiding 
van de coach met een paard. De coach neemt waar wat er 
gebeurt ti jdens het uitvoeren van bepaalde opdrachten en 
geeft  daar feedback op. Daarbij wordt steeds de vertaalslag 
gemaakt naar het eigen functi oneren in de organisati e of 
privésituati e en naar de coachingvraag. 

Eén coachingsessie duurt ongeveer anderhalf uur. 
Het aantal sessies is afh ankelijk van de coachingvraag.

bewustwording - kwaliteiten benutt en - balans -
persoonlijke ontwikkeling

Training Leiderschap
De training Leiderschap is een groepstraining, waarbij de 
deelnemer leert van de eigen ervaringen én van die van 
anderen. Deelnemers voeren met het paard opdrachten 
uit die inzicht geven in hun sti jl van leidinggeven en de ef-

fecten ervan op anderen. Daarmee wordt een basis gelegd 
voor het verbeteren van managementcompetenti es.

De training Leiderschap (max. 8 deelnemers) duurt twee 
dagdelen, al dan niet aaneengesloten.

eff ect van non-verbale communicati e - ruimte geven of 
juist niet - moti veren en sturen - authenti citeit

Teamontwikkeling
In de training Teamontwikkeling werken medewerkers 
individueel of in teamverband met paarden. De coach geeft  
feedback. Daarnaast bespreken de teamleden hun erva-
ringen onderling en worden ze uitgenodigd parallellen te 
trekken naar de werkprakti jk. De training Teamontwikkeling 
maakt iedereen duidelijk wat er nodig is voor doelgerichte 
samenwerking.

De training Teamontwikkeling (max. 8 deelnemers) duurt 
één dag.

alle neuzen dezelfde kant op - persoonlijke en gezamenlijke 
doelen - kwaliteiten en rolverdeling binnen het team - 
omgaan met weerstand - erkenning en waardering

Voor iedereen
Ervaring met paarden is niet nodig om deel te nemen aan 
onze trainingen. We werken uitsluitend ‘vanaf de grond’, 
er wordt dus geen paardgereden. Ook angst voor paar-
den hoeft  geen belemmering te zijn. Onder begeleiding 
van onze coach is die angst snel overwonnen.

Elk coaching- en trainingstraject start met een intake-
gesprek, bij voorkeur met alle afzonderlijke deelnemers. 
Na afl oop vindt er alti jd een evaluati egesprek plaats.

Welkom bij Coachend Paard
Coachend Paard is een bureau voor coaching en training 
met behulp van paarden. De trainingen worden verzorgd 
door Francisca Staleman, gecerti fi ceerd coach. 
Francisca Staleman is tevens partner in de overkoepe-
lende organisati e HorSense, waar ze via de leergang 
Excellent Coach de methodiek van ‘Paard als spiegel’ 
overbrengt aan coaches, begeleiders en docenten.


