HET PAARD
ALS NATUURLIJKE LEIDER

AANBOD
EQUI GUIDANCE begeleidt aankomende én
ervaren managers en bestuurders, individueel
of in teamverband. Ervaring met paarden is
niet nodig. Daarnaast biedt EQUI GUIDANCE
lezingen en workshops aan, waarbij natuurlijke gedragingen van het paard leidraad zijn.
Indien nodig werkt EQUI GUIDANCE samen met een netwerk van deskundigen op
verschillende gebieden.
LOCATIE
De coachings en workshops vinden plaats op
een locatie met veel privacy in Wapenveld in
de buurt van Zwolle. Andere locaties zijn bespreekbaar.
Lezingen kunnen op elke gewenste locatie
plaatsvinden.
PAARDEN
De paarden waarmee EQUI GUIDANCE
werkt leven op een zo natuurlijk mogelijke
wijze. Ze leven 24 uur per dag in groepsverband en zijn volledig gesocialiseerd.
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LEIDERSCHAP MET PAARDEN
Paarden leven in het hier en nu. Ze zijn
sociale dieren en voor hun overleving afhankelijk van de kudde waar zij hun gedrag
op afstemmen. Zij letten daarom scherp op
elkaars signalen en dat van andere kuddedieren (mensen).

Door mee te bewegen ervaar je wat de
impact is van verschillende leiderschapsposities, welke persoonlijke kwaliteiten hierbij van toepassing zijn en in welke situaties
dat functioneel is.

De aanpak van EQUI GUIDANCE is:
Ervaringsgericht – als jij zelf iets doet, leer
je het meest;
Natuurlijk – door bij jezelf te blijven, leer je
je eigen leiderschapscapaciteiten ontdekken;
Opbouwend - ik focus op je sterke kanten
en je leert van vorige ervaringen.

Een paard in een groep toont een vorm van
leiderschap. Door deelname ervaar je die
verschillende vormen van leiderschap en hoe
deze in het dagelijkse leven toe te passen.

EQUI GUIDANCE heeft tot doel:
Het ondersteunen van de ontwikkeling van
modern leiderschap met behulp van het
paard.

Paarden spiegelen wat menselijke lichaamstaal hen vertelt en geven daardoor in hun
reactie veel informatie over de emoties,
gedachten en gedragingen van mensen.
Hierdoor ontstaat bewustzijn en motivatie
tot verandering.

difficultt. (Warren Bennis).

Becoming a leader is synonymous with becoming
yourself. It is precisely that simple, and it is also that

In mijn praktijk zet ik paarden in om:
1. jou te helpen bij het vinden van jouw
natuurlijke leiderschapsstijl,
2. het bevorderen van de communicatie en
begrip binnen je team.
Daarnaast maak ik gebruik van gangbare
coachtechnieken uit de positieve psychologie, natural horsemanship en inzichten uit de
natuur. Tevens zet ik mijn eigen ervaringen
als manager in het bedrijfsleven en
directeur bij een hogeschool in.
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