OPLEIDINGSPROGRAMMA

TEAMCOACH
MET PAARDEN
LOCATIES:
Kifungo
De Renske Hoeve
Broeklanderweg 64
Beemte Broekland
Mira Coaching
Eerste Meijerinkshoekweg 7
Wierden
MEER INFORMATIE:
Meer praktische informatie over deze
opleiding zoals lesdagen, investering,
contactgegevens en data zijn te
vinden op onderstaande websites:
Kifungo
Coby van Beets-van der Hoeff
www.paardencoachingopleiding.nl
06-51618202
Mira coaching
Mira Opdam
www.mira-coaching.nl
06-55128762

‘Onze diepe wens is om samen
met de paarden veel teams en
organisaties te ontwikkelen
op een wezenlijk niveau.’

‘Onze diepe wens is om samen met de paarden een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van veel teams en organisaties op een wezenlijk niveau.’

OPLEIDINGSPROGRAMMA

TEAMCOACH
MET PAARDEN
Begeleiden van teams met de wijsheid
van paarden & natuur
Op zoek naar een uniek opleidingsprogramma
tot teamcoach/teambegeleider met paarden
waarin jouw wijsheid, die van de paarden en
de natuur centraal staat?
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor
begeleiders met paarden die zich willen
verdiepen in het werken met teams en paarden
vanuit systemisch/sjamanistisch perspectief.
Doel van dit programma is paardencoaches op
een energetische manier te laten werken met
de ontwikkeling van teams met oog voor de
zakelijke context.
Vanuit de natuurlijke en systemische
wetmatigheden word jij aangezet om te
leren vertrouwen op je onderbuikgevoel.
Gebruikmakend van een eigen diepe wijsheid,
de energie en duidingen van de paarden. Deze
leer je om te zetten in krachtige interventies als
teamcoach.
Naar ons idee is dat alleen maar mogelijk door
onderliggende theorie in de praktijk te ervaren.
Dus we gaan oefenen, oefenen, oefenen…
Paarden kunnen alleen maar waarachtig
zijn en niet doen alsof. Dat wordt ook van
jou gevraagd als je in dit programma stapt.
Van binnen voelen en naar buiten uiten moet
congruent zijn.

PAARDEN LEIDEN
We volgen de bewegingen van de paarden,
erop vertrouwend dat zij meester zijn in de juiste
timing en duiding. Zij weten wat het meeste
aan de orde is en welke groepsdynamieken
verstorend zijn. Ten eerste in de veiligheid en
de ordening van de organisatie, vervolgens van
het team als eenheid en tenslotte de teamleden
als individu. Ook jouw plek als begeleider is
onderdeel van het geheel.
EIGEN WIJSHEID
Dit programma kenmerkt zich door het
ontwikkelen van vertrouwen en zelfbewustzijn
op de eigen wijsheid op intuïtief en helder
wetend niveau. Dat vraagt lef van jou als
coach/begeleider. Dit vormt de basis om een
plek te krijgen en te houden om de wezenlijke
onderstroom in teams naar boven te brengen.
STAP VOOR STAP
We nemen je stapsgewijs mee en schetsen de
hele context van teamcoaching van intake tot
contract, groepsdynamieken, interventie-leer en
duiding van de natuurwetten door de paarden
en andere dieren.
ERVARINGSGERICHT
We maken gebruik van de eigen groep als
team en gastteams om veel en gevarieerd
ervaringsgericht te werken met echte teamcasussen.

Coby van der Hoeff met Gold, Gerarda en Roos

DE OPLEIDERS:
Coby van der Hoeff en
Mira Opdam werken al
jarenlang energetisch en systemisch met teams van grote
en kleinere organisaties. De
laatste jaren zijn de paarden
een wezenlijk onderdeel van
dit werk geworden. Wij delen
graag onze kennis en kunde.

Kane, Pelgrim, Bas, Maud en Trees

Mira Opdam

