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Workshop natuurlijk leiderschap 
Tijdens de workshop doe je verschillende oefeningen met een paard als groep, individueel en in 

kleine groepen. De verschillende oefeningen geven inzicht in hoe effectief je communiceert, 

samenwerkt en leidt. Je ervaart je kracht en uitdagingen. Je leert welke patronen je weerhouden 

om je gewenste resultaten te behalen en wat je nodig hebt om vanuit je kracht je resultaten te 

bereiken en beter te presteren.  

Natuurlijke Leiderschap 

Wij geloven dat iedereen vanuit zijn of haar ware kracht gewenste resultaten kan bereiken 

en een verschil kan maken. Natuurlijke leiders hebben een duidelijke richting. Ze bouwen 

relaties gebaseerd op vertrouwen, respect en openheid en betrekken anderen rondom 

een gemeenschappelijk doel. Ze nemen verantwoording voor hun gedrag en weten 

hierdoor situaties te veranderen. Ze managen hun energie, zijn vitaal en zorgen goed voor 

zichzelf en de ander.  

Hoe werkt het  
De meeste deelnemers hebben zelden 

met een paard gewerkt. Dit maakt vaak 

een enorme indruk. Het opvallende is 

dat je onmiddellijk ervaart wat je kracht 

en uitdaging is, wat je drijft en wat je 

(overlevings)strategie is. In nieuwe en 

onbekende situaties reageer je namelijk vaak heel primair en laat je jouw vertrouwde 

gedrag zien. 

Waarom paarden 

Paarden zijn kudde- en prooidieren. Voor hun voortbestaan moeten paarden de kleinste 

veranderingen in hun omgeving kunnen waarnemen. Paarden lenen zich uitstekend voor het 

ontwikkelen van jouw doelen en ontwikkelvragen door hun enorm waarnemende en spiegelende 

vermogen. Paarden voelen en reageren direct op je intenties, emoties en gedachten die je 

‘onbewust’ uitdrukt door middel van je lichaamstaal. Zij bieden samen met de coaches een 

unieke leerervaring met blijvende gedragsverandering en resultaten. 

‘Ik was onder de indruk van de impact van de sessie en de begeleiding tijdens de sessie.’ Saskia 

van den Brink, Leadership Development ING bank 

Natuurlijk Leiderschap met paarden  
open inschrijving
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Programma  
• Welkom en verwachtingen 

• Achtergrond theorie Natuurlijk leiderschap & Waarom paarden 

• Groepsoefening ‘Hoe ben je een betrouwbare en overtuigende kudde’ 

• Individuele oefening ‘Bereik je gewenste 

resultaten’ 

• Groepsoefening ‘Hindernisbaan’  

• Inzichten en vervolgstap  

Gewenste resultaten bereiken  
Veel mensen zijn zich beperkt bewust van hun impact op 

anderen en hoe effectief ze zijn. Er is vrijwel geen 

snellere manier om begrip te verkrijgen en nieuw en effectief gedrag te oefenen dan middels 

directe feedback van een paard en het transformatie model van Lighthorse dat je hierbij helpt. 

Doormiddel van de inzichten en handvatten die je worden aangereikt, maak je in heel korte tijd 

enorme vooruitgang en bereik je gewenste resultaten die in een traditionele leer omgeving niet 

bereikt worden.  

Impact 
De manier waarop wij met paarden werken gaat verder dan het standaard spiegelen met 

paarden.  

• Je bent in staat om kwaliteiten te ontwikkelen die moeilijk in een meer traditionele 

leeromgeving te ontwikkelen zijn.   

• Je begrijpt in een zeer korte tijd de essentie van wat er gaande is in een bepaalde 

situatie. 

• Je leert om beperkingen te overkomen en te handelen vanuit je kracht. 

• Je kunt nieuw gedrag oefenen en onmiddellijk de positieve impact ervan ervaren.  

• Je kunt het nieuwe gedrag na de workshop gelijk in de praktijk brengen en ervaren dat 

het positieve verandering teweeg brengt . 

‘De workshop was confronterend en verhelderend. Heb de opgedane kennis inzichten ook 
daadwerkelijk gelijk effectief kunnen toepassen.’ Jaap Cuperus, E-commerce 

Natuurlijk Leiderschap met paarden  
open inschrijving


