Coachen met paarden en honden op Texel
Wij richten ons op coaching sessies voor groepen, bedrijven en instanties in de vorm van
teambuilding, bedrijfs-uitjes en/of bedrijfsinterventies op het prachtige eiland Texel.
Dit doen wij in samenwerking met onze honden en paarden.
Doordat dieren altijd direct en eerlijk reageren vormen zij een concrete spiegel voor gedragingen
van mensen.
Een krachtige ervaring om nooit te vergeten.

Texel
Het waddeneiland Texel heeft alle elementen in zich, om mensen te
laten groeien en kritisch naar zichzelf te laten kijken. Texel geeft rust,
ruimte en een prachtige natuur. Het eerste en tevens grootste eiland dat
je tegenkomt wanneer je de boot pakt vanuit Den Helder, is prachtig om
te beleven. Texel bekend om zijn stranden, prachtige natuurgebieden en
meeste zonuren, is een inspirerende omgeving voor iedereen.

Coachen met dieren
Paarden en honden zijn eerlijke leermeesters. Die zonder omwentelingen oordelen reageren op wat iemand doet. Samen met de
coach leer je naar de situatie kijken. De dieren bieden de mogelijkheid
om met nieuw gedrag te oefenen. Je krijgt de vrijheid om fouten te
maken, want de dieren vergeven het je.
Paarden en honden reageren feilloos op het gedrag en de lichaamstaal
van de mensen. Dit maakt indruk, omdat je gelijk feedback krijgt op je
eigen gedrag, in het hier en nu.

Coachen met paarden
Laat de charme van het eiland Texel en het werken met paarden u
verrassen. Een paard groots, trots en krachtig zal enkel met uw juiste
intenties overgaan tot samenwerking.
Paarden zijn authentiek, leven in het hier en nu en zijn oordeel vrij.
Leer door te ervaren, wat samenwerking nou echt is.
Laat het paard je raken en vertrouw op het proces.
Laat de dieren je raken en vertrouw op het proces!
www.coachenmetpaardenoptexel.nl

Texel ervaren, kan alleen door je voetstappen op het eiland achter te laten.
De Texel ervaring zal een voetafdruk in je hart achterlaten...

Coachen met honden
Honden werken in hun communicatie naar andere
hoofdzakelijk met hun lichaamstaal.
Mede daardoor zullen ze sterk reageren op onze lichaamstaal.
Ze halen onze werkelijke intenties, gevoelens en gedachten
feilloos naar de oppervlakte.

Team coaching
Elk team is net als elk dier uniek. Laat u verrassen door de
uitkomsten van deze unieke gelegenheid om uw team optimaal te
laten functioneren! Bij de coaching voor teams maken wij alle
teamleden bewust van hun individuele kwaliteiten en hoe deze
ingezet kunnen worden binnen het team. De deelnemers worden
zich bewust van hun manier van luisteren, communiceren en
contact maken. Desgewenst wordt er gekeken na wat ervoor dit
team nodig is om nog beter te functioneren.
Het team krijg van ons een opdracht om met het dier uit te voeren. Door gerichte open vraagstelling
wordt de aanzet gegeven tot zelfreflectie. En helpt de coach om gedachtes, aannames, gedrag en
gevoelens te benoemen. Men ervaart direct de consequenties van zijn handelen en krijgt de kans
hierop te reflecteren.
Alle activiteiten vinden naast het paard plaats.
Ons programma is ook geschikt voor mensen die angstig zijn voor paarden of voor honden.
Wij werken alleen met professioneel opgeleide coaches, zodat wij kwaliteiten kunnen waarborgen.

Neem voor vragen of een offerte op maat contact met ons op.
Coachen met paarden en honden op Texel
Suzan Vlaming
Tel: 06-20600942
www.coachenmetpaardenoptexel.nl
E-mail: coachenmetpaardenenhondenoptx@gmail.com

Laat de dieren je raken en vertrouw op het proces!
www.coachenmetpaardenoptexel.nl

