
 
 

‘’Natuurlijk leiderschap’’ 

 
Voor leidinggevenden die hun natuurlijke leiderschap (verder) willen ontwikkelen  

 
Voor wie is het bestemd? 
Of je nu net begonnen bent of al langer leiding geeft. Tijdens deze dag(en) krijg je meer 
inzicht in jezelf en je leiderschapskwaliteiten. 
Je gaat aan de slag met de paarden, individueel en/of in de groep. Door de unieke 
eigenschappen van het paard krijg je sneller inzicht in jouw thema’s. Je komt snel tot de 
kern. Je krijgt de kans jouw capaciteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Je kunt het 
geleerde meteen in de praktijk brengen. Het is interactief, inspanning en ontspanning gaan 
hand in hand. We werken bij groepen met drie coaches zodat er volop ruimte is voor een 
persoonlijke benadering en maatwerk. 
 
Ben jij leidinggevende en herken je dit…… 
✓ Je bent net begonnen als leidinggevende en je wilt graag praktische handvatten 
✓ Je bent al (meer) ervaren en je wil graag meer verdieping 
✓ Je bent al leidinggevende en je komt tot de conclusie dat als je zo doorgaat je meer 

van hetzelfde krijgt en je wil graag een andere kijk op zaken 
✓ Je wil graag meer inzicht in hoe je je verworven competenties kan inzetten 
✓ Je worstelt met gedachten, gedrag of gevoelens van onzekerheid en je wil hier graag 

iets aan doen zodat je beter en met meer plezier je werk kan doen 
✓ Non-verbaal zeg je soms iets anders dan dat je eigenlijk wil zeggen 

 
Kortom, je wil jezelf graag verder ontwikkelen als persoon en leidinggevende! 
 
Wil je…. 
✓ Jezelf verder ontwikkelen zowel privé als zakelijk? 
✓ Meer inzicht in je motivatie en gedrag? 
✓ Zekerder zijn van je competenties? 
✓ Een voorbeeld zijn voor je team? 
✓ Actief en praktisch bezig zijn? 
✓ Een programma dat op jouw behoeften is afgestemd? 
✓ Persoonlijke aandacht en maatwerk? 
✓ Je bewust worden van non-verbale communicatie? 

 
Dan is deze training ‘’Natuurlijk Leiderschap’’ echt iets voor jou! 
 
➔ Je krijgt inzicht in je sterke en te ontwikkelen eigenschappen 

 
➔ Je gaat meteen praktisch aan de slag, buiten in de natuur met de paarden 

 
➔ Het is een actieve training waarbij je maar weinig binnen zult zitten 

 
➔ Je leert met behulp van de paarden je kernkwaliteiten en valkuilen te ontdekken. En 

wat je daaraan kan doen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUi721z8jZAhVGLsAKHQ16C7cQjRx6BAgAEAY&url=http://www.drenthe-paardencoaching.nl/?attachment_id%3D41&psig=AOvVaw03jrVzRj967m5-syw0wDJF&ust=1519907661934437


 
 

Waarom met paarden? 

We maken gebruik van de natuurlijke eigenschappen van het paard. Het paard is een 
vluchtdier en om te overleven moet het paard alert zijn op de kleinste veranderingen in zijn 
omgeving. Dat is waar we gebruik van maken bij het coachen. Paarden reageren op de 
kleinste verandering in de gemoedstoestand van de persoon waar hij op dat moment een 
minikudde mee vormt. 
Verder hebben paarden geen oordeel en ze leven in het hier en nu. Allemaal belangrijke 
eigenschappen voor een leidinggevende. 
Een leidinggevende moet open staan voor alle teamleden en beslissingen kunnen nemen. 
Alleen op die manier kan een team zich ontwikkelen. 
 
Door de unieke eigenschappen van het paard krijg je sneller inzicht in jouw thema's. Je komt 
snel tot de kern. Je krijgt de kans jouw capaciteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Je kunt het geleerde meteen in de praktijk brengen.  
 

Wat bereik je met deze training? 

Na deze training…. 
✓ Weet je welke stijl het beste bij je past 
✓ Weet je het geleerde praktisch toe te passen 
✓ Heb je inzicht in je gedrag en motivaties 
✓ Heb je de kracht en het vertrouwen om anderen in je team te inspireren en te 

motiveren 
✓ Kan je een voorbeeld zijn voor anderen 
✓ Heb je meer zelfvertrouwen 

 

Wat leer je tijdens deze training? 

✓ Je krijgt inzicht in wat je drijfveren zijn 
✓ Je ontdekt welke overtuigingen je belemmeren om verder te groeien 
✓ Je leert nieuw gedrag aan dat je verder helpt te ontwikkelen 
✓ Je wordt je bewust van wat natuurlijk leiderschap inhoudt en wat je daarmee kan 

bereiken 
 

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op: 
 
Farasi-Rafiki: 06-51288053 - info@farasi-rafiki.nl  
Trinitas Coaching: 06-31578922 - info@trinitascoaching.nl    

 
We geven deze training ook op losse dagen, neem contact met ons op voor de data. 
 
 

De Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Farasi-Rafiki en Trinitas Coaching 
zijn van toepassing. 
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