
Agenda 
 
Oktober 
6 oktober Workshop 
leidinggeven 
13 oktober Communicatie 
voor adviseurs 
 
November 
10 november Workshop 
leidinggeven 
24 november 
Communicatie voor 
adviseurs 
2&3 november “Het beste 
paard van stal” Masterclass 
persoonlijk leiderschap 
 
Januari 2011 
11&12 januari  “Het beste 
paard van stal” Masterclass 
persoonlijk leiderschap. 
 
Maart 2011 
3&4 maart “Het beste 
paard van stal” Masterclass 
persoonlijk leiderschap 
 
 

Wil jij 155 euro 
verdienen? 
 
Be&Become gelooft dat 
iedereen het recht heeft 
zich te ontwikkelen en het 
leven te leiden dat hij wil. 
Onze missie is om zoveel 
mogelijk mensen hierbij te 
begeleiden. Jij kunt ons 
helpen bij deze missie door 
mensen te wijzen op onze 
trainingen. 
Wij belonen je graag voor 
je hulp. Voor iedere vijf 
mensen die zich inschrijven 
voor de training Become a 
respected advisor, ontvang 
jij 155 euro korting op een 
training of coachsessie naar 
keuze. Meer informatie 
hierover: 
www.beandbecome.nl 
onder het kopje nieuws. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springt u ’s ochtend vol energie uit uw bed?  
Uw drijfveren  
 

Langzaam begint u zich bewust te 
worden van de behaaglijkheid van 
uw bed. U bent heerlijk lui en 
loom en dan dringt de werkelijk-
heid tot u door. Alsof u met een 
hamer wordt geraakt, herinnert u 
zich weer wat er vandaag 
allemaal op het programma 
staat.  
 
Wat is dan uw gevoel? Begint uw 
energie te bruisen en start u met 
alle liefde deze nieuwe dag of 
moet u moeite doen uzelf te 
motiveren uw bed uit te komen? 
U zult zichzelf ongetwijfeld in één 
van beide situaties herkennen. Of 

wellicht in beide afhankelijk van 
wat de dag u gaat brengen. De 
centrale vraag hier is: wat drijft 
u? Wat zorgt er voor dat u iedere 
dag weer uw dekens van u afslaat 
en uit uw bed opstaat. En dan 
hebben we het natuurlijk niet 
over de kinderen die wakker zijn 
en het huis afbreken. Nee, dan 
hebben we het over uw drijf-
veren.  
iedereen heeft bepaalde 
drijfveren. Deze drijfveren 
bepalen bijvoorbeeld hoe u uw 
werk doet, met wie u goed kunt 
opschieten of hoe u zich als 
persoon ontwikkelt. Maar deze 
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drijfveren bepalen ook waar u 
energie van krijgt en wat energie 
kost.  
 
Zou het nu niet mooi zijn als u 
wist wat uw drijfveren zijn, zodat 
u die dingen kunt doen waar u 
energie van krijgt en waardoor u 
’s ochtends vol energie die 
dekens van u afgooit?  
 
Wilt u op zoek naar uw drijfveren, 
neemt u dan gerust eens contact 
op. Wij werken met gevalideerde 
testen voor het inzichtelijk maken 
van uw drijfveren en geven u 
vervolgens m.b.v. paarden inzicht 
de mate waarin u werkt binnen 
uw drijfveren.  
 
 

Een soort APK met 
bijbehorende 
reparaties 
 
Leest u de ervaring van Ilse 
Hofstee, directeur van Oxygen 
Events.  
 
9 jaar geleden werd ik 
uitgenodigd voor een training 
met paarden met meerdere 
mensen. De hele training had 
toen een enorme impact op mij, 
maar ik heb er achteraf vrijwel 
niets mee gedaan. Wellicht kwam 
het niet op het juiste moment in 
m'n leven. De enorme indruk van 
deze dag is mij echter altijd bij 
gebleven.  
Het afgelopen jaar liep ik tegen 
een aantal dingen aan die met 
werk te maken hadden, maar 
waar ik privé toch ook mee in de 
knoop zat. Mijn keuze was snel 
gemaakt om te kijken of een 
training met paarden mij hiermee 
kon helpen. Ik kwam al snel met 

Deborah in gesprek en de keuze 
om een coachsessie bij haar te 
doen was snelgemaakt. Het was 
ongelooflijk hoe Deborah met 
haar paard binnen het uur tot de 
kern kwam; recht in m'n ziel en 
recht in m'n hart. Absoluut 
confronterend, maar dat was wel 
wat ik op dat moment nodig had. 
Een duidelijkere spiegel bestaat 
niet.  
 
Mijn voornaamste doel werd om 
te leren loslaten. Het loslaten had 
op dat moment vooral met privé 
te maken; meer voelen dat je 
leeft, het kind in je naar voren 
laten komen, alles niet zo serieus 
willen nemen. Maar zakelijk was 
dit ook een aandachtspunt; teveel 
willen doen, zaken luchtiger 
bekijken en altijd maar weer dat 
perfectionisme wat boven komt 
drijven. Als gevolg van deze 
inzichten heb ik met m'n zakelijke 
partner (en tevens privé partner) 
besloten dat hij een belangrijk 
takenpakket van mij overneemt. 
Tevens ben ik mijn bedrijf en 
zakelijke kwaliteiten eens onder 
de loep aan het leggen, een soort 
APK met de daarbij behorende 
reparaties! Wat betreft privé: Het 
contact met mijn gevoel moet 
nog meer terug komen en het 
kind mag nog wat meer 
huppelen.... Daar wordt ook 
allemaal aan gewerkt, maar heeft 
even wat meer tijd nodig. Een 
stukje angst ligt om de hoek te 
gluren maar dat kan ik wel aan. 
Mijn lichaam geeft duidelijk aan 
hoe het er voor staat en is een 
perfecte barometer voor mij. Dat 
koester ik en daar luister ik nu 
met volle respect naar. Tijd voor 
actie!  
 
Ilse Hofstee 
Directeur Oxygen Events 



Gedragsprofielen en 
paarden gaan samen; 
nieuwe training voor 
hoger kader 
 
Vanuit onze missie om zo veel 
mogelijk mensen te helpen, zijn 
wij altijd op zoek hoe we zo goed 
mogelijk kunnen inspelen op de 
behoeften van mensen en 
organisaties.  
 
Een van de behoeften die we 
regelmatig tegenkomen is de 
wens om meer inzicht te krijgen 
in gedrag van mensen. Daarom is 
Be&Become een samenwerking 
aangegaan met Claire Werkt. Eén 
van de weinige gecertificeerde 
bureaus in Nederland die werkt 
met de MDI- analyses. Dit is een 
gevalideerd management 
development instrument dat snel 
en effectief het gedrag en 
drijfveren van volwassenen in een 
werkomgeving in kaart brengt. Dit 
meetinstrument wordt 
gecombineerd aan de 
onbetwistbare kracht van 
paarden. De kracht om direct te 
laten zien waar gedrag vandaan 
komt en hoe effectief dit is.  
 
Wilt u meer weten over deze 
unieke  intensieve tweedaagse 
training, neemt u gerust contact 
op. Deze training wordt als  
incompany gegeven en als  open 
inschrijving (eind november). 
info@beandbecome.nl of tel. 
0642218578 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd of meer weten?  
Heb je nog vragen naar aanleiding 
van deze middag of wil je meer 
weten, neem gerust contact op 
door te bellen of te mailen naar 
0642218578 of 
info@beandbecome.nl. 
www.beandbecome.nl.  
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