
Training become an exceptional leader 
Leiderschap 

Wat is het 
In deze training krijg je inzicht in hoe jij je als leider opstelt, welke werkwijze je kiest en 
hoe je jouw kernkwaliteiten inzet als leider. De effectiviteit van leiderschap wordt bepaald 
door de vraag of een persoon zichzelf is en authentiek handelt. Daarom zal er in deze 
training aandacht zijn voor wie jij als persoon bent en hoe je dit weet vast te houden in 
het leiderschap.  

Voor wie 
Deze training is voor zowel bedrijven die groepen leidinggevenden de mogelijkheid bieden 
zich verder te ontwikkelen in het leiderschap als voor leidinggevenden van verschillende 
organisaties (open inschrijving).  

Werkwijze  
Een training waarin we uitsluitend met paarden werken. We werken in de round pen 
(afgezette cirkel met wit lint) waarbij de deelnemer opdrachten uitvoert met het paard. 
Het gedrag dat het paard en de deelnemer laten zien vormt de basis voor het gesprek dat 
de deelnemer en de coach met elkaar hebben over leiderschap.  

Waarom met paarden? 
Een paard is voor zijn overleven afhankelijk van de leiders in de groep. Een kudde kent 
twee leiders; de merrie en de hengst. Ieder hebben ze hun eigen taken en beide zijn ze 
onmisbaar. Wanneer een paard in contact komt met een deelnemer gaat het zijn positie 
in de “kudde”opnieuw bekijken. Kan het zijn leven aan een deelnemer toevertrouwen? Is 
de deelnemer een leider? Of is er een reden waarom de deelnemer zich geen leider voelt. 
Het paard zal het laten zien.   

Data open inschrijvingen:  wo 1 sept, wo 6 okt en wo 10 nov van 9:00 – 12:00 uur  
Waar:  Larixweg 6, Rheezerveen 
De prijs: € 176,00 incl. afsluitende lunch excl. BTW 

Aanmelden  
Voor open inschrijvingen geldt: aanmelden kan door een mail te sturen naar 
info@beandbecome.nl.  Je bent pas ingeschreven als het inschrijfgeld is betaald. Je 
ontvangt hiervoor een factuur. Omdat er intensief wordt gewerkt en iedereen individueel 
met de paarden werkt, kunnen er maximaal zes mensen deelnemen.  

Annulering kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de training. Daarna zal bij 
annulering 25% van het inschrijfgeld in rekening gebracht worden.  

Wil je meer informatie? Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: 
info@beandbecome.nl website: www.beandbecome.nl 
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