
Kom 14 + 15 april Mennen Met Managers, ontwikkel je LEIDERSCHAP
Ervaar de kracht van een ‘paardenmiddel’ in managementtraining 

Heeft jouw team of organisatie te maken met:
• Te lage productiviteit of te lage winst? 
•  Te veel miscommunicatie of ontevredenheid?
•  Mensen die ‘t niet meer trekken?

Organisatie, info en aanmelden: 
via site www.mister-Ed.nl of: ☏ 0521 345 814 /  
✆ 06 22 397 814 / ✉  welkom@Mister-Ed.nl

Referenties:
HRM Coördinator F. Berendsen (HAK BV) 
ging u voor en schrijft hierover: “De 
verschillen van leidinggeven kwamen op een 
natuurlijke manier aan het licht en dat was 
voor een ieder erg interessant. Als hoogte-
punt 'het Mennen Met Managers'. Ook bij dit 
onderdeel bleek weer eens te meer hoe 
leiderschap overkomt op zowel dier als 
mens. Iedereen bleef geboeid tot het einde! “

Managementtraining met paard-en-kracht!
Paarden geven direct feedback op jouw 
leiding. Vergelijk dit met hoe jij een betere 
fotograaf werd toen je ‘n digitale camera 
kreeg. - Doordat je meteen het resultaat van 
(geadviseerde) aanpassingen ziet krijg je 
direct inzicht. Met paard-en-kracht. 

Jouw winst 
Doelen worden makkelijker behaald, mede-
werkers volgen makkelijker, omdat je nu leert 
te werken vanuit jouw eigen natuurlijke kracht 
als leider. Mensen begrijpen jou beter omdat 
jij jouw non verbale communicatie bewuster 
inzet. 

Weet jij wat er voor nodig is om de kar voor je te laten trekken? 
Heeft jouw team aan een half woord genoeg, of lijkt “de zweep er over te moeten”? 

Leer technieken die jouw resultaten verhogen vanuit een krachtig en natuurlijk leiderschap!

Speciaal voor managers die klaar zijn voor bijzonder 
positieve resultaten in korte tijd: een 2 daagse training die jou 
helpt jouw doelen te bereiken: ontwikkeling met veel PK’s..!

Een klein verschil in houding, 
een groot verschil 

in resultaat.

Ervaar het zelf!

Managen met PK’s

Voel de Energie!

Programma donderdag 14 april:
Ochtend Ontvangst, introducties mensen & begrippen
  Lunch  
Middag Managementlessen met paarden; bijzondere 
  ervaring in aansturing door afstemming. Door 
  Emiel Voest (Docent & auteur)
Avond  Kookworkshop en **** diner met HN Cuisine.
 
Overnachting en ontbijt in nabijgelegen *** hotel inbegrepen

Programma vrijdag 15 april:
Ochtend Workshop natuurlijk en effectief leiderschap met 
  het paard als spiegel. Begeleid door Deborah 
  Smulders van Be&Become.
  Lunch
Middag MENNEN MET MANAGERS; je gaat zelf in 
  teams de kar aansturen en laten (!) trekken. 
  Begeleid door Mister Ed, bedrijfssmid.

Emiel Voest  is de 
grondlegger van de 
freestyle methode voor 
omgang met paarden. 
Hij geeft al decennia 
vorm aan vernieuwend 
leiderschap, gebaseerd 
op afstemming.

Deborah Smulders: Haar 
passie is om mensen 
vooruit te helpen. Jouw 
eigen positie in het team 
verstrekt zij door te werken 
vanuit kernkwaliteiten en 
authenticiteit. 
Gegarandeerd een unieke 
leerervaring!

Doelgroep:  Managers en leidinggevenden van afdelingen en 
 projecten. Maar vooral voor managers met lef die 
 willen leren.

Locatie: Event Centre ‘t Swaeneven, Wapse (Drenthe)

Kosten:  € 975 + BTW  p.p. voor twee verzorgde dagen 
 inclusief overnachting. Max. 3 deelnemers van 
 dezelfde organisatie.
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