
Onze missie en visie 
staan nog steeds.  

Maar Zuidenwind ont-

wikkelt steeds meer 
een eigen en heldere 
stijl. Aanleiding voor 
een nieuwe huisstijl  in 

de loop van 2012 .   
 
Klaar zijn we natuurlijk 

nooit. Wij en daarmee 
ook Zuidenwind blijven 
in beweging.  

 

Nieuwsgierig? Ga snel 
naar: 
www.zuidenwind.eu 

Ieder voorjaar  
realiseren we ons dat 

Zuidenwind coaching & 

training alweer een 
jaar langer bestaat. 
Drie jaren al, die ons 
met trots vervullen en 

waar we met plezier op 
terugkijken. 
Ons enthousiasme 

maakt dat we steeds 
bezig zijn met  
vernieuwing waarmee 

we meer mogelijk-

heden willen bieden 
voor onze klanten om 
hun oorspronkelijke 
drijfveren te  

herontdekken. 
Zo hebben we dit jaar 

de eerste keer een  
Intensive naar IJsland 

georganiseerd.  

 
Ook starten we steeds 
vaker met mensen een 
individueel  

coachingstraject.  
Want hoewel één of 
twee bewustmakende 

sessies met paarden al 
veel helderheid  
brengen, kan het zijn 

dat meer onder-

steuning nodig is om 
zaken in het persoon-
lijk leven of in de  
werksfeer anders te 

gaan doen. 
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Blijf op de hoogte via  
Facebook en Twitter 

http://www.zuidenwind.eu/
http://www.zuidenwind.eu/
https://www.facebook.com/Zuidenwind
https://twitter.com/#!/Zuidenwind043
https://www.facebook.com/Zuidenwind
https://twitter.com/#!/Zuidenwind043
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 Wilt u gebruik maken van de diensten van Zuidenwind coaching &  
training? Of graag eens kennismaken met de mogelijkheden van het  
inzetten van paarden bij therapie, coaching of training? 

Zuidenwind kent een breed aanbod aan mogelijkheden. Lees verder 
 
Wilt u meer informatie over data, prijzen of andere mogelijkheden kijk dan 
ook eens op onze website of neem contact op via info@zuidenwind.eu.  

We leveren graag maatwerk! 

 

Testimonials 

 
Deze keer twee dames die bij ons een workshop volgden als voorbereiding 

op hun start met paardrijlessen. Een bijzonder initiatief. We wensen dat 
meer mensen dit doen. Dit zou zeker leiden tot mooiere ervaringen met 
paardrijden, maar zeker ook tot een bijdrage aan het welbevinden van  
rijpaarden in maneges en de sport. 

 

"De Workshop Paard-en-Coaching van Zuidenwind gebruik ik als een  
proloog voor het volgen van paardrijlessen. 

Lea en Virginie zijn in de praktijk wijs | instinctief | snel | scherp| 
empathisch | vriendelijk. 
Zuidenwind heeft me laten zien hoe énorm gespitst en zuiver paarden op 
het innerlijk van mensen reageren. 

Al hun waarnemingskanalen staan in de alert-stand | ze vangen de meest 
subtiele signalen op. 
Indrukwekkend en hartverwarmend en zoals het [ooit] bedoeld is: dit 
samenspel tussen mens en dier.'' 

 

Liliane Limpens 
Liliane BV Poppenvilla 

 
''Hierbij geef ik een korte evaluatie van de Paard-en-Coaching workshop 
van afgelopen vrijdag. 
Na een open ontvangst volgde een goede uitleg over de belevingswereld 

van het paard, waarbij alle opkomende vragen, onduidelijkheden  
beantwoord werden. 
Verrassend dat het uitkiezen van een paard zo confronterend is, en daar-

door een echte opening naar het contact met een paard, wat hierna  
volgde. Geweldig om te zien en ervaren hoe je de leider kunt worden van 

een paard, of hoe het paard je kan laten zien hoe jij staat in de rol van 
leiding geven of nog niet kunnen geven..... 

 
Kortom een geweldige ochtend en middag! 
 
Dank jullie beiden voor deze ervaring!'' 

 
Monique Van Hees 
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Agenda 

http://www.zuidenwind.eu/NB01-2012/NB12Agenda.pdf
mailto:info@zuidenwind.eu?subject=Meer%20informatie
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Samenwerking 
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Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de vragen van onze klanten  
werken wij graag samen met collega-professionals op allerlei gebied.  
In de komende nieuwsbrieven willen wij ze graag aan u voorstellen. 

Als u denkt dat wij een aanvulling kunnen bieden op uw werk met uw klanten, 
aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij staan hier zeker voor open! 
In deze nieuwsbrief het woord aan Els Hendriks van Isis Organisatieadvies.   
ISIS organisatieadvies biedt bedrijven en organisaties ondersteuning bij  

veranderingen in organisatie, versterking van leiderschap en ontwikkeling van 

persoonlijke kwaliteiten. 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Puzzelstukjes vallen op z’n plaats 
Samenwerking tussen Zuidenwind en ISIS Organisatieadvies. Lees verder 

 

 

Els Hendriks,  
isisadvies.eu 

http://www.zuidenwind.eu/NB01-2012/NB12Puzzel.pdf
http://www.isisadvies.eu/
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Intensive IJsland 
In maart waren wij in IJsland om daar de voorbereidingen te treffen  
voor ons nieuw aanbod 'een Intensive naar IJsland'. 
Bij terugkomst zijn we zo mogelijk nog overtuigder van de  

blikverruimende energie van dit land.  
We ontmoetten boeiende mensen en bekeken de locatie, die ons de  
mogelijkheid geeft om met uitstekende paarden overdekt te kunnen  
werken. Geen overbodige luxe in een grillig klimaat zoals in IJsland. 

Veel mensen hebben inmiddels aangegeven dat ze graag deel hadden  

genomen aan deze bijzondere Intensive. 
Al met al reden om de 'Intensive IJsland' ook weer in 2013 aan te bieden.  

Wij houden u op de hoogte! 
 
Als voorproef delen we middels een korte foto impressie graag deze  
ervaring. Lees verder 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Voor meer informatie, onze flyer  
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http://www.zuidenwind.eu/NB01-2012/NB12Fotoimpressie.pdf
http://www.zuidenwind.eu/folders/intensiveijsland2012/index.html
http://www.zuidenwind.eu/folders/intensiveijsland2012/index.html
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Nieuws 
. 
Paard-en-Coaching en Burn-Out 

In september 2011 werd aan Zuidenwind gevraagd medewerking te  
verlenen aan een documentaire over burn-out, gemaakt door de VPRO. 
Veel van onze klanten hebben last van gevoelens van overbelasting,  
depressie of burn-out.  

 
Een halve dag lang waren we met de VPRO ploeg in de weer en  

probeerden we een beeld te scheppen van hoe Paard-en-Coaching  
een bijdrage kan leveren aan het herstel van een burn-out. 

   
Wilt u de opname zien? Dit kan via uitzending gemist. 
3Doc: De burn-out industrie 6-1-2012.  
Van ons werk zijn helaas maar een paar minuten zichtbaar, maar wel  
met een hoofdrol voor één van onze paardencollega's Sproti! 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Wat is een Burn-Out? 

 

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, 
geen energie of motivatie meer te vinden voor de bezigheden op het 
werk. Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werkgerelateerd  
probleem. De ervaring leert echter dat klachten ontstaan door een  

combinatie van factoren die mensen uit balans brengen. Lees verder 
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http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/b/burn-out-industrie.html
http://www.zuidenwind.eu/NB01-2012/NB12burnout.pdf
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Paard-en-Coaching en Burn-out 
 
 
Op welke manier kan Paard-en-Coaching ondersteunen bij   
klachten die door een burn-out veroorzaakt worden?  

 
 

Ruimte voor emotioneel herstel 

Klanten blijken een enorme behoefte te hebben aan werken aan herstel 
vanuit een nieuwe/frisse omgeving. In de setting van “midden in de vrije 
natuur”, worden alle zintuigen optimaal geprikkeld en blaast er een  
verfrissende wind door heel het fysieke systeem. Licht, ruimte, wind, zon 

of regen en vaste grond onder de voeten maken iedere sessie tot een  
optimale bewustwording. Het zorgt er mede voor dat de accu weer wordt 
opgeladen. 

 
Aandacht voor je fysieke zijn 
Sessies bij therapeuten verlopen meestal via gesprekken, via het hoofd. 

De interactie met een paard gebeurt vooral via lichaamstaal. Hier ontstaat 

de verbinding hoofd en hart, de integratie van gevoel in het lichaam van 
de persoon. Dit gegeven op zich is al heilzaam. Het helpt zekerheid,  
vertrouwen en assertiviteit te ontwikkelen.  
 

(Her) krijgen van zelfwaardering 
Alle zintuigen van de mens worden geactiveerd tijdens de interactie met 
paarden. Volledige zintuiglijke en mentale gerichtheid van de persoon op 

deze activiteit is vereist om contact te krijgen en te onderhouden.  
De interactie met paarden, nodigt mensen uit om op een nieuwe wijze 
naar zichzelf te kijken, en leert ze hun reacties en reactiepatronen beter 

kennen. 

 
Verandering van attitude 
In communicatie met paarden wordt dat gedeelte van jou aangesproken 

wat je in je diepste wezen bent, maar waar je al (te) lang niet meer bij 
hebt stilgestaan. Dit aspect is van belang bij mensen die een burn-out 
ervaren. Paarden maken het reactiepatroon zichtbaar waardoor stap voor 
stap het contact met het zelf kan worden hersteld. Personen die te graag 

“ja” zeggen en zichzelf overschatten om het hoofd hoog te houden, en 
personen die geen “nee” durven zeggen uit angst voor sociale afwijzing, 
worden uitgedaagd. Paarden leren je de juiste keuzes te maken die  

voortkomen uit je persoonlijke drijfveren in plaats van keuzes die  

gebaseerd zijn op een verdovende adrenaline of een schouderklopje  
van een autoriteit. 
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Bewustwording van non-verbale communicatie en ontspanning 

De omgang met paarden leidt tot meer lichaamsbewustzijn en creëert  
innerlijke rust. Contact is in het werken met paarden een sleutelwoord. 
Contact maken, contact houden en ervaren op fysiek, mentaal en  
energetisch niveau spelen een belangrijke rol. Vaardigheden van sociale, 

emotionele en motorische aard kunnen hiermee worden geoefend en  
verbeterd.  
Paarden zijn levende spiegels van het gevoel. Ze geven een heldere en 

eerlijke kijk op jouw non-verbale communicatie als je met ze werkt.  

Daarom intrigeren paarden ons zo, want in contact met paarden  
herkennen we altijd iets van onszelf. In hun bespiegeling maak je contact 
met de eigen manier van handelen, en wordt jouw mate van  

openhartigheid, je kwetsbaarheid, je innerlijke kracht en je bezieling 
zichtbaar.  
  
Hier en nu 

Werken met paarden vindt plaats in het “hier en nu”, in het moment, 
geen verleden, geen toekomst, waardoor belastende elementen die  
gekoppeld zijn aan een werkomgeving geen impact hebben.  

  

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op! 
info@zuidenwind.eu 
  

Virginie Kosumi 
Lea Schellekens 
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mailto:info@zuidenwind.eu?subject=Informatie%20burn-out

