
Daarom zijn we, nog  
nagenietend van alle 
mooie feestdagen, druk 
bezig om het ook voor u 
mogelijk te maken de 

synergie te ervaren van 
Paard-en-Coaching in 
IJsland. In deze  
nieuwsbrief meer  
hierover. 
 
Een frisse start van een 

inspirerend 2012! 
 
 

Beste relaties, 
  
De afgelopen jaren  
hebben we vaak  
complimenten mogen 

ontvangen van onze  
klanten over onze passie 
en authenticiteit. Voor 
ons zijn geen grotere  
complimenten denkbaar. 
Passie en authenticiteit 
zijn voor ons belangrijke 

waarden en drijfveren. 
In ons werken met  
mensen en organisaties 

zijn we er op gericht de 
kracht hiervan te laten 
(her)ontdekken. 
Vanuit deze achtergrond 
voelen wij ons zeer  

verbonden met een land 
als IJsland. Een land waar 
de natuur nog in al haar 
oerkracht kan worden 
ervaren, waardoor de  
inwoners zich sterk  
bewust zijn van de  

bescheiden rol die wij als 
mens spelen in het grote 
geheel van het bestaan. 

Agenda 2 

Testimonials 3 

Nieuws 4 

  

  

  

  

Nieuws 

 

 Workshop 

‘Perspectief’ 

 Intensive 

IJsland 

 

 

Zuidenwind 
              coaching & training 

D E R D E  J A A R G A N G ,  1  www.zuidenwind.eu JANUARI 2012 

Foto: Huub de Vree 
E. huubdevree@hetnet.nl 

http://www.zuidenwind.eu/


P A G I N A  2  

 

Workshop ‘Kennismaking met systemische  
Paard-en-Coaching’ 
Deze workshop vindt plaats op 25 maart 2012. 
In een workshop maakt u uitgebreid kennis met de mogelijkheden van 
Paard-en-Coaching. We starten een workshop met een inleiding over paarden en 

hun communicatie. Hierna is er de gelegenheid dit persoonlijk te ervaren, zowel 

individueel als in een groep. 
Een workshop wordt begeleid door twee coaches en duurt 5 uur.  
Om ieder genoeg ervaringskansen te geven werken we met maximaal 8  
deelnemers. De prijs voor deelname aan deze workshop, inclusief koffie, thee en 
Limburgse vlaai is € 110,- (excl. BTW). 
 
 

 

Individuele sessie Paard-en-Coaching. 
Tevens bieden we de mogelijkheid voor een individuele sessie.  

Ook dan starten we eerst met een korte uitleg over paarden en hun communicatie.  
Vervolgens doen we een korte intake. Hierin proberen we de vraag of het thema 
van de deelnemer zo helder mogelijk te krijgen en in zijn context te plaatsen. 
Daarna gaan we aan de slag met een paard.  
Vaak werken we op systemisch niveau, maar dit kan ook gedragsmatig of  
intra-psychisch zijn. De ervaring leert dat een dergelijke sessie een duurzaam  
effect heeft en dat een of twee sessies voldoen om met nieuwe inzichten weer  

verder te gaan. 
Een dergelijke sessie wordt begeleid door twee coaches en duurt ongeveer 2 uur. 
De prijs van een individuele sessie, incl. paarden, koffie, thee en vlaai  
is € 195,- (excl. BTW). Datum en tijdstip worden in onderling overleg vastgelegd. 
 

 

 
 

Individuele sessie Paard-en-Coaching in kleine groep. 
Ook is het mogelijk een individuele sessie te doen in een kleine groep.  

Een kleine groep bestaat uit max. 3 personen. De deelnemers kunnen dan worden 
gevraagd onderling te fungeren als representanten voor het geval we met een  
opstelling werken. 
Een individuele sessie in een kleine groep duurt ongeveer 5 uur. 
De prijs voor deelname hieraan bedraagt €150,- (excl. BTW). 
Datum en tijdstip worden in overleg met de deelnemers vastgelegd. 
 

 

Een aanbod op maat is altijd mogelijk. 
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Hilde Bruning-van Dooren 
 
“Zaterdag was voor mij een geweldige ervaring. Ik was al enthousiast over  
familieopstellingen, maar de combinatie met paarden is nog directer en duidelijker.  
Jullie begeleiding was bijzonder zorgvuldig en integer. Op geen enkel  

moment opdringerig, maar wel indringend.” 

Ella, beeldend  
kunstenaar Zeewolde 
 
“Het is al weer enkele 
maanden geleden dat ik een 

tweetal sessies heb gedaan, 

maar deze staan nog steeds 
vers in mijn geheugen ge-
grift. 
Beide keren een wonder-
baarlijke ervaring. 
Ik word als beeldend kun-

stenaar vaak beoordeeld op 
mijn kwaliteiten als schilder. 
Nu stond ik in de bak, zon-
der doek en verf en heb ik  

het coachend - en directieve 
leiderschap puur op mijn 
'eigen kunnen zonder  
attributen' moeten  
volbrengen. Als dit dan lukt 

in één sessie is dat een  

geweldige boost. Ik heb 
mijn eigen kracht weer  
gevoeld en weet weer dat ik 
daar op kan vertrouwen. 
De tweede sessie;  
familieopstelling, gaf mij een 

kijkje in het verleden;  
acceptatie van wat geweest 
is; in het heden, waar sta ik 
nu; en een kijkje in de  

toekomst, waar wil ik 
staan? Het overzicht voelde 
goed en is een geweldige 
stimulans om vooral door te 
gaan op de weg die ik  

ingeslagen ben. Het is een 

fijne focus. 
Het waren bijzonder warme 
en emotionele momenten 
en ik wil Lea en Virginie 
graag bedanken voor de 
geboden kans en enorme 

rijke ervaring, die niemand 
mij meer afneemt!” 

Dave Heijmans 
UMC AMsterdam 
 
“Lieve Lea & Virginie en  
magische viervoeters, 

Vanuit de grond van mijn 
geheelde hart, wil ik jullie 
enorm bedanken voor de 
steun, aandacht, expertise, 
inlevingsvermogen en  

passie die jullie aan mij  
geschonken hebben.  
Niet alleen op de  
2 coachingsdagen, maar ook 
daarna heb ik enorm van 

jullie genoten. Ik ben zo 
dankbaar dat jullie mij  
geholpen hebben met het 
verwerken van vastgeroest 
verdriet, het oefenen van 

loslaten en accepteren dat 
het is zoals het is. Ik heb 
het werken met jullie en 
jullie fantastische paarden 
als magisch ervaren en ik 

denk nog vaak terug aan 
'mijn authentieke tijd in de 
bak' - dat geeft nog steeds 
kracht! Jullie zijn top en 
jullie zijn in mijn hart.” 
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Nieuws 
 
Workshop ‘Perspectief’ 
 
In opdracht van Alert Mens & Werk (www.alertmensenwerk.nl) verzorgt  
Zuidenwind een workshop die onderdeel uitmaakt van de activiteiten binnen het 
mobiliteitscentrum welke is opgericht om boventallig verklaarde werknemers  
vanuit de Jeugdzorg te begeleiden van werk naar werk. 
De inhoud van de workshop gaat in op het bewustwordingsproces van zowel  

individu als groep. In het proces wordt ingegaan op de beleving van de huidige 
situatie en de mogelijke perspectieven richting de nabije toekomst. 
Tijdens deze workshop worden paarden ingezet. De eerste deelnemers waren zeer 
enthousiast en geraakt door de manier waarop paarden hun innerlijke  
gemoedstoestand en houding weten te spiegelen. 
 
 

Intensive in IJsland 
Authentiek en inspirerend 

 
Passie en authenticiteit zijn belangrijke succesfactoren in het werken met mensen 

en organisaties. Door in authenticiteit te groeien, wordt men een evenwichtiger 
mens en een betere leidinggevende, werknemer, collega en weet men zijn  
omgeving te inspireren en te motiveren. 

 
Wat zou mooier zijn dan de synergie te mogen ervaren van een verblijf in de 
overweldigende natuur van IJsland gecombineerd met een inhoudelijk  
programma, gericht op inspiratie en reflectie? 
Een reis als beloning voor de topprestatie die u elke dag weer moet leveren, maar 
ook een reis waarvan u rijker terugkomt. 

  
Van 14 mei tot 18 mei 
2012 biedt  

Zuidenwind Coaching & 
Training een Intensive naar  
IJsland aan.  
Een onvergetelijke 

ontdekkingsreis! In overleg 
kan het tijdstip en de duur 
van deze reis worden  
aangepast. Voor verdere  
informatie kunt u contact 
met ons opnemen of kijk op 
www.zuidenwind.eu  

 

 
 
 
Voor meer informatie, onze flyer  
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http://www.alertmensenwerk.nl/
http://www.zuidenwind.eu/
http://www.zuidenwind.eu/folders/intensiveijsland2012/index.html
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