
MIND RESET COACHING PAARDENCOACHING 

Ontdek Paardencoaching is een 3-daagse 
cursus waarin u de meerwaarde van Paar-
dencoaching aan den lijve ervaart en ken-
nis maakt met diverse werkvormen. Met 
name interessant voor trainers, coaches, 
trajectbegeleiders, leidinggevende, jeugd-
zorgbegeleiders en arbeidsdeskundigen 
(SKJ en NVVA accreditatie).

Paardencoaching als handreiking voor indivi-
duele en organisatievraagstukken. En als hulp 
bij persoonlijke ontwikkeling. Ervaar de kracht 
van deze manier van leren en ervaren en gun 
jezelf de ontmoeting met deze bijzondere 
dieren.

De cursus Ontdek Paardencoaching is een 
scholingsprogramma van DCpaarden- 
coaching in samenwerking met Mind Reset 
Coaching. Deze intensieve cursus bestaat  uit 
drie modules ter oriëntatie op de rijke moge-
lijkheden die Paardencoaching biedt. 

PAARDENCOACHING                                                                                                                           
Langzamerhand wordt paardencoaching een 
begrip in Nederland. De kracht van de feed-
back van paarden is ongeëvenaard en diep-
gaand en draagt op een bijzondere manier bij 
aan allerlei facetten van de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van leidinggeven-
de, teams en organisaties.

WAAROM PAARDEN
In de Paardencoaching maken we gebruik 
van de natuurlijke kwaliteiten van paarden:  
sensibiliteit en helderheid in de communica-
tie. Paarden zijn voor overleving afhankelijk 
van elkaar. Zij leven in een kudde en hebben 
enkel hun lichaamstaal tot hun beschikking, 
deze is subtiel en duidelijk. De paardentaal 
heeft parallellen met onze lichaamstaal, denk 
aan vluchten, bevriezen en vechten.

WAT LEER JE? 
Je leert jezelf en als je in team verband deel-
neemt ook je collega’s beter kennen en je 
verdiept je in je persoonlijk leiderschap.  
De paarden coachen je bij deze ontwikkeling. 
Je maakt kennis met drie belangrijke werk-
vormen in de Paardencoaching. Je ontdekt  
zowel voor jezelf als voor je cliënten voor 
welke vragen en ontwikkelpunten Paarden- 
coaching geschikt is.
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KERN-PROGRAMMA  
Het kernprogramma bestaat uit drie modules 
waarin je kennis maakt met de belangrijkste 
facetten in de Paardencoaching. Leiderschap, 
Mindfulness en paard, Systemisch werken met 
paard.

Module 1 Leiderschap
Als deelnemer van Ontdek Paardencoaching 
onderzoek en observeer je het gedrag van 
het paard. Je leert deze lezen en je ontdekt 
en beleeft wat het contact met het paard met 
je doet. Je oefent met het maken van gerichte 
interventies.

Module 2 Mindfulness en paard
Je bewustzijn wordt vergroot in het lezen 
van kuddegedrag. Je leert de kracht van  
bewustzijns- en aandachtsoefeningen kennen 
met behulp van het paard. Je oefent met het  
vertalen van een thema of een vraag rond  
een client naar een oefening met het paard.

Module 3 Systemisch werken met paard
Je leert welke vragen zich lenen voor een  
systemische aanpak. Het paard reflecteert op 
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wat verborgen is gebleven. Je ervaart en voelt 
wat de werking van deze werkvorm is.

DCPAARDENCOACHING 
Gerda Dekker van DCpaardencoaching werkt 
sinds 1992 als trainer/coach begeleidt teams 
en met name leidinggevende en professionals. 
Tevens is zij opleider van trainers en paarden 
coaches. Zij werkt met een oplossingsgerichte 
methodiek en de waarderende communicatie 
vanuit de positieve psychologie en is opgeleid 
in het systemisch coachen met paarden.

MIND RESET COACHING
Als paardencoach en ervaringsdeskundige 
herstelcoach en de-escalatietrainer geeft  
Harold van Heumen vanuit zijn coaching  
praktijk Mind Reset Coaching trainingen,  
workshops, individuele begeleiding op het  
gebied van persoonlijke ontwikkeling en  
psychische gezondheid.  

Harold is als oorspronkelijk politiefunctio-
naris gespecialiseerd in agressiehantering 
en als ervaringsdeskundige in ziekteverzuim,  
re-integratie en trauma verwerking.


