Een interactieve sessie over natuurlijk leiderschap en de rol van non-verbale communicatie.
Een interactieve middag met mensen én paarden over de kracht van uw uitstraling op uw omgeving.
Ontdek de invloed van uw non-verbale communicatie op het effect van uw leiderschap.
Leer hoe u zichzelf weer kunt verbinden met uw natuurlijke stijl van leiding geven.
Ervaar het plezier en de synergie hiervan op uw omgeving.

Workshop Inzicht door Paarden, maandag 18 juli 2011
Locatie
: Brammeloweg 21, 7482 NK Haaksbergen, www.dressuurstal-capriole.nl
Programma
12.00 u
: Ontvangst met koffie, thee en lichte lunch.
12.30 u
: Welkomstwoord door Ellen te Brake.
Intro over authentiek leiderschap en de rol van non-verbale communicatie.
Marieke van Asselt geeft een uitgebreide uitleg over de workshop Inzicht door
Paarden.
13.00 u
Alle deelnemers krijgen de kans om op deze bijzondere manier persoonlijk met de
paarden te werken en inzicht te krijgen in hun eigen houding en uitstraling.
U ontdekt welke invloed het eigen gedrag heeft op de reactie van uw omgeving.
Dit vindt plaats onder professionele begeleiding.
14.45 u
Korte onderbreking met koffie en thee.
15.00 u
Vervolg workshop Inzicht door Paarden.
16.30 u
Gezamenlijk drankje en evaluatie adhv dia’s.
17.30 u
Einde workshop.
Indien je verhinderd bent, graag tijdig doorgeven aan Ellen te Brake.

Natuurlijk Leiderschap
Welk effect heeft uw (non-verbale) houding op uw omgeving en op uw team van medewerkers? Vaak veel
meer dan u in eerste instantie verwacht. Meer dan 55% van onze communicatie gebeurt door lichaamstaal.
Natuurlijk leiderschap betekent dat je bewust bent van je eigen talenten én die van anderen. Op basis van
je intuïtie verbind je ieders unieke eigenschappen om zo samen met je team van medewerkers synergie te
creëren.
‘Paarden laten zien wie we zijn.’ Marieke van Asselt.
Door hun directe reactie op ons gedrag laten paarden ons het wezen zien van wie we zijn, hoe we denken,
handelen en samenwerken. Paarden spiegelen gedrag. Bent u bijvoorbeeld te overheersend in uw rol als
leidinggevende, dan wil het paard niet met u communiceren en keert het u letterlijk de rug toe. Een
emphatisch persoon die weet welke richting hij op wil met zijn team, zal daarentegen een luisterend oor en
een begripvol dier aan zijn zij hebben. Een paard wil een duidelijk en betrouwbaar leider en laat direct
merken of een persoon een goede leider van zijn kudde is.
Mensen zijn niet zo eenvoudig in hun communicatie als paarden. Jarenlang hebben wij geleerd om vanuit
angst te denken en te handelen. Onze referentiekaders zijn veelal gebaseerd op normen en waarden in
plaats van principes. Dat heeft ons leren oordelen. Daardoor komt onze verbale communicatie niet altijd
overeen met onze (onbewuste) non-verbale communicatie.
‘Persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan Zakelijk succes.’ Ellen te Brake
De wereld beweegt en wij bewegen mee. In deze hectische en onvoorspelbare tijd keren we weer terug
naar de basis, naar het hart. De mens achter de mens wordt belangrijker en we laten onze gevoelens en
zintuigen meer spreken. Ook in onze leiderschapstijl. We voelen aan wat beweegredenen van managers en
leidinggevenden zijn. Ook als deze niet zuiver zijn. Inspiratie komt van binnenuit en is een natuurlijke
manier om mensen hun eigen verantwoordelijkheden te laten nemen. Natuurlijk leiderschap is een vorm
van samen werken die bij deze tijd van ondernemen vanzelfsprekend is.

Het Team

Inzicht door Paarden is een bureau voor coaching en
communicatie door middel van paarden. Zij verzorgt
workshops en trainingen met betrekking tot non-verbale
communicatie, authentiek leiderschap en teambuilding voor
directies en management waarbij gewerkt wordt met paarden.
Zij vormen een uniek instrument voor zelfreflectie.
Marieke van Asselt is de oprichter van Inzicht door Paarden.
Van kinds af aan trekt zij op met paarden. Ze beleert jonge
paarden, geeft privélessen en communicatieve sessies.
Paarden volgen natuurlijk leiderschap en spiegelen non-verbale
communicatie van de mens. Door middel van reflectie leren zij
mensen over natuurlijk en aangeleerd gedrag. Een bijzondere
combinatie met doeltreffend effect.
Marieke heeft de professionele (holistische) paardenopleiding
in België (ISPH) en de opleiding tot Image Consultant gevolgd.

Marieke van Asselt,
Inzicht door Paarden.

LL’nz inspiratie voor communicatie is een consultancy voor
bedrijven die zich voorwaarts bewegen in een wereld van
verandering en vernieuwing. Met haar passie voor het verbinden
van spirit en materie, inspireert Ellen te Brake mens en organisatie
om vanuit het hart te leven én te ondernemen. Haar
bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op het optimaliseren van interne
en externe communicatie. Haar visie hierin is dat persoonlijke
groei bijdraagt aan zakelijk succes.
Ellen vormt tijdens deze sessie de bruggenbouwer van het geheel.
Zij reflecteert en inspireert de deelnemers om een ieder op deze
wijze inzicht te geven in het thema en bewust te worden van uw
eigen ontwikkeling en de mogelijkheden voor uw medewerkers
hierin.
Ellen heeft uitgebreide leer- en werkervaring in de vakgebieden
communicatie en business coaching.

Ellen te Brake,
LL’nz inspiratie voor communicatie

