
 

Berg & Partners Top Training:  

Masterclass Persoonlijk Leiderschap 

 

 

Als je reeds trainingen over persoonlijk leiderschap hebt gevolgd dan biedt deze bijzondere training jou een mooie 

verdieping. Coachen met paarden is een van de meest directe manieren van coaching en leidt in korte tijd naar de 

essentie van iemands leiderschapsvraag. Onze ervaring leert inmiddels dat de intense (leer)effecten blijvend zijn. 

Coachen met paarden is een intrigerende manier om naar je leiderschapsvraagstukken te kijken.  

 

Kijken door de ogen van het paard naar jouw leiderschap levert zeer verrassende inzichten op. Paarden reageren 

direct en instinctief op de wijze waarop jij jouw leiderschap inzet. Waarbij de coach je helpt de transfer te maken 

naar de dagelijkse praktijk. In deze masterclass ontdek je hoe je het volle potentieel van jouw leiderschap benut en 

dat van jouw medewerkers.   

 

Het programma 

Het coachen met paarden heeft een speciale plek binnen onze leiderschapsopleidingen. Hierbij benutten we 

inzichten uit de 65 miljoen jaar oude wijsheid van de kudde, wanneer het gaat om natuurlijk leiderschap. Verassend, 

verdiepend en concreet. In deze masterclass neemt de coach ruim de tijd om jouw persoonlijke leiderschapsvraag-

stukken met je te verkennen. De vragen kunnen uiteraard zeer divers zijn. Een veelvoorkomende vraag is: “Ik merk 

dat ik soms blokkeer als ik mijn leiderschapsrol zou moeten nemen, iets in mij trapt op de rem.” Of: “Ik mis soms de 

veiligheid om mijn potentieel echt te ontwikkelen.” Het is interessant om te onderzoeken wat je op sommige 

momenten nu daadwerkelijk belemmert en waar de groeipotentie zit! Middels de paardencoaching worden de 

verborgen belemmeringen zichtbaar gemaakt en word je hier een logische oplossingsroute aangeboden.  

 

Kortom: deze masterclass raakt rechtstreeks de kern van jouw leiderschapsvraagstuk. Je doet op een diepere en vaak 

onverwachte laag inzichten op over het ontsluiten en inzetten van je leiderschapspotentieel. 

 

Na een warm welkom en een introductie over deze inspirerende vorm van coaching, krijgt  

iedere deelnemer de gelegenheid om in een persoonlijke sessie met het paard hun  

vraagstukken te verkennen. Ieder op zijn eigen passende wijze. 

 

In de middag worden de inzichten van de ochtend concreet door vertaald in een  

leiderschapsactieplan. Je krijgt concreet zicht op welke factoren inspirerend of soms  

belemmerend kunnen werken om je leiderschapspotentieel vol te kunnen leven. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Waarom is dit de training voor jou: 

• je bent toe aan een volgende stap in je leiderschap; 

• je hebt het gevoel dat je niet je volledige potentie inzet/benut, iets belemmert jou en daar wil je meer zicht 

op krijgen; 

• je bent zeer succesvol in wat je doet maar bent de connectie met jezelf en je omgeving kwijtgeraakt; 

• je wilt meer inzicht krijgen in welke patronen je hebt ontwikkeld die jou niet langer dienen voor je 

volgende stap in je ontwikkeling; 

• je merkt dat je collega’s je niet altijd willen volgen in je leiderschap; 

• je merkt dat je soms te weinig plek in neemt, te weinig het leiderschap pakt. 

 

Na afloop van deze training: 

• ben je je bewust geworden van je belemmerende patronen;  

• heb je inzicht verworven welke vervolgstappen je kunt zetten voor verdere groei in je leiderschap; 

• heb je ervaringen kunnen uitwisselen en geleerd van andere deelnemers; 

• ben je geïnspireerd om daadwerkelijk concreet actie te ondernemen op jouw next steps; 

• heb je ontdekt hoe je het volle potentieel van jouw leiderschap benut én dat van jouw medewerkers. 

 

Over de trainer:  

Ruud Knaapen is één van de grondleggers van het coachen met paarden, een autoriteit in Nederland. Ruud: 

“Paarden laten ons direct weten of we verbonden zijn met het grotere geheel, met onze innerlijke kudde en onze 

eigen plek daarin. Vanuit onze eigen plek in onze familie, ons gezin en de organisatie, spiegelen paarden ons 

onmiddellijk op wat onze eigen opgave is. Daar start het leren. Deze masterclass raakt de essentie van jouw ‘gave’ 

en ‘opgave’ kant in leiderschap en biedt concrete handvaten voor verdere ontwikkeling. Een bijzondere, intense 

ervaring.” 

 

De kosten & meer informatie: 

Deelname bedraagt € 895,- per persoon, exclusief BTW. Dit betreft een gehele dag training in een groep van 

maximaal 8 deelnemers, volledig verzorgd met koffie, thee, water, fruit en een gezonde uitgebreide lunch.  

 

Wil je meer weten over deelname, het programma of hoe je je aanmeldt? Stuur dan een mail naar Kirsten 

Bulterman (kbulterman@bergenpartners.nl) of Birgit van den Heuvel (bvandenheuvel@bergenpartners.nl) of bel 

ons op +31(0)40-2431264. We vertellen je graag meer! 

 

Kijk voor data en andere eendaagse trainingen op onze website. 

Heb jij behoefte aan individuele coaching? Een strippenkaart is op verzoek beschikbaar! 
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