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Training Het Nieuwe Leiderschap
Het thema ‘leiderschap’ is weer helemaal terug, terwijl het eigenlijk nooit is weggeweest. Het lijkt erop dat we toe zijn aan een andere invulling van leiderschap. Maar
welke? In de training Het nieuwe leiderschap met paarden leer jij hier invulling aan te
geven en hoe je je dit nieuwe leiderschap eigen kunt maken.
Een tipje van de sluier: Wees vooral jezelf!
ALS JE ALTIJD DOET WAT JE DEED, ZAL JE ALTIJD KRIJGEN WAT JE KREEG!
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Schrijf je hier in...

Start 2e leergang Coachen en trainen met paarden

Anne-Krista Blom

De 1e leergang is nog maar net gestart en we zijn al weer bezig met de 2e leergang
Coachen en trainen met paarden die in september 2010 gaat starten. De eerste
aanmeldingen zijn al binnen dus als jij ook mee wilt doen, neem dan gerust contact
op met Anne-Krista Blom; 010—521 39 72.

Kadobon Spiegelend Paard
Nog op zoek naar een leuk kado voor Sint, de Kerstman of een verjaardag? Wat
dacht je van een kadobon voor een kennismakingsworkshop Spiegelend Paard
t.w.v. € 99,-. Vandaag bestellen, morgen al in huis!

Kennismakingsworkshops 2010
Wil je ervaren wat trainen en coachen met paarden
inhoudt en ben je benieuwd naar Anne-Krista Blom
en haar 4-hoevige medewerkers? Neem dan deel aan
één van de workshops in 2010 (€ 99,- excl btw) op de
praktijklocatie Spiegelend Paard in het prachtige
recreatiegebied De Delfste Hout. Het lijkt ons leuk
om je op één van deze dagen in de paddock of weide
te ontmoeten! Klik hier voor de planning voor 2010.

TEAMLID: JURT

Groep Spiegelend Paard
De LinkedIn Groep Spiegelend Paard is opgericht voor trainers, coaches en professionals die reeds werken met paarden als co-trainers of ze willen gaan inzetten in
hun trainingen, coachtrajecten en/of ontwikkeltrajecten. Behoor je ook tot deze
groep en wil je meepraten over alle ontwikkelingen op dit gebied? Meld je dan aan!

Unieke pilot i.s.m. De Wereldzaak
De wereldzaak is meer dan zomaar een restaurant. Er wordt hard
gewerkt aan het opleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij deze mensen vraagt om een coach die
duidelijk is, oprecht, eerlijk en objectief. Paarden beschikken over al deze kwaliteiten en dat maakt ze excellente leermeesters. Lees hier meer!

Nieuwsbrief blijven ontvangen?
Tot nu toe hebben we veel leuke reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Sinds
1 oktober is echter de nieuwe wet Telecommunicatie van kracht. Bedrijven mogen
niet meer ongevraagd mailings versturen. Toch houden we je graag op de hoogte
van al onze activiteiten en mooie ontwikkelingen. Mogen wij daarom uitgaan van:
“Geen bericht, is goed bericht?” Als je geen info meer wilt ontvangen, klik dan hier.
Adreswijzigingen kun je hier doorgeven. Wil je anderen op de hoogte brengen van
onze nieuwsbrief, stuur de e-mail dan door. Je kunt je hier actief aanmelden voor
de komende nieuwsbrieven.

Wij willen je graag voorstellen aan Jurt:
Jurt is met 6 maanden de jongste van het
stel en nog in opleiding.... Lees meer.

Groep Spiegelend Paard

Op zoek naar een goede partner?
Café du Midi wordt gedreven door twee
enthousiaste ondernemers met hun eigen
expertise die zich vol overgave inzetten
voor NatuurlijkAnders. Ook op zoek naar
een goede partner:
WWW.DUMIDIDELFGAUW.NL
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