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Het glazen plafond
Er is behoefte aan meer vrouwen op hogere leidinggevende posities. Toch zijn we
blijkbaar niet in staat om door het glazenplafond heen te breken. Met aangepast
mannelijk gedrag komen we een heel eind. Zo passen vrouwen leiderschap vaak toe.
Vrouwen proberen het vermogen tot samenwerken en verbinden te conformeren aan
de regels van het spel, zoals ze door mannen zijn gesteld. Zo ziet de versimpeling
van de wereld er uit: Leiderschap is door mannen gemaakt. Of toch niet?

Kennismakingsworkshops
25 juni 2009
23 juli 2009
Schrijf je hier in...

Anne-Krista Blom

WAT JE GEHAD HEBT, KUNNEN ZE JE NOOIT MEER AFNEMEN.

Wat jij doet, wil ik ook!
Maar hoe leer ik dat dan? Deze vraag is de afgelopen jaren zo vaak aan mij, AnneKrista Blom, gesteld dat ik de Leergang coachen & trainen met paarden heb ontwikkeld. Speciaal voor trainers, coaches en professionals die paarden als co-trainers
willen gaan inzetten binnen ontwikkelingstrajecten.

Alleen is maar alleen.
Mensen zijn net als paarden kuddedieren en komen alleen dus niet optimaal tot
hun recht. Daarom heb ik een netwerk van mensen om mij heen verzameld. Zo
hebben we samen werken omgevormd tot samenwerken.

NIEUW TEAMLID: TRITON

Ben je benieuwd wie dit zijn? Klik dan hier.

Volg je hart!
Als iemand mij 10 jaar geleden had verteld dat ik zou doen wat ik nu doe, had ik
hem niet geloofd. Ik heb een enorme passie voor paarden. En toch zei mijn vader
ooit: “Ga jij nou maar een vak leren, want met die paarden valt geen geld te verdienen”. Toen luisterde ik nog braaf naar mijn vader….
Wil jij je afdeling, netwerk of organisatie laten inspireren door mijn verhaal, nodig
mij dan gerust uit als gastspreker.
Wil je Anne-Krista boeken, bel dan 010-5213972 of mail akblom@natuurlijkanders.nl

Wij willen je graag voorstellen aan Triton:

Laad op die batterij.

Hij is sociaal nogal "onhandig" en was daarnaast in zijn vorige “baan” niet fanatiek
genoeg. Daardoor is hij niet altijd even
respectvol behandeld. Lees meer..

Ga de zomermaanden in met een rugzak vol gedachten, ideeën
en plannen voor de toekomst waar je echt iets mee kunt.
Tijdens de ZZP Summer School 2009 op dinsdag 7 en woensdag
8 juli a.s. geef ik twee workshops Spiegelend Paard speciaal
ontwikkeld voor zzp-ers. Meld jij je ook aan?

50 jaar vriendschap in 5 versnellingen.
Op 20 juni a.s. is het zover. Het 50-jarig
jubileum van IJslandse Paarden in Nederland wordt in Voorthuizen bij Stal Edda gevierd. Wil je met alle facetten van de IJslander kennis maken, kom dan kijken.
Anne-Krista Blom geeft tijdens de IJslander
Totaaldag 2x een miniworkshop Spiegelend
Paard met IJslandse Paarden.
Lees meer...

Op zoek naar een goede partner?
Esther van Halteren is een
enthousiaste ondernemer met
expertise die zij voor ons inzet.
Neem gerust contact op met
GewoonEsther Communicatie:
WWW.GEWOONESTHER.NL
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IJslander Totaaldag
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