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Inleiding 

 

Waarom zou je jezelf door een paard laten coachen? Kun je wel wat 

leren van een paard? Dit is waar dit E-book, waarvan de eerste editie 

uitkwam op 19 juni 2015, een antwoord op geeft.  

Vandaar dat ik, ter ere van de vernieuwing van de website van 

PaardenInzicht (www.paardeninzicht.nl) heb besloten dit E-book te 

herzien en te updaten.  

Met veel plezier presenteer ik deze 2.0 verzie van Het paard spreekt 

altijd de waarheid en nog 34 redenen voor coaching met paarden. 

Deze in totaal 35 redenen voor de coaching met paarden, blijken in 

mijn dagelijkse paardencoach praktijk van dag tot dag aan kracht te 

winnen. Puur omdat de resultaten er naar zijn! 

Deze 35 redenen heb ik niet uit mijn mouw heb geschud. Het zijn de 

antwoorden van deelnemers, relaties en prospects, die ik de vraag 

stelde ‘Waarom zou iemand coaching met paarden moeten doen?’ 

De onder andere door de ervaringsdeskundigen genoemde redenen 

voor coaching met paarden zijn redenen zowel op het persoonlijk 

vlak, als op het professionele vlak. Een aantal liggen voor de hand en 

een aantal zijn een stuk minder voor de hand liggend, echter allen 

dragen bij aan het succes van de deelnemers!  

In 2015 heb ik de 35 redenen, voor jou, in dit gratis E-Book op een rijtje 

gezet. De volgorde is hetzelfde gebleven, echter waar nodig is de 

tekst geactualiseerd en zijn ter illustratie voorbeelden, citaten en 

foto’s opgenomen. Dit in de hoop dat JIJ hiermee je voordeel doet: 

als persoon, als werkgever, als leidinggevende, als bedrijfseigenaar, 

als ouder………………… als………….……… vul zelf maar in! 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
http://www.paardeninzicht.nl/
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Dit E-Book is ook voor degenen die de coaching met paarden iets 

voor ‘spirituele excentriekelingen’ vinden en er lacherig over doen. 

Dat is zonde! Want met de coaching met paarden kun jij –in jouw 

persoonlijke en professionele ontwikkeling- enorm je voordeel doen. 

Wie wil dat nou niet? 

Veel leesplezier! 

Margreet Noordanus 

Vlodrop, 31 maart 2017 

Vragen of boeken? Bel: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl 

ps: BANG VOOR PAARDEN? Lees dan BONUS REDEN nr. 36! Want ook als je bang 

voor paarden bent of er niet op durft te zitten kun je je voordeel doen met de 

coaching met paarden  Tot snel! 

 

 

 

 

 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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Het paard spreekt altijd de waarheid en nog 34 redenen voor de 

coaching met paarden! 

Waarom zou je je laten coachen door een paard? Dit heb ik mezelf ook afgevraagd en 

aan diverse mensen –zowel klanten als niet klanten- gevraagd. Op mijn vraag kreeg ik 

veel meer dan 35 redenen!  

Daarom heb ik naar de gemene delers gekeken en hieruit de 35 redenen gehaald, die 

in de 2015 editie van dit E-Book gebundeld zijn. In de 2017 editie heb ik de tekst waar 

nodig aangevuld met recente informatie. Ik ga dan ook met veel plezier in dit E-book, in 

op de 35 redenen voor de coaching met paarden, met tot slot als extra: bonus reden 

nummer 36! 

 

 

1. Acceptabel omdat het paard je dingen aangeeft 

Veel deelnemers vinden de coaching met het paard acceptabel omdat het paard 

je de dingen aangeeft. Niet gek als je bedenkt dat het paard zonder woorden op zijn 

‘paardse’ manier je de dingen duidelijk maakt: met zijn oren, ogen, houding, manier 

van bewegen en de dingen die het paard doet tijdens de interactie met jou. 

Veel fijner dan wanneer er een boze baas tegenover je zit te brullen dat je nu echt 

de dingen anders, beter en met meer opbrengst moet gaan doen en zo niet, dat je 

dan ontslagen zult worden.  

Ook veel fijner dan wanneer je partner woedend tegen je tekeer gaat dat je het nu 

voor de zoveelste keer fout doet en dat hij/zij zich daar enorm aan ergert en niet 

snapt waarom je dat nou nog steeds niet anders doet! Hoe fijn is het dat het paard je 

laat zien wat je echt doet en wat dat voor reactie bij een ander teweeg kan 

brengen.  

Daarmee kun je voor jezelf uitmaken of je baas of partner wel/geen gelijk hebben, of 

dat er toch iets anders is…..  

Chirurgische precisie! 

2 Nov 2016  

Het paard laat met chirurgische precisie zien waar het bij iedereen om gaat! 

Met deze woorden vatte Ruud Metsemakers, van WATCH-hrm, het Personeel & 

Organisatiebureau voor het midden en klein bedrijf, heel treffend de coaching met het 

paard samen! 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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2. Actief  

De coaching met paarden is actief: je bent bezig samen met het paard. Je loopt, 

doet, beweegt. Veel deelnemers vinden dat heerlijk en zijn blij dat ze bij de coaching 

met paarden niet tegenover een mens hoeven te zitten. 

 

  
 

3. Anders dan andere cursussen 

Dat klopt. De coaching met paarden is heel anders dan andere cursussen en/of 

coaching en trainingen. Doordat het voor veel mensen ‘out of the box’ is, opent de 

coaching met paarden, de deur naar diep inzicht.  

Met dit inzicht krijg je zicht op oplossingen die niet alleen bij jou als persoon passen 

maar ook anders zijn dan de oplossingen die je eerder toepaste! 

 

Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg. 

Albert Einstein 
 

4. Betere communicatie 

Betere communicatie wordt ook vaak genoemd als reden om je te laten coachen 

door een paard. Betere communicatie, wat bedoelen we daar dan mee? Het komt 

later nog aan bod: het paard heeft geen vooroordelen en daardoor is het paard, 

zonder woorden, in staat beter te communiceren. En dan bedoelen we beter in de 

zin van duidelijk en zonder ‘ruis’ op de lijn. 

 

5. Bewust zijn van de persoon die jij bent 

Paarden maken je bewust van de persoon die je 

bent. Je ervaart dit, herkent dit en voelt dit op het 

moment dat je met het paard bezig bent. Hoe ver 

je ook van jezelf bent weggedreven: opeens voel 

en weet je weer wie jij bent. Het (opnieuw) bewust 

worden van de persoon die jij bent is een grote gift 

die het paard je onvoorwaardelijk geeft. Het is aan 

jou om dit unieke cadeau te aanvaarden. 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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6. De mindset verandert en komt in beweging 

Ook dit is een belangrijk punt, dat deelnemers 

gaandeweg ervaren. Soms niet eens direct, dan moet 

het nog ‘indalen’, tot je op een dag wakker wordt en 

voelt dat er iets veranderd is. Je weet niet wat, maar er is 

iets veranderd. Niet alleen in hoe je je voelt, maar ook in 

wat je doet en ervaart. Gaandeweg kom je er achter 

dat je mindset is veranderd en daadwerkelijk in 

beweging is gekomen! WAUW! 

 

7. Dit is wie je bent 

Super simpel: dit is wie je bent. Het paard laat je zien dat 

je bent wie je bent, in het hier en nu en op dit moment. 

Niets meer, niets minder. Hetgeen logischerwijs nauw 

verbonden is met punt 5. Bewust zijn van de persoon die 

je bent.  

 

8. Doeltreffende en snelle manier om inzichten te krijgen 

Het coachpaard geeft je razendsnel inzicht. In de praktijk ervaren we dat je binnen 1 

uur al zoveel inzicht hebt, dat je hier minimaal 3 weken mee aan de slag kunt!  

Het record staat op inzicht in 3 minuten tijd, hetgeen geen grapje is maar waar 

gebeurd in mijn praktijk!  

Dus heb je haast?  

De paarden helpen je binnen een uur op weg!  

Ben je daarmee klaar? Nee, want natuurlijk is het aan jou om vervolgens verder te 

werken met de verkregen inzichten en coachpunten. 

 

9. Een mens heeft vooroordelen door zijn levenservaring (scholing/ervaring). Een paard 

heeft geen vooroordeel maar reageert direct op jou als persoon.  

Dit werd op prachtige manier geïllustreerd door de coachee die mij deze opmerking 

stuurde met een voorbeeld dat ik hier graag citeer: “Waarom kan een zebra in de 

natuur naast een leeuw uit een plas water 

drinken? Omdat de leeuw op dat moment 

“uitstraalt “dat hij haar niet wil opeten. Een 

paard voelt nauwkeurig jouw 

diepliggende beweegredenen aan en 

prikt meteen door een bepaald ‘masker’ 

of menselijk vooroordeel heen. Voordeel 

van paarden: supersnelle, directe 

terugkoppeling zonder beïnvloed te zijn 

door andere factoren. Als een zebra zich 

vergist in de natuur en naast de hongerige 

leeuw gaat staan, betekent dat haar 

dood (ze zal zich niet vergissen).” 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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10. Feedback van het paard komt minder confronterend over dan wanneer een mens 

het je vertelt.  

Dit is direct linkbaar aan 1. Acceptabel omdat het paard je dingen aangeeft. 

Aangevuld met hetgeen een coachee aangaf: “Misschien komt het ook wel omdat 

het paard heel duidelijk is. Je kunt er niet onderuit, je hebt er gewoon mee te 

maken.”  

Bijzonder is dat een paard, ondanks dat de inzichten best heel confronterend kunnen 

zijn, de feedback op een minder confronterende manier lijkt te geven dat mensen 

dat doen.  

Waarom dat zo is, is niet makkelijk te verklaren, zelf denk ik dat dit komt omdat een 

paard geen woorden gebruikt en een mens wel! Want zoals ze in Sicilië zeggen: 

woorden kunnen harder vallen dan stenen. En precies dat verwoordt naar mijn 

mening waarom de feedback van een paard als minder confronterend wordt 

ervaren. 

 

11. Getrouw aan jezelf?  

Ben je getrouw aan jezelf? Of doe je alsof? Het paard laat zien of je getrouw bent 

aan jezelf. Dit kan best heel heftig zijn als je er achter komt dat je helemaal niet 

getrouw bent aan jezelf en bijvoorbeeld je waarden en normen voortdurend 

negeert.  

Wat je ook wilt bereiken in werk en privé: ben je niet getouw aan jezelf, dan wordt 

het lastig dit te bereiken. Ben je manager? Dan komt je leiderschap niet over. Echter, 

als je getrouw bent aan jezelf komt je leiderschap zeker over!  

Hoe fijn dat je paard je dit laat zien, want zodra je getrouw bent aan jezelf zullen de 

resultaten navenant zijn! 

 

12. Helpt de waarheid over jezelf te vinden 

Dit punt is gelinkt aan punt 11. Getrouw aan jezelf? Tijdens de coaching krijg je door 

het paard de waarheid aangereikt, de waarheid zoals die is in het hier en nu. Met dit 

inzicht kun je concreet aan de slag. Ongeacht wat je coachdoel en/of 

verbeterpunten zijn, je zult snel resultaten ervaren zodra je de waarheid over jezelf 

(her)vonden hebt. 

 

PaardenInzicht Business Kennismaking van 10 mei 2016, een deelnemer die het hele 

bijzondere de coaching met het paard verwoordt:  

"Ik voelde een verbinding tussen Noortje en mij die me echt overviel en waardoor ik 

eigenlijk niet eens meer na kon denken. Het leek alsof ik in mijn hart een met haar werd op 

een hele onwerkelijke en vage manier die ik niet goed kan verwoorden. Het klinkt allemaal 

heel vaag en dat was het voor mij ook. Maar wel zo sterk dat ik hetzelfde gevoel nu nog in 

me voel stromen en ook de emoties nog sterk door me heen voel gaan." 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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13. Het effect van paardencoaching is vele malen groter dan van een gewone coach, je 

merkt direct verschil  

Deze opmerking krijg ik regelmatig. Op mijn vraag waarom de coaching met 

paarden nuttig is, ontving ik deze opmerking ook weer via de mail van één van de 

deelnemers. Waarmee onderschreven wordt, wat ik al jarenlang zelf in de praktijk 

ervaar.  

Is hier wetenschappelijk bewijs voor? Met betrekking tot het effect van ‘gewoon’ 

coachen is inmiddels al veel onderzoek gedaan. Resultaten daarvan wijzen op een 

positief effect en geven indicatoren voor de succesfactoren voor coaching zoals de 

klik met de coach. 

Met betrekking tot de coaching met paarden worden er meer en meer vragen 

gesteld, er loopt onderzoek naar de interactie dier-mens en er wordt veel onderzoek 

naar dieren gedaan: hoe communiceren zij, hoe overleven ze, hoe leren dieren. 

Hierbij wordt al duidelijker dat we weinig weten over dieren en dat de communicatie 

veel verfijnder is dan we ooit voor mogelijk hielden. Ook weten we nu dat dieren over 

vaardigheden beschikken die wij niet (meer) hebben en/of niet ontwikkeld hebben. 

We weten inmiddels dank zij de wetenschap, dat paarden spieren in hun gezicht 

hebben die wij ook hebben, daardoor zijn de gezichtsuitdrukkingen van paarden 

heel herkenbaar voor ons. Kinderen die met paarden opgroeien, blijken 

stressbestendiger en hebben meer zelfvertrouwen. Verder geeft onderzoek naar 

biofeedback, zoals het gelukshormoon, hartslag, etc. veel positieve indicaties met 

betrekking tot de werking van de coaching met paarden.  

Het zal dus nog lang duren voor de coaching met het paard bewezen wordt, waar 

we het nu mee moeten doen is het bewijs van de ervaringsdeskundigen, die dagelijks 

in de praktijk het grote effect van de coaching met paarden ervaren. 

 

14. Het paard spreekt altijd de waarheid 

Hieraan valt niet veel toe te voegen, ik zeg er wel altijd bij: in het hier en nu. Dus wat 

vandaag de waarheid is in het hier en nu kan morgen, door veranderde 

omstandigheden, heel anders zijn! Oftewel: het is geen waarheid van Meden en 

Perzen, het is de waarheid in het hier en nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
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15. Ik vind het leuk om eens iets anders uit te proberen 

Een uitstekende reden om je door het paard te laten coachen, en: je 

nieuwsgierigheid zal volop beloond worden!  

 

16. Innerlijk evenwicht terugvinden 

Onbalans zorgt dat het paard zich niet veilig voelt jij jou of bij jouw team. Het paard 

geeft dit duidelijk aan, hetgeen te herkennen is aan het gedrag  en de reacties.  

Ben je het innerlijk evenwicht kwijt en heeft het paard je dit zelfinzicht gegeven?  

Dan kun je met het paard, op betrekkelijk eenvoudige wijze, ‘op zoek gaan’ naar 

jouw innerlijk evenwicht.  

Zodra je dit ervaart, zal het paard dit spiegelen in zijn gedrag en reacties. 

 

17. Je krijgt direct positieve feedback als je iets goed doet. 

Zodra je iets goed doet krijg je van het paard positieve feedback. Maar wat is dan 

het ‘iets goed doen’? Het iets goed doen is dat je handelt en problemen / coach-

punten oplost op een wijze die bij JOU(!!) past!  

 

Past de oplossing niet bij jou, dan voel je je er (onbewust) niet okay bij. Voer je de 

oplossing dan toch uit, dan stemmen jouw energie en wijze van handelen niet 

overeen (je bent niet congruent).  

 

Het paard voelt dit feilloos aan! Ben je niet congruent dan kun je niet voor de 

veiligheid van het paard zorgen (veiligheid die hij vanuit zijn aard en natuur nodig 

heeft om te overleven), het paard zal je dit direct laten merken.  

 

Past de oplossing bij jou? Dan zal het coachpaard je dit positief spiegelen (hoe dit 

exact werkt, gaat te ver om in dit E-book uit te leggen.  

 

Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan via info@paardeninzicht.nl in voor één van 

de kennismakingsbijeenkomsten van PaardenInzicht, of kijk op het PaardenInzicht 

YouTube Channel) 

 

 

 

In de interactie met een paard, geeft een paard meteen feedback!  

Dat is handig want mensen stellen vaak feedback uit of durven deze om allerlei redenen 

niet te geven.  

Met de directe feedback kan een team of individuele deelnemer direct aan de slag.  

Het paard is daarbij: puur natuur, direct, in het hier en nu, kijkt niet naar rang of stand, 

heeft geen dubbele agenda, is niet verwikkeld in een ‘politiek spel’. 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl
mailto:info@paardeninzicht.nl
https://www.youtube.com/channel/UCWFGP0G4ddV0o-p78wGBwQQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCWFGP0G4ddV0o-p78wGBwQQ/videos
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18. Kracht uit jezelf 

Tijdens de coaching met het paard ontdek je je eigen kracht. Je ontdekt dat je met 

de kracht uit jezelf veel, heel veel mogelijk kunt maken en kunt bereiken. Zodra je bij 

de kracht uit jezelf bent en dit voelt en ervaart, zal het coachpaard dit positief 

spiegelen. Samen kun je de wereld aan omdat jij je eigen kracht gebruikt. Heb je dit 

gevoeld en ermee gewerkt samen met het coachpaard, dan neem je dit niet alleen 

mee naar huis! Je neemt het gevoel, de ervaringen en oplossingen ook mee naar je 

werk en overal naar toe. Een pracht bron om uit te putten: jouw eigen kracht! 

 

19. Leidinggeven vanuit je eigen kracht 

Op 18. Kracht uit jezelf volgt, dat je gaat leidinggeven van uit je kracht. Het paard 

spiegelt of je echt leiding geeft of dat…………… Oftewel: sta je in je kracht en geef je 

leiding, dan zullen jij en je team ervaren dat jouw wijze van leidinggeven 

daadwerkelijk krachtiger en effectiever wordt.  

 

20. Meer balans 

Heerlijk meer balans! Hoe meer balans, hoe beter zowel voor jou als voor jouw 

omgeving. Overal hebben we balans nodig denk maar eens aan de werk-privé 

balans, de balans in jouw relaties met ouders, kinderen, familie, collega’s en ga zo 

maar door. Hoe beter je in balans bent, hoe beter je de balans op andere vlakken 

wordt. Ben je niet in balans dan gaat vaak je energie op en neer en floept de 

aandacht (= energie) van het een naar het ander. Het paard zal dit overeenkomstig 

spiegelen, terwijl mensen nogal eens geneigd zijn dit te negeren. Spiegelt het paard 

onbalans, dan ga je daarna samen met het paard werken aan het (her)vinden van 

balans.  

 

21. Met de inzichten die je krijgt ga je onbewust aan de slag 

Dit  klopt! Je gaat inderdaad niet alleen bewust aan de slag maar ook onbewust met 

hetgeen je samen met het coachpaard ervaart en leert.  

De deelnemer die deze opmerking mailde gaf aan: “En ik denk dat dit vooral komt, 

doordat het aansluit bij waar je op dat moment aan toe bent. Ik kan een voorbeeld 

noemen van mijn instructrice. Als zij me lesgaf, ging het in de les best goed en leek ik 

allemaal te begrijpen hoe ik de oefeningen moest uitvoeren, maar als ik dan alleen 

Omdat het zo’n prachtige weergave is, hier nogmaals de quote (die ook op blz. 7 staat) 

n.a.v. de PaardenInzicht Business Kennismaking van 10 mei 2016, van de deelnemer die 

het hele bijzondere de coaching met het paard verwoordde:  

"Ik voelde een verbinding tussen Noortje en mij die me echt overviel en waardoor ik 

eigenlijk niet eens meer na kon denken. Het leek alsof ik in mijn hart een met haar werd op 

een hele onwerkelijke en vage manier die ik niet goed kan verwoorden. Het klinkt allemaal 

heel vaag en dat was het voor mij ook. Maar wel zo sterk dat ik hetzelfde gevoel nu nog in 

me voel stromen en ook de emoties nog sterk door me heen voel gaan." 

http://www.paardeninzicht.nl/
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was ging het helemaal niet meer. Ik denk dat ik nog niet toe was aan de oefeningen 

die ze me gaf. Er waren andere vaardigheden die ik me eerst eigen moest maken. 

Het mooie is dat een paard altijd datgene zal spiegelen waar je op dat moment mee 

aan de slag moet/kan en dit door de inzichten die je dan krijgt ook gaat lukken.” 

 

22. Met het paard worden de dingen/punten 

aangestipt waardoor ze bespreekbaar worden 

Hier hoef ik niets aan toe te voegen: zoals het er 

staat wordt het door de deelnemers ervaren. 

Het belang zal iedereen duidelijk zijn! Derhalve 

een heel belangrijke reden om te kiezen voor 

(team)coaching met het paard. 

 

23. Niet aan tafel, je werkt vanuit een ontspannen 

omgeving 

Bij 2. Actief, werd al opgemerkt dat de 

deelnemers het fijn vinden actief te zijn en niet 

aan een tafel tegenover elkaar te zitten. Daar 

komt bij dat je tijdens de coaching met het 

paard “werkt vanuit een ontspannen 

omgeving”. Dat deelnemers de omgeving 

ervaren als ontspannend, is wat mij betreft 

onrustbarend: het feit dat dit opgemerkt wordt 

en als reden voor de coaching met paarden 

opgegeven wordt, betekent dat veel 

deelnemers andere omgevingen bepaald niet als ontspannen ervaren. Dat hierdoor 

veel productiviteit en creativiteit verloren gaat spreekt voor zich. Dat mensen 

hierdoor niet aan reflectie en/of zelfinzicht toekomen, is iets waar je wellicht niet 

direct aan denkt! En dat hierdoor stress en stress gerelateerde klachten kunnen 

ontstaan, is iets waar ook niet direct aan wordt gedacht, terwijl de stress 

gerelateerde klachten heel veel geld kosten aan de maatschappij. 

 

24. Positief verrast 

Coaching met paarden verrast positief! Hoe vaak ik dit als feedback krijg is inmiddels 

niet meer te tellen. Persoonlijk vind ik het jammer dit zo vaak te horen, omdat uit deze 

opmerking blijkt dat veel mensen nog geen beeld hebben van wat de coaching met 

het paard voor ze kan betekenen en men vooraf blijkbaar bang is negatief verrast te 

worden. Werk aan de winkel voor mij en mijn collega’s, zodat zo veel mogelijk 

mensen deze positieve verrassing kunnen gaan ervaren! En inderdaad, dit is één van 

Paardig onder de indruk  

Reactie via de mail d.d. 27.11.2016 van een van de deelnemers naar aanleiding van de 

individuele coaching met het paard: 

 ...en zoals mijn zoon tegen me zei : Nou mam, je bent `paardig`onder de indruk 😉 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl


 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
©PaardenInzicht / Margreet Noordanus         Foto’s: Archief PaardenInzicht 

www.paardeninzicht.nl  / info@paardeninzicht.nl 

 

Disclaimer – alle artikelen, informatie, E-books en overige vormen van communicatie worden door  PaardenInzicht/ Margreet Noordanus met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. PaardenInzicht en/of Margreet Noordanus kunnen echter op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld 

voor eventuele ommissies/schade/gevolgen/ letsels.  

 

12 

de reden waarom ik dit gratis E-book in 2015 voor jullie heb geschreven. 

Nu, in 2017 merk ik dat er al meer gebruik gemaakt wordt van de coaching met 

paarden, al lijken de snelle positieve resultaten die bereikt worden en de daardoor 

mogelijke kostenbesparingen, nog niet tot werkgevers en verzekeringsmaatschap-

pijen te zijn doorgedrongen. 

 

25. Positieve kanten, er zijn geen redenen geen paardencoach te nemen.  

De deelnemer gaf aan: “Positieve kanten, er zijn geen redenen geen paardencoach 

te nemen. Die zijn er niet ;) Nee, er komt serieus niks in me op. Vanaf het moment dat 

ik met paardencoaching in aanraking kwam heb ik alleen positieve kanten gezien.” 

Wauw, deze is ook voor iedereen die bang is negatief verrast te worden (zie 24. 

Positief verrast). 

 

26. Relatief weinig sessies nodig. 

Absoluut waar! Zelfs met 1 sessie kom je al enorm ver. Sommige deelnemers komen 

zelfs 1x en hebben dan voldoende inzichten en actiepunten voor het komende (half) 

jaar. Het is echt bijzonder dat zij hiermee dan ook nog actief aan de slag kunnen 

gaan en er veel resultaat mee kunnen boeken!  

Verhoudingsgewijs hebben de coachingstrajecten met het paard weinig sessies 

nodig om toch heel effectief te zijn. En zijn daardoor zeer kost efficiënt (ROI wordt als 

hoog ervaren).  

Positieve kant coaching met paarden: het helpt je aan oplossingen! 

Problemen in de paardenspiegel zien. 

Inzicht krijgen in eigen acties. 

Inzicht in relaties. 

Werken aan vaardigheden. 

Talenten ontdekken 

Ervaren hoe een paard op jou of je team reageert. 

Ervaringsgericht bijstellen en direct ervaren wat het resultaat van deze nieuwe oplossing 

is. 

Succeservaring op doen: het team en/of de individuele deelnemer leert meteen zelf hoe een 

succesvolle oplossing bereikt kan worden. 

Ervaringsgericht en probleemoplossend leren. 

Direct toepasbaar! 

http://www.paardeninzicht.nl/
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Vandaar dat ik met de paarden ‘gewone’ coaches ondersteun bij (vastgelopen) 

interne bedrijfstrajecten: de ervaringen hiermee zijn zeer positief, ook nu zijn slechts 

een paar sessies nodig! 

 

27. Rust en geduld 

Rust en geduld zijn heel belangrijk tijdens het proces tussen deelnemer en het 

coachpaard. Dat de deelnemers van PaardenInzicht dit als pluspunt teruggeven, 

ervaar ik als een groot compliment. Het is namelijk mijn stellige overtuiging dat alleen 

met rust en geduld de beste inzichten en resultaten bereikt kunnen worden.  

Mooie daarbij is dat het coachpaard zich nooit zal laten haasten en het aan zal 

geven als het proces nog niet ‘klaar’ is. Ook zal het coachpaard het duidelijk 

aangeven als ik als coach ‘teveel haast heb’.  

Zolang ik de aanwijzingen van het coachpaard volg, zijn rust en geduld en daarmee 

het resultaat gegarandeerd. Loopt daardoor een sessie wel eens uit? Ja! Waarbij ik 

meteen opmerk dat ik nog nooit een team of deelnemer heb gehad, die dit een 

probleem vond. 

 

28. Setting en sfeer maken dat dingen op tafel komen 

Dit is de ‘verdubbelaar’ van 22. Met het paard worden de dingen/punten aangestipt 

waardoor ze bespreekbaar worden. Want inderdaad ook de setting en sfeer, door 

bijvoorbeeld een locatie in een buitengebied en een gezellige kantine of terras, 

maken dat er dingen op tafel komen die anders nooit besproken zouden worden. 

 

29. Spiegel voor het team en 

individueel 

Het paard is de spiegel voor het 

team en individueel. Tijdens de 

teamcoaching wordt dit door de 

deelnemers sterk ervaren als 

groot voordeel.  

 

Men wordt tenslotte als team 

vaak door de baas letterlijk en 

figuurlijk gestuurd, waarbij men 

veelal niet echt de indruk heeft 

de baas ook maar een seconde 

aan de teamleden als persoon 

denkt.  

 

Door het paard en doordat het 

paard zowel het team coacht als 

de individuele deelnemer, geeft 

het paard de deelnemers wat ze 

ook zo graag van de baas 

zouden willen: oprechte aandacht! 

http://www.paardeninzicht.nl/
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30. Terug naar de natuur 

Het voelen van de wind, het in 

de zon staan, de vliegen horen 

zoemen, vogels over zien 

vliegen, besnuffeld worden 

door een paard, het zien van 

het gras, de bomen en de 

ruimte om je heen geven het 

‘terug naar de natuur’ gevoel, 

dat wij helaas niet vaak 

ervaren in de hectiek van het 

24/7 leven van alle dag.  

Dat ‘terug naar de natuur’ 

wordt aangegeven als plus van 

de coaching met het paard, is 

derhalve niet gek.  

Daarbij moet gezegd worden, 

dat dat we ervaren dat de hele 

omgeving ‘meecoacht’.  

Hoe bijzonder is het voor iemand die nooit stil staat, door het paard er op 

geattendeerd te worden dat hij/zij best stil mag staan en mag genieten van een 

heerlijk rustig moment met een paardenneus liefdevol in je haren. Of dat je mag 

stilstaan en letterlijk de blik mag volgen zodat je je blik verruimt tot ver buiten de bak, 

waarmee de wereld een stuk groter wordt.  

 

31. Terug naar de roots 

Deze volgt automatisch uit het vorige punt. De deelnemers ervaren vaak samen met 

het terug naar de natuur gevoel, ook het terug naar de roots gevoel. Waarbij ik 

benadruk dat het ‘terug naar de roots’ door iedereen anders gedefinieerd wordt.  

 

32. Veel informeler waardoor er meer openheid is 

Ondanks dat veel organisaties aangeven dat er een informele sfeer heerst, blijkt deze 

sfeer vaak lang niet zo informeel te zijn als verondersteld. Vaak is het een 

keurslijfcultuur waar men onbewust in terecht is gekomen en waaraan koste wat het 

http://www.paardeninzicht.nl/
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kost vastgehouden wordt. En je ziet vaak dat degenen die zich hier niet aan kunnen 

conformeren, ontslag nemen of uiteindelijk een burnout krijgen. 

Op het moment dat er contact met het paard is en het natuur en het terug naar de 

roots gevoel er zijn, en locatie en de omgeving anders zijn dan anders, dan ervaren 

deelnemers dat de (onbewuste) cultuur en het keurslijf weg vallen. Hierdoor ontstaat 

een informelere sfeer, waarin deelnemers ervaren dat zij veilig open kunnen stellen 

en dat hun collega’s ook meer delen zijn dan ‘normaal’.  

Een pracht start om elkaar beter te leren kennen, kennis te maken met onvermoede 

capaciteiten en daadwerkelijk oprecht uit te wisselen. Van hieruit kan vervolgens, 

tijdens dezelfde sessie, met het paard ook heel goed gewerkt worden aan 

bijvoorbeeld de eerste stap op weg naar het daadwerkelijk veranderen van een 

bedrijfscultuur. Een stap die volop bevorderd wordt door hetgeen het paard een 

teams en de individuele deelnemers spiegelt! 

 

 

33. Werken vanuit innerlijke kracht 

Zie hiervoor 18. Kracht uit jezelf. Reden dat innerlijke kracht apart genoemd wordt, is 

dat er door deelnemers onderscheid gemaakt wordt tussen kracht uit jezelf en 

innerlijke kracht. Je mag voor jezelf uitmaken welke term jij liever gebruikt! 

 

34. Zelfvertrouwen 

De paarden geven zelfvertrouwen: doe je je best en verander je jouw wijze van 

handelen / acteren, dan zal het paard dit direct positief spiegelen. Hoe geweldig te 

ervaren dat waar het coachpaard eerst van je weg liep, het nu met je meegaat! Dit 

geeft zelfvertrouwen. Veel zelfvertrouwen. Heb je dit eenmaal ervaren en gevoeld, 

dan neem je dit ‘automatisch’ mee naar huis of het werk. In het vervolg hoef je 

slechts aan het coachpaard te denken, om het zelfvertrouwen opnieuw te voelen.  

 

35. Zonder veel praten.  

De coaching met paarden gaat zonder al te veel praten, al moet gezegd worden 

dat dit kan variëren en heel afhankelijk is van de deelnemer/het team dat 

deelneemt. Wordt er veel gepraat? Dan is dit een coachgegeven dat het paard 

ZELFS ALS TOESCHOUWER 

KRIJG JE FEEDBACK!!! 

Leidinggevende: feedback nav teamcoaching PaardenInzicht - 10 Dec 2016  

Ook leidinggevenden die aanwezig zijn bij de teamcoaching van hun team, geven online 

feedback, zoals deze reactie:  

V5: Wat waren uw 3 grootste inzichten? 

1. Mooi om te zien dat mijn inschatting juist was. 2. Inzicht ook in de diverse individuele 

personen is geweldig. Dit gaat soms dieper als verwacht daar kan ik wat mee. 3. Inzicht in 

mij zelf is ook wel weer eens leuk om te hebben. Mijn eigen sterke en minder sterke 

punten komen ook als toehoorder en participant op afstand tot zijn recht. 

http://www.paardeninzicht.nl/
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zeker zal spiegelen, omdat praten de aandacht van het proces afhoudt en de 

deelnemer er dan vaak niet met de aandacht bij blijkt te zijn.  

 

36. Bonus reden! Je hoeft niet OP een paard te zitten! 

 

Bang dat je op een paard moet zitten? Dat hoeft 

niet, je mag tijdens de coaching met een paard 

op de grond blijven.  

 

Ben je heel bang: geen probleem, zelfs met een 

draad of hek tussen jou en het paard, kun je veel 

van het paard leren. 

 

 

Met bonus reden nr. 36 en met het kader ‘Waarbij ondersteunt de coaching met 

paarden zijn we aan het einde van dit E-book over de 35 redenen om je te laten 

coachen door het paard, gekomen.  

 

Heb je punten ontdekt die jouw aandacht trekken? Voel je waarom de deelnemers 

kozen voor coaching met het paard?  

 

Zie je nu de oplossing voor 

de slechte samenwerking 

binnen het team? Perfect! 

Dan is het tijd om met het 

paard aan de slag te 

gaan! 

 

En voor wie ondanks dat 

twijfelt, de vraag: wil je 

vooruit? Op welk vlak dan 

ook? Dan heb je nu 35 plus 

1, redenen om 

daadwerkelijk hiermee, 

samen met het paard, te 

starten. Nog langer 

wachten? Van uitstel komt 

afstel, dus aarzel niet maar 

zet vandaag de eerste 

stap! VEEL SUCCES! 
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PS:  

tijdens de acquisitie bij 

bedrijven krijg ik 

interessante opmerkingen 

als het om de coaching 

met paarden gaat!  

 

Kijk maar eens op de 

afbeelding rechts! 

 

Hoor je soortgelijke 

opmerkingen op je werk? 

 

Dan zijn dat, wat mij 

betreft zijn dit allemaal 

redenen om juist HEEL 

SNEL aan de slag te gaan 

bij PaardenInzicht!  

 

The time is now! Neem 

direct contact op, bel 

0622360999 of mail 

info@paardeninzicht.nl 
 

http://www.paardeninzicht.nl/
mailto:info@paardeninzicht.nl

