
 

 
 
 

 

PaardenInzicht  
Grootestraat 32   

6063 AL Vlodrop   
KvK: 12060348 

BTW-nr: NL1702.38.738.B01 
 

PaardenInzicht takes you and your team to the next level!  

Business Training en Coaching met Paarden 
www.PaardenInzicht.nl 
info@PaardenInzicht.nl 
Tel: 0622360999 

Business teams 7 tot 50 
personen 

Korte Omschrijving Kosten 

Teambuilding of thema 
workshop. 

Op aanvraag i.v.m. aantal deelnemers en het feit 

dat deze teambuilding of thema workshop op 

maat gemaakt wordt.  

Aantal deelnemers 

6 tot 50 personen 

Voor wie 

Als teambuildings activiteit of actief leermoment tijdens een teamuitje . 

Doel /thema 

Doel en beoogd resultaat op 

maat. 

 

Traject of éénmalig 

Eenmalig – lengte en 
invulling in overleg. 

Wat te verwachten bij een traject / eenmalig 

basis opbouw / op maat  

Opbouw op maat en in overleg. 

Wat leer je? Wat brengt het? 

Dit hangt af van doelstelling, beoogd resultaat en het thema. 

Met het inzicht, handvatten en met de verkregen oplossingen kan direct 
actief op de werkvloer verder gewerkt worden. 

Door de huiswerk/reflectie opdrachten wordt tussentijds gewerkt aan het 

ontwikkeldoel/coachvraag en bij het tweede dagdeel wordt vervolgens 
verder gebouwd op het inmiddels geleerde/ontwikkelde. Hierbij is oog voor 

praktische en inzetbare oplossingen waarmee de teamleden zowel 
individueel als in teamverband in staat zullen zijn, zelf in de praktijk 

succesvol verder te werken. 

Dit hangt af van het doel en het 
beoogd resultaat, tevens hangt 

het af van het thema. 

Zowiezo krijgen deelnemers 
krijgen inzicht in de problemen 

en aandachtpunten. Verder 
krijgen zij praktische individuele 

en teamhand-vatten en werken 
aan oplossingen. 

Wat is inbegrepen? 

Intake van 1 uur via mail, 
telefoon of ten kantore en dat is 

incl. reiskosten en reistijd tot 
een max van 2 uur!  

NIET inbegrepen: 

Nabespreking / feedback 
meeting met leidinggevende 

van 1 uur via mail, telefoon of 
ten kantore en reiskosten en 

reistijd. 

NIET inbegrepen zijn: 

Voorbereidingskosten en 
voorbereidingstijd 

kantoor met betrekking 

tot samenstellen 
programma, uitwerken 

coachthema en 
oefeningen op maat 

maken. 

TEVENS EXCLUSIEF 

CATERING – deze 

wordt vooraf 
geoffreerd. 

 

INCLUSIEF:  Regelen locatie, paarden, 

catering en overige benodigdheden. 

En wat nog meer? 

Locatie en paard huur (ook paarden eten!) 

Mail en telefonisch contact, administratieve 
handelingen en  voorbereidingstijd ter plekke. 

OOK INCLUSIEF: reiskosten en reistijd tot een 

max van 2 uur! 

Nog een gratis EXTRA! 

De mogelijkheid tot reflectie na afronding van de teambuilding, voor alle teamleden!, die door middel van een 

PDF die gezonden wordt. Sturen de deelnemers reflectie in? Dan ontvangen zij gratis éénmalig persoonlijke 
feedback en tips ter waarde van 85,00 Euro per persoon excl. BTW. 

Waar coacht PaardenInzicht 

PaardenInzicht coacht door heel 

Nederland.  

PaardenInzicht heeft hiervoor 
een netwerk van coachlocaties. 

Ben je allergisch?  

Sommige deelnemers 
hebben voldoende aan 

hun medicatie. Anders: 
eerst overleggen met 

behandelend arts. 

Angst 

Deelnemers die angstig zijn, kunnen ook terecht, 
hier wordt rekening mee gehouden. 

En er wordt niet op het paard gereden! 

Boekingen, offerte of verdere 
informatie opvragen 

Tel: 0622360999 Email: info@paardeninzicht.nl  
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