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Individueel 
Zakelijk Traject – 
altijd op maat  
&  

PowerInzichten 
Business 

Kosten 

 POWERINZICHTEN BUSINESS  

2 sessies € 900,00 excl. BTW  

VOORDEEL BIJ IN 1X BOEKEN VAN DE POWERINZICHTEN BUSINESS: € 50,00 
KORTING bij betaling in 1x van het volledige bedrag van € 850,00 excl. BTW. 

 

 INDIVIDUEEL ZAKELIJK TRAJECT – altijd op maat. 

Prijzen vanaf Euro 2.500,00 

Prijzen afhankelijk van lengte en doelen/thema/coachvraag, locatie etc.  

 

Aantal deelnemers  

1. 

Voor wie:  

 

PowerInzichten Business is bedoeld voor ervaren deelnemers (m/v) die eerder trainingen of 
coaching hebben gevolgd (intern of bij externe aanbieders) denk aan: leidinggevenden, 
medewerkers (ook: technische en ITC!) experts, Managers, Directie, Zorg Professionals, trainers, 
coaches, etc. met een gerichte coachvraag of thema/problematiek m.b.t. hun werkzaamheden.  

PowerInzichten Business is voor deelnemers die bereid zijn actief in een betrekkelijk korte periode 
zeer actief aan de slag te gaan en het vaste voornemen hebben om daadwerkelijk stappen te 
zetten, bieden de PowerInzichten Business de mogelijkheid tot het boeken snelle resultaten, waar 
men zowel op de korte als op de lange termijn effectief plezier van beleefd.  

 
Individueel Zakelijk Traject – altijd op maat  

Voor de deelnemer  die inzicht en handvatten nodig heeft aangaande een doel/thema/coachvraag 
op professioneel en/of zakelijk gebied en bereidt is actief naar zichzelf te kijken en vervolgens 
gericht met de aandachtspunten/coachsvraag/thema en doel, aan de slag gaat om zodoende 
stappen te zetten en de beoogde resultaten te behalen. 

Voor deelnemers die tegen een plafond aan lopen, voor deelnemers met (chronische) stress-

klachten en voor deelnemers die terugkomen na een burn-out. 

Voor iedereen die ‘iets wil veranderen’ in zijn/haar werk, manier van werken en/of leidinggeven of 
toe is aan een volgende carrière stap. Voor iedereen die in de huidige situatie de stress van onrust 
of onvrede ervaart of een bepaalde situatie actief wil veranderen. 

 

Voor wie niet: Niet voor degene die de paardencoaching ‘wel eens wil proberen’ en ook niet voor 
degene niet er niet aan toe is actief aan de slag te gaan en stappen te zetten. 

Doel / thema / 
coachvraag 

Traject  Welke resultaten kun je verwachten? 

In onderling overleg met 
jou en je 
leidinggevende/directie 
(indien relevant) of je 
onderzoekt dit tijdens de 
eerste sessie. 

In overleg, o.a. is mogelijk: 

 Mini – 2 sessies PowerInzichten 
Business (zie boven voor wie 
bedoeld) 

 Medium, half jaar of jaartraject 
Individueel Zakelijk Traject 
(afhankelijk van insteek, zie 
boven voor wie bedoeld) 

Onder andere kun je verwachten:  

 Resultaat met betrekking tot ingebracht doel / 
thema / coachvraag. 

 Verbetering & Groei. 

 Volgende stap zetten. 

 Zelfinzicht. 

 Ontdekken (vergeten) vaardigheden talenten 

 

NB: verwachtingen 
opdrachtgever/leidinggevenden dienen VOORAF 
te worden doorgegeven! 
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Wat is inbegrepen? 

Reiskosten en reistijd 
van de hoofdcoach tot 
een max van 2 uur per 
sessie.  

Intake op kantoor 
deelnemer met 
deelnemer en/of 
leidinggevende. 

Wat is nog meer inbegrepen? 

Voorbereidingskosten en 
voorbereidingstijd kantoor met 
betrekking tot samenstellen 
programma, uitwerken coachthema 

en oefeningen op maat maken. 

 

TEVENS INCLUSIEF:  standaard 
regelen coachloactie PaardenInzicht, 

locatie, paarden, catering en overige 
benodigdheden.  

 

Inclusief: koffie/thee en exclusief 
overige catering – deze wordt 
separaat gefactureerd.  

En wat nog meer? 

Locatie en paard huur (ook paarden eten!) 

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

 

TEVENS INCLUSIEF: reiskosten en reistijd tot een 
max van 2 uur per keer! 

 

NIET INBEGREPEN: extra reiskosten boven de twee 
uur, additionele locatie kosten als een andere dan de 
standaardcoachlocatie gewenst is, additionele catering 
(buiten koffie/thee deelnemer). 

 

OP VERZOEK INBEGREPEN: begeleiding bij 
schrijven eindverslag. 

Nog een gratis EXTRA! 

DE TUSSENTIJDSE BEGELEIDING INCLUSIEF DE BEGELEIDING BIJ OPDRACHTEN EN/OF GEVEN VAN FEEDBACK OP 
REFLECTIEVERSLAGEN IS ZOWEL BIJ EEN INDIVIDUEEL TRAJECT ALS BIJ HET DE  POWERINZICHTEN BUSINESS 
INBEGREPEN! 

Altijd in combinatie met de Algemene Informatie & Kleine Lettertjes van PaardenInzicht. 

Deze worden op verzoek verstrekt. 

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  

Link naar de blog: Hoe 
werkt coaching met 
paarden? 

https://paardeninzicht.nl/blog-paardencoaching/  

 

 

 

 
 

Resultaten:  

https://paardeninzicht.nl/resultaten/ 
 
PaardenInzicht deelnemers vertellen zelf over 

impact en leermomenten, klik op de linken om 
de blogs te lezen: 

 
 I experienced immediate and, looking back, 

lasting change.  

 Ik merkte eigenlijk meteen na de 

paardencoaching verandering. Gedurende langere 

tijd merkte ik steeds meer verandering. 

 Vaak denk je dat je heel duidelijk bent en dat men 

het wel begrijpt maar dat valt tegen. 
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