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Productbeschrijving: Kennismaken met spiegelende paarden

Kennismaken met 
spiegelende 
paarden

Resultaat Tijdens een ontspannen dagdeel heeft de deelnemer 
ervaren op welke wijze paarden het gedrag van de 
deelnemer spiegelen en heeft de confrontatie met dit 
spiegelbeeld meer zelfinzicht opgeleverd.

Aantal personen Team (eigen groep)/ 
Open Groep

De activiteit kan als teamuitje, teambuilding of als start 
van een nieuw team gebruikt worden. 
Individuen kunnen aansluiten bij regelmatig 
georganiseerde open workshops.

Thema Oriëntatie/Ontspanning
t.b.v. Privé en/of het 
Werk 

Op een ontspannen wijze wordt kennis gemaakt met het 
spiegelende karakter van paarden. Hiervoor is geen kennis 
van paarden nodig. Het werk met paarden levert meer 
zelfinzicht op. Hoe kom ik over? Hoe communiceer ik? Hoe 
geef ik leiding? Dit zijn vragen die aan bod kunnen komen. 
De workshop is zowel ontspannend als oriënterend. U 
weet aan het einde of een compleet traject u kan helpen 
bij het oplossen van problemen of het bereiken van uw 
doelen.

Vorm Workshop Tijdens één dagdeel wordt:
• ervaren wat het werk met paarden inhoudt
• hoe paarden spiegelen 
• en wat zij u vertellen.

Investering Particulier/Werkgever Voor het uurtarief en totale investering, zie Organisatie/ 
Kosten en Betaling

Werkwijze Globaal stappenplan bij 
dit product

De workshop is als volgt opgebouwd:
• Ontvangst
• Toelichting over paarden en het veilig werken met 

paarden
• Om beurten werken met een paard
• Tussendoor wordt koffie en thee geschonken.

Organisatie Inschrijving Er zijn twee soorten inschrijving:
• Bij open inschrijving voor de uitserste 

inschrijfdatum (zie aanbieding).
• Voor teams: Twee weken voor de gewenste 

startdag, geeft zekerheid dat gestart kan worden 
met de workshop. 

Datum/Tijd Datum en tijdstip is in onderling overleg te bepalen 
(m.u.v. open workshops). 
De oefeningen met het paard gebeuren bij daglicht.

Locatie De oefeningen met het paard vinden in de buitenlucht 
plaats nabij de stal van het paard.

Frequentie Eenmalig een dagdeel
Afmelden Afmelding dient minimaal 24 uur voor de afspraak te 

gebeuren, anders worden de normale kosten van de 
afspraak in rekening gebracht. 
Uitzonderingen: aantoonbare ziekte mens of paard, 
ijzel/sneeuw/onweer tijdens een afspraak voor werken 
met het paard.

Kosten en Betaling Kosten zijn afhankelijk van de locatie en het aantal 
deelnemers. Voor open inschrijvingen, zie de aanbieding.
Contante betaling vindt plaats aan het begin van de 
workshop (u krijgt een betalingsbewijs).
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