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Productbeschrijving: Leiderschap

Leiderschap Resultaat Uw werknemer zal door dit traject niet alleen als 
leidinggevende doelgerichter, communicatiever en meer 
coachend leidinggeven, ook een werknemer zonder 
leidinggevende functie zal effectiever optreden in situaties 
als bijvoorbeeld:

• dagelijkse taken
• onderhandelen
• communicatie met collega's
• deelname aan projecten
• etc.

Aantal personen Individueel
Thema Probleem/Wens

t.b.v. het Werk
Leiderschap is belangrijk voor veel werknemers. Niet alleen 
managers, maak ook mensen die veel met klanten, 
verkopers of projecten te maken hebben moeten 
leiderschap kunnen tonen. Leiderschap is te ontwikkelen. 
Dit is niet voor iedereen even eenvoudig. Door eerst met 
een paard te oefenen, worden de problemen zichtbaar die 
leiderschap verhinderen. Hieraan wordt vervolgens bewust 
gewerkt zodat het leiderschap verbetert.

Vorm Traject Tijdens meerdere bijeenkomsten worden:
• de belemmeringen voor het tonen van leiderschap 

opgespoord, 
• aangepakt
• oefeningen in de praktijk uitgevoerd
• de vorderingen in de werksituatie benut voor 

verdere actie.
Investering Werkgever Voor het uurtarief en totale investering zie  

Organisatie/Kosten en Betaling
Werkwijze Globaal stappenplan 

bij dit product
Werkwijze:

• Intake met werkgever
• Offerte
• Opdrachtbevestiging
• Uitvoering

• Startgesprek werknemer
• Werken met het paard
• Gesprek
• {oefening in de praktijk}
• Werken met het paard
• {oefening in de praktijk}
• Gesprek 
• Eindgesprek werknemer; met beëindiging 

van het traject of met verzoek tot 
voortzetting

Organisatie Inschrijving Twee weken voor de gewenste startdag, geeft zekerheid dat 
gestart kan worden met het traject. 

Datum/Tijd Startdatum en tijdstip op de dag is in onderling overleg te 
bepalen. 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.
De gesprekken kunnen op kantoor of op een onderling af te 
spreken locatie plaatsvinden.

Frequentie De eerste twee afspraken volgen elkaar binnen 8 dagen op. 
Daarna zit er meer ruimte tussen de afspraken om ook in 
de praktijk voldoende te kunnen oefenen.

Afmelden Afmelding dient voor individuele deelnemer minimaal 24 uur 
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voor de afspraak te gebeuren, anders worden de normale 
kosten van de afspraak in rekening gebracht. Voor een 
bedrijfstraining is dit minimaal 7 dagen tevoren.
Uitzonderingen: aantoonbare ziekte mens of paard, 
ijzel/sneeuw/onweer tijdens een afspraak voor werken met 
het paard.

Kosten en Betaling Kosten:
Start-/Eind gesprek à € 70,= *2
Overige bijeenkomsten à €80,= *4
Kosten van het traject:  €460,= dit is :

• excl. BTW
• excl. reiskosten (à € 0,20 /km)
• excl. reistijd (bij grotere afstand dan 15 km.: à € 

10,= per half uur reistijd)
• excl. gebruik van een paard.

Betaling:
• 50% vooraf (minimaal één week voor het 

startgesprek)
• 50% achteraf (binnen 14 dagen na het eindgesprek)


