Coachen met paarden is leren door ervaren

Intervisie voor
professionals

Hippolyte
Coaching

€ 95 , - excl. BTW

Ik neem deel en ontvang :




Voor wie?
Coaches die een opleiding gevolgd hebben
om te coachen met
paarden én coaches zonder deze opleiding maar interesse hebben om deze
coachvorm te integreren in hun praktijk
of het leuk vinden om intervisie te krijgen
door middel van coachen met paarden.
Idee en gedachtegoed?
Ganzen lossen elkaar af in een groep, als
de gans die voorop vliegt moe is neemt
een andere het over. Iedereen neemt
verantwoordelijkheid voor de hier-en-nu
situatie met het oog op de toekomst. Een
(semi-)tijdelijke groep die zo goed mogelijk gebruik weet te maken van elkaar
met respect voor elkaars netwerk.
“We zijn niet alleen verantwoordelijk







Werkblad om me voor te bereiden op de
sessie
Deelname aan de intervisie groep
Beter inzicht in een actueel werkprobleem
dat wordt gekozen (mogelijk dat van jou!)
dit door middel van spiegelen met
collega’s en spiegelen met de paarden
Sparren met collega’s over je vak
Experimenteren met de paarden over een
mogelijk andere aanpak wanneer je in een
traject vast loopt.
Een schema om de opgedane ervaringen
vast te leggen of indien jouw case is
behandeld je reflecties vast te leggen
Na deze workshop een e-consult zodat ik
vragen stellen over wat me heeft
beziggehouden.
Op het eind van het jaar bewijs van
deelname t.b.v. beroepsorde of
kwaliteitsregister

Locatie: Zorg– en
Kinderboerderij Wassenaar
www.zorg-enkinderboerderijwassenaar.nl

Programma
Ontvangst met koffie, sessie,
nabespreking

Dag : Vrijdag
Frequentie: 1x 6 weken (+/-)
Tijdstip: 10:00u tot 12:30u
Of
Tijdstip: 13:00u tot 15:30u

voor wat we doen, maar ook voor datgene wat we nalaten te doen”

Molière

Aanmelden info@hippolytecoaching.nl
Telefoon: 06-24549092
:

Minimaal aantal deelnemers: 3
Maximaal aantal deelnemers: 6
Min aantal keer deelnemen: 2
(binding met de groep)

Hippolyte Coaching
www.hippolytecoaching.nl
Kvk 54870917
BTW NL 2180.34.428.B01
ABN AMRO 431631697

Achtergrond informatie:
Handboek voor intervisie, Jeroen
Hendriksen

