
Laat mensen en organisaties schitteren!



“Het maakt niet uit wie je 
bent en wat je titel is.  

Je wordt aangewezen op je 
basale competenties.  

Een ervaring om nooit 
meer te vergeten.”  

Bob Hutten, Hutten.

Over Horsefidence 
Onze missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties te laten schitteren. Schitteren vanuit eigen 
kracht, authenticiteit en passie. Vanuit het hart de verbinding met jezelf, de verbinding met de 
ander, de organisatie en de maatschappij maken.

Bevlogen mensen en goed samenwerkende teams zijn het hart van iedere organisatie. We creëren 
beweging, richting, bevlogenheid en goede samenwerking. Dit doen we onder andere door de 
harde en zachte kant van een organisatie beter met elkaar in verbinding te brengen. Mensen zijn 
de kern van een organisatie en dus de sleutel naar succes.

Wat doen we? 
Wij bieden leiderschaps- en teamontwikkelingstrajecten aan, met en zonder paarden.  
Coachen met paarden verhoogt de effectiviteit van een traject en doorbreekt ineffectieve 
gedragspatronen. Individueel en in teamverband. Van een Picknick met PK tot aan teamcoaching 
en van een Powerjump tot aan collectieve leiderschapsontwikkeling voor managers. Wij maken 
deze trajecten op maat aan de hand van de vraag van onze opdrachtgever.  



Waarom met paarden?
Door middel van coaching met behulp van paarden kom je in een enkele sessie 
tot de kern. Paarden zijn bijzonder gevoelige dieren. Ze reageren puur, direct en 
zonder oordelen op je wensen, gedrag, overtuigingen en intenties. Dit komt doordat 
paarden van oorsprong prooidieren zijn en gewend zijn in kuddes te leven. In deze 
kuddes zijn zij afhankelijk van hun leiders. Vanuit hun instinct zullen paarden 
diegene waarmee ze in contact komen aftasten en vervolgens op een pure manier 
reageren op hetgeen er aanwezig is. Het paard is dan ook bij uitstek geschikt om te 
helpen bij persoonlijke en organisatieontwikkeling. Of je nu alleen of in een groep 
gecoacht wordt, je krijgt inzicht in non-verbale communicatie, sociale intelligentie 
en leiderschap. Dat allemaal dankzij de spiegel die paard heet.

Resultaat
Al onze trajecten zijn gebaseerd op ervaringsgericht leren (zie leercirkel van Kolb) 
waardoor de deelnemers gestimuleerd worden eigenaar te zijn van het geleerde 
en verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en gedrag aanvaarden. Hierdoor 
ontstaan diepgaande inzichten en duurzame gedragsverandering.  

Leercirkel van Kolb

Concreet leren
(onderdompelen  
en waarnemen)

Conceptualiserend leren
(inzicht krijgen  
en verklaren)

Experimenterend leren
(toepassen en oefenen  
in een andere context)

Reflecterend leren
(reflecteren en 
verhelderen)



www.horsefidence.nl

Wie zijn wij? 
Daniella Corijn met ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven als manager, bedrijfskundige, organisatiecoach  
bij o.a. PricewaterhouseCoopers, Campina, Syntens en Feedback Consultancy en als zelfstandig ondernemer.  
Cessy Paardekooper met ruim 30 jaar ervaring als ondernemer, manager, sociotherapeut en bewegingsdeskundige 
bij verschillende organisaties waaronder Novadic, Blauwrijk, en Arto Imago.

Locatie 
Wij beschikken over een netwerk van landelijk gelegen locaties, zodat we in de nabijheid van uw kantoor  
kunnen werken. Onze vaste locatie is het prachtig gelegen complex Stal Laanhof te Boxtel. U wordt gastvrij 
ontvangen in de nabij gelegen horeca gelegenheid. 

Voor meer informatie: www.horsefidence.nl
Cessy Paardekooper: 06-53 52 05 81
Daniella Corijn: 06-30 08 56 65
info@horsefidence.nl


