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Intensieve individuele training 

voor leiderschap op het podium 

 

met 

Barend Gerretsen – paardencoach 

Judith de Bruijn – sprekerscoach 

Silver – representant voor ‘het publiek’ 

 
  

 

  



Natuurlijk en ontspannen leiden 

 

Hier werk je in het programma naartoe 

• Je neemt op een natuurlijke en ontspannen manier de leiding op het podium. Je vergroot je charisma.  

• Je biedt veiligheid en duidelijkheid en zet situatie naar je eigen hand terwijl je ook de sympathie van de zaal wint.  

• Je weet hoe jouw non-verbale communicatie je persoonlijke doelen ondersteunt dan wel saboteert. Je hebt gedrag 

aangeleerd waarmee je je leiderschap letterlijk vormgeeft.  

Martin Madern is dagvoorzitter en projectmanager en volgde een training bij ons: 

“Ik kreeg op een gegeven moment het paard aan het galopperen zonder dat ik hem vasthad, zonder dat ik wat zei. Ik had geen 

fysieke controle. En toch gebeurde het, doordat ik mijn positieve energie richtte op Zilver. Dat is natuurlijk idioot. Maar toch was het 

zo. Ik heb gevoeld hoe ik de controle kan loslaten en toch kon sturen. Echt een bijzondere ervaring die ik meeneem naar het podium. 

Het helpt me om met minder moeite meer voor elkaar te krijgen. “ 

 

Een persoonlijk team van trainers 

Je wordt begeleid door maar liefst drie coaches op deze speciale middag: een paard, een paardencoach en een sprekerscoach 

(Silver, Barend en Judith). Samen bieden zij je een kort en zeer effectief programma waarin je jouw prescence en kracht 

uitprobeert, toetst en verder ontwikkelt.   

Vooraf heb je een telefonische kennismaking/intake met Judith om de focus vast te stellen.  

 

Silver als co-trainer 

Paarden laten jou je eigen leiderschap ervaren. Ze houden je een spiegel voor, ze reageren op jou zoals ze ook op andere 

paarden zouden reageren. Een paard onderzoekt als het ware of jij in staat bent om 

hem te leiden en hem veiligheid te bieden. Voorwaarde is dat je het paard 

duidelijkheid geeft. Is dat niet het geval, dan laat het paard dat direct zien in zijn 

gedrag. Het paard neemt dan de leiding en de zorg over. 

Kortom, net als in de kudde – zijn natuurlijke leefwijze – zoekt een paard een leider 

die de juiste beslissingen neemt. Tegelijk stelt hij die leider voortdurend op de 

proef. 

Geef jij het Silver het vertrouwen dat hij zich door jou kan laten leiden? Hoe zuiver ben je in je intenties? Doe je wat je zegt en 

zeg je wat je doet? Hoe en waar stel jij je grenzen? Pas dan krijg je respect en zal Silver je volgen. 

 



intensief, individueel, integer 

 

Barend en Judith 

Judith de Bruijn is een zeer ervaren presentatrice, dagvoorzitter en 

sprekerscoach. Ze kent het klappen van de zweep. Ze observeert, analyseert en 

vertaalt haar inzichten naar concrete oefeningen, aanwijzingen en tips. Meer info 

over Judith op www.judithdebruijn.nl 

Judith is een enthousiast amateur ruiter, die vooral geniet van lange ritten in verre 

landen op wilde paarden.  

 

 

Klanten over Judith: 

 

 “Judith, jij hebt mij geleerd om trots te zijn. Succes uit te dragen en geen twijfeltaal te gebruiken. Superfijn. “ 

 

“Judith, ik vind jou als persoon echt onwijs inspirerend. Een bijzonder krachtige vrouw waar ik veel van kan leren. De volgende keer 

dat ik op een podium sta om iets te presenteren, denk ik aan jou. En aan de de houding van een chramante brulaap. Je hebt me meer 

inzicht gegeven in mijn gedrag en houding. Dankjewel daarvoor. “ 

 

 

Barend Gerretsen is ondernemer, psycholoog, trainer/coach en gespecialiseerd in het 

coachen met paarden. Vanuit zijn 20+ jaar ervaring in het vak, maakt hij je bewust waar 

jouw kansen en uitdagingen liggen; je kan een paard naar het water leiden, maar je kan 

hem niet leren drinken. Binnen zijn bedrijf Zeyn ligt zijn focus op ondernemer- en 

leiderschapsontwikkeling, met de inzet van paarden.  

 

 

 

 

 

Klanten over Barend: 

“Hij heeft op mij de indruk achtergelaten van een gepassioneerde, uiterst hartelijke en prettige coach met een grote drive voor alles 

wat hij doet.” 

 

“Ik ervaar de contacten met Barend steeds als onderhoudend, professioneel explorerend, creatief, uitermate resultaatgericht, met 

een scherp oog voor het belang en welbevinden van de klant.“ 



loslaten en toch sturen 

 

Programma 

900  Ontvangst en kennismaking met ons alle drie. Toelichting op het programma.  

 

9.30  De rijbak in. Barend geeft je een opdracht en je gaat aan het werk met Silver. Barend helpt en geeft feedback. 

Judith vertaalt dit naar je concrete gedrag en je uitstraling op het podium. Barend maakt een video.  

 

10.15  Terug naar de zaal. We bekijken de video en halen de leerpunten eruit. Daarmee ga je oefenen op het podium.  

 

11.00  Tweede ronde in de rijbak. Barend geeft je een grotere uitdaging, die een sterker appel doet op jouw 

leiderschap. Opnieuw spiegelt Silver jouw gedrag en intentie, Barend geeft er duiding aan en Judith helpt 

vertalen naar je gedrag op het podium.  

 

11.45  Oefenen met opgedane inzichten op het podium. Vertalen naar houding en gedrag. 

 

12.15  Samenvatten en afronden 

 

12.30  Einde oefening 

 

 

Praktisch 

Ben je enthousiast geworden?  

Bel dan gerust om te bespreken hoe deze training aan kan sluiten op je behoeften.  

Wellicht ten overvloede: je hoeft voor deze training zelf geen ervaring te hebben met paarden.  

Judith de Bruijn 06 – 54 266 265  

of mail naar info@judithdebruijn.nl  

 

We beschikken in midden Nederland over verschillende geschikte locaties die we vaststellen in overleg met onze deelnemers.  

 

Investering voor deze persoonlijke leerervaring bedraagt € 850 exclusief 21% btw.  Incl verzorging en materialen.   

 

 

 

 


