
Opstelling in opdracht van het 3PK Kennishuis 3 juni 2017 

Wat is onze bestemming? 

De opzet: 

Anonieme opstelling met 1 paard en “toevallige” voorbijgangers, mensen die zich hebben aangesloten. 

Bedankt! 

A Paarden 

B Klanten 

C Paardencoaches 

Er leken zich 3 verschillende groepen Paardencoaches te openbaren en uiteraard ook verschillende 

klanten en paarden.  

De grootste beweging van het paard (het echte) was op het spontaan aanhaken van: Kracht, expertise 

en legitimiteit. 

Groep1. 

Coaches die hun loopbaan als coach gestart zijn als Paardencoach: 

Tip: verschuil je niet te veel achter het paard, werk aan eigen kracht en expertise als coach. 

Groep 2. 

Coaches en therapeuten  die later in hun loopbaan met paarden zijn gaan coachen: 

Durf te vertrouwen op het paard, legitimeer en erken het paard (nog) meer. 

En voor de andere paardencoaches; erken dat  dit een andere groep is. geef hen een duw in de rug naar 

vertrouwen. Maar dat kan alleen als de kennis, ervaring en expertise van deze groep erkend wordt. 

Anders is er boosheid en pas bij verbinding kan zowel paard als cliënt aanhaken. 

De cliënt die hier bij aanhaakte was de cliënt met de meest “zakelijke” uitstraling.  

Groep 3. 

Mogelijk een mix van bovenstaande, maar deze groep was al lang verliefd op paarden voordat het 

coachen begon en heeft dit ook lang  als twee verschillende dingen gezien. 

Deze groep moet op acquisitie “old school sales”.  In beweging komen en zichtbaar worden voor de 

groep klanten die nog nooit van het coachen met hulp van paarden heeft gehoord. 



En deze groep heeft nog een beweging te maken in de rol van coach. Het sec zijn van de verbinding 

tussen paard en cliënt wordt in eerste instantie niet als coachen gezien.  Positie van achter de cliënt 

(ouderplek) naar verbinding tussen. 

De cliënt die hierbij aanhaakte was de cliënt met trauma verschijnselen, dus die je in eerste instantie 

eerder bij de “therapeut”  zou verwachten.  

Is de boodschap dat diversiteit in klanten ons verder  helpt? 

 

Onze bestemming? 

Lijkt te gaan over cohesie, samenwerken, voorbij “stromingen”, werkwijze  of type klanten. Dan 

haken zowel de paarden als de klanten aan. Lijkt ons een goed idee…… 

 

Inge kwam op een cruciaal moment voorbij…. 

Mogen we je uitnodigen om eens te onderzoeken of het 3pk kennishuis voor Paardencoaches mag 

evolueren naar: 

Integraal expertisecentrum voor het verbinden en ontwikkelen van coaches en therapeuten die werken 

met hulp van paarden. 

 

 

 

 

 

 

 


