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Systemische coaching 

Samen zijn en werken met paarden 

Uitdagende buitenactiviteit 

Natuurlijke en veilige omgeving 

Ervaringsgericht en oplossingsgericht 

Meer rendement in minder tijd 
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Voor duurzame versterking 

van mensen en organisaties 

 

 
ZAKELIJK AANBOD 

Weisessies 

Organisatie 

Bijschrift bij afbeelding. 



Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en dat 

vraagt om creatieve en flexibele organisaties.  

Versterking van immateriële waarden helpt een 

organisatie om mee te kunnen bewegen met een 

veranderende omgeving. Waarden, zoals authenti-

citeit, vertrouwen of geluk.  

Sterke immateriële waarden geven een positieve 

energiebalans en tevreden medewerkers én sta-

keholders. Meer kans dus op succes en winst! 

Ontwikkeling en vernieuwing terwijl ‘de winkel 

open moet blijven’ is niet eenvoudig. Door alle 

dagelijkse beslommeringen kom je er vaak niet aan 

toe. Daarnaast kan je als ondernemer, manager of 

bestuurder te maken hebben met vraagstukken 

waar je moeilijk grip op krijgt en die ontwikkeling 

in de weg staan. Hard werken, trainingen, opleidin-

gen of reorganisaties helpen niet echt. Energie, 

motivatie, tijd en geld lekken weg. 

 

Herkenbaar?  

Dan kan er sprake zijn van ‘systemische’  oorza-

ken. Weisessies helpt deze oorzaken te verhelde-

ren, zodat u met uw organisatie weer vooruit kan. 

Geen heisessies, maar Weisessies! 

Zakel i jk  aanbod 

Hoe werkt het? 

Weisessies werkt ervaringsgericht en oplossingsge-

richt, volgens een beproefde methode.  

Tijdens een weisessie worden de deelnemers met 

hun vraagstukken opgenomen in een paardenkudde. 

Paarden zijn experts in het lezen van lichaamstaal, 

gedrag en de innerlijke belevingswereld van hun kud-

degenoten. In het belang van het voortbestaan van de 

kudde richten hun reacties zich altijd op (herstel van) 

balans en het innemen van de juiste plek binnen de 

kudde. 

De kudde is een metafoor voor de organisatie en de 

paarden spiegelen wat er in essentie speelt. Deelne-

mers kunnen inzichten en oplossingsrichtingen zelf 

waarnemen en ervaren. Dat versnelt ontwikkelings-

processen. Een weisessie zet bij mensen en organisa-

ties een proces van bewustwording en verandering in 

gang dat (door-)werkt. 

Aanbod 

Weisessies werkt voor profit en non-profit 

organisaties. Een weisessie vindt in groepsver-

band plaats, bijvoorbeeld met een management-

team, projectteam, bestuur of werkgroep. 

Een weisessie duurt ongeveer drie uur met 

tussentijds een pauze. Er kan een aantal vragen 

of thema’s onderzocht worden. 

Andere mogelijkheden zijn weisessies met deel-

nemers van buiten uw organisatie, weisessies in 

combinatie met een uitgebreider programma of 

als onderdeel van een training, opleiding of 

teambuilding, en individuele weisessies. 

Ga naar de website voor meer informatie over: 

 Actueel aanbod en tarieven 

 Praktijkervaringen en reviews 

 Algemene voorwaarden 

 Beroepscode en ethische code 
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