
 

WORKSHOP KEUZES & GRENZEN 
 

Onderstaande workshop wordt aangeboden door HR professional Angela Piette en 

psycholoog en neurowetenschapper Dr. Nina Bien, beiden ook gediplomeerd 

paardencoach. In onze workshops werken we met betrouwbare paarden. Om deel 

te nemen is ervaring met paarden niet nodig. Paardencoaching is een methodiek 

waarbij paarden ingezet worden om deelnemers de gelegenheid te geven 

ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan 

geven. We werken we op basis van ACT, een zeer degelijk onderbouwd coaching- 

en therapiemodel.    

 

Deze workshop duurt een dag en bestaat uit 2 delen/onderwerpen. In de ochtend 

gaan we aan de slag met ‘Bewuster keuzes maken’ en na een (h)eerlijke lunch 

gaan we aan de slag met ‘Omgaan met grenzen’.  

 

1. Bewuster keuzes maken  

Baal je achteraf wel eens van bepaalde keuzes die je gemaakt hebt en waar je 

wellicht meer bij stil had willen staan? Dat je je niet eens hebt gerealiseerd dat je 

een keuze had? Veel van de keuzes die we dagelijks maken, maken we op de 

automatische piloot. Vaak werkt dit prima maar soms is het goed om er bewuster 

bij stil te staan. Hoe bewust ben jij je van de keuzes die je maakt? En hoe kun je 

meer grip krijgen op je keuzes? Tijdens deze workshop gaan we samen met de 

paarden aan de slag met een eenvoudig model om bewuster te kiezen, waardoor je 

dichter bij jezelf leert te blijven.   

 

2. Omgaan met grenzen 

Vaak merk je pas later wanneer jouw grenzen overschreden zijn of wanneer je 

andermans grenzen hebt overschreden. Zou het niet fijn zijn als je dit op het 

moment zelf zou merken zodat je op dat moment kan aangeven wat je nodig hebt? 

Of misschien hou je wel te krampachtig vast aan je grenzen en zou het beter werken 

om wat flexibeler te zijn. Tijdens deze workshop werken we aan het eerder 

herkennen en aan het bewaken van grenzen.  

 

 

 

 

Workshop van 1 dag, 

datum en tijd in overleg  

 

Ervaring met paarden 

is niet nodig, angst is 

geen belemmering 

 

Workshops vinden 

plaats op mooie 

buitenlocaties 

 

Minimaal 4 en 

maximaal 8 

deelnemers  

 

Kosten voor deelname 

aan deze workshop zijn 

€ 195,- excl. BTW per 

persoon  

 

UNALOME 

Vauwerhofweg 24 
6333 CB Schimmert 

06-52085081 

www.unalome.nl 
www.tresbiencoaching.nl 

Meer info op te vragen via 

Angela@unalome.nl 
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