
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O  

There is more than meets the eye 
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Programma 2016 

 Visie© 
InnerVisies zijn ontmoetingen waarin Mens & Paard worden 

samengebracht, onder mijn begeleiding als professioneel 

systemisch coach. In deze ontmoetingen staan bespiegelingen 

en het reflecteren centraal. Dit aan de hand van een persoonlijk 

of zakelijk vraagstuk waar je eens ‘onderzoekend’ naar wilt kijken.    

 

There is more than meets the eye 

In ieders leven is er meer dan dat wat met de ogen waarneem-

baar is. Op energetisch en subtiel niveau neem je altijd en overal 

een plaats in ten opzichte van andere mensen, een individu of 

groep. Neem bijvoorbeeld je gezin, familie, organisatie, team of 

vereniging. Jij ervaart de ander(en), de ander ervaart jou. Eigen 

gedrag en gedachten hebben vaak onbewust een samenhang 

met onze oorsprong vanuit wisselwerkingen en patronen die 

daarin ingebed zijn. In deze sessies wordt het onbewuste bewust.  

 

Waarom werken met paarden? 

De sensitiviteit van een paard is een waardevolle bron om jou 

inzicht te geven op hoe anderen je ervaren en hoe jij anderen 

ervaart. Paarden worden alert wanneer zij in contact met een 

mens onbalans tussen het bewuste en het onbewuste ervaren. 

Op subtiele en pure wijze laat het paard van nature datgene zien 

wat het meest in beeld wil komen of aandacht vraagt op dit 

moment.   

 

Paarden ‘zetten terug’ wat wij als mensen vaak liever niet willen 

zien of willen weglaten, dat maakt ze zo waardevol in het 

coachen. Het paard probeert iets of iemand compleet te maken. 

Zoals dat instinctief ook gebeurt door het beschermen of dienen 

van de kudde waartoe het paard van nature behoort.  

 

Als professioneel coach en systemisch begeleider, bewaak ik 

tijdens de Innervisie het proces tussen jou en het paard en pleeg 

passende interventies. Het zelf ervaren, durven reflecteren, 

bewust worden en innerlijk groeien staan centraal.   

 

Het paard als bron voor innerlijke groei. 

Mag ik je uitnodigen dit eens zelf te ervaren? 

Op de website vind je alle 

informatie over de InnerVisies en 

de steeds actuele data. 

Kijk op: www.brainsight.nl  

 

Extra data of maatwerk? 

Ook  maatwerk is mogelijk, 

speciaal voor individu of groep. 

Bij een formele alsook informele 

aanleiding verzorgt Brainsight 

graag een passend programma.  

 

Locatie mogelijkheden 

InnerVisies vinden doorgaans 

plaats op een fijne buiten of 

binnen locatie (afhankelijk van 

het weer) in het midden van het 

land. Centraal gelegen ten 

aanzien van de snelwegen A2 en 

A15.  

 

Ook is het mogelijk om vanuit een 

andere centrale en geschikte 

locatie in Nederland te werken.  

Informeer gerust naar de 

mogelijkheden.   

 

Vragen? 

Voel je vrij om vrijblijvend contact 

met me op te nemen.  
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  InnerVisie©   
There is more than meets the eye 

PRAKTISCHE INFO 

Er kan ook vanuit een zakelijke 

insteek invulling worden gegeven 

aan een InnerVisie. Als specifiek 

programma voor een team of 

groep of als ervaringsgericht 

onderdeel van een coachtraject.  

 

Regelmatig organiseer ik InnerVisies 

op basis van open inschrijving. Zie 

voor data en tarieven de website.  

 

Staat de gewenste datum er niet 

bij?  Neem dan even contact op.  

 

AANMELDEN 

Dat kan telefonisch, via mail  of via 

het contactformulier op de 

website. 

Telefoon 06 2470 1658 

E-mail: info@brainsight.nl 

Website: www.brainsight.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben sinds 2009 zelfstandig ondernemer en werk sindsdien als  

Mindset & Systemisch Coach vanuit  mijn eigen onderneming: Brainsight  

 

Met Brainsight sla ik een brug tussen ziel en zakelijkheid. Jarenlang werkte ik in 

leidinggevende en coachende functies binnen Business & IT. Hoe je op afstand 

kunt geraken van je essentie en wat je drijft, zag ik steeds meer bij de mensen 

om me heen en dat gebeurde ook mij. De consequenties, fysiek en mentaal, 

als je dat proces te lang laat voortduren kunnen behoorlijk zijn. Gaandeweg 

specialiseerde ik mij op het gebied van wat mensen beweegt, wat wezenlijk 

voor hen is en welke rol mindset daarin speelt.  

 

Voel me bevoorrecht dat ik, als Mindset-coach, een impuls kan zijn voor 

anderen in een soortgelijk proces. Het werken met paarden maakt dit extra 

bijzonder. Ik zet ze graag in als extra dimensie in coaching (gedrag, intra-

psychisch en systemisch). Die pure en helende ervaring gun ik iedereen.   
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 Certificering en accreditatie  

        

         

Praktische informatie 

Innervisies vinden plaats vanaf de grond naast het paard. Ervaring 

met paarden is geheel niet nodig. Er wordt niet op de paarden 

gereden. Angst voor paarden? Ook dat hoeft geen belemmering 

te zijn voor deelname aan de Innervisies, dat begeleid ik zeer 

zorgvuldig. Aan jou om de eerste stap te zetten. Een open houding 

volstaat.  

 

Voorbeelden 

Innervisies zijn een prachtige vorm voor individu of groep/team om 

inzichten te brengen over bijvoorbeeld: 

 Je zelfbeeld versus je gedrag of functioneren 

 Je plaats binnen een geheel (werk/prive) 

 Je wijze van communiceren 

 Wat er werkelijk in je leeft 

 Terugkerende situaties in je leven of werk 

 Keuzes waar je momenteel voor staat 

 Issues rondom je gezondheid en welbevinden 

 

Wat levert deelname aan een InnerVisie jou op? 

Diepgaand inzicht en bewustwording ten aanzien van aspecten 

die er voor jou toe doen.  Ervaring leert, dat er door deelname aan 

een InnerVisie er een innerlijk proces opgestart wordt. Dit werkt 

vaak nog lang (positief) door op fysiek, emotioneel en relationeel 

niveau.   

 

Vaak blijkt, als men er later op terugblikt, dat er een helende 

werking van uit is gegaan. Het een opening is gebleken voor het in 

contact kunnen komen met het wezenlijke.  

 

Tot slot 

Alle praktische en aanvullende informatie over de InnerVisies vind je 

in de linkerkolom van deze flyer. Op onze website vind je de 

actuele agenda met steeds nieuwe data. Ook programma’s op 

maat zijn mogelijk, voor individu en groep of team. Informeer naar 

de mogelijkheden.  

 

Brainsight verzorgt ook InnerVisies (maatwerk) voor teams en 

organisaties. Informeer naar de mogelijkheden.   

 

Ik verwelkom je graag met je vraag of wens.  

Heel graag tot dan! 
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