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Paardencoach

WAT �S HET
MGV?

�NFORMAT�E MGV

Leuk dat �e hebt aangegeven extra �nformat�e te w�llen
ontvangen over onze tra�n�ng Mot�verende
Gespreksvoer�ng. Als �e het nog n�et kent ben �e vast
ben�euwd wat ��� h�er als Paardencoach mee zou kunnen!
Mot�verende Gespreksvoer�ng b�edt ontzettend veel
mogel��kheden en het moo�ste: �e gaat er nog beter en
verf��nder door commun�ceren. Een techn�ek welke �ouw
coachee n�et alleen verder brengt.. maar ��� voor de rest
van �ouw leven gaat meenemen! Geweld�g om �ezelf �n te
verd�epen dus!

 

 



�NHOUD
TRA�N�NG
TRA�N�NGDAG 1

T��dens tra�n�ngsdag
een kr��g �e onl�ne les
van de hoofdtra�ner
b�nnen �ouw groep
alsmede pr�vé en
volgt er een E-
learn�ng bestaande
u�t u�tleg, f�lmp�es en
een aantal prakt�sche
opdrachten. Heel erg
ger�cht op doen vanu�t
de �u�ste theor�e.

TRA�N�NGDAG 2 +
PR�VÉCOACH�NG

T��dens de tweede
tra�n�ngsdag kr��g ���
weer toegang tot de
elearn�ng, de reader
en onderbouwde
f�lmp�es en
prakt��ks�tuat�es en
we plannen een
pr�vésess�e met
paarden spec�aal voor
�ou �n!

TRA�N�NGSDAG 3

Samen met �ouw
tra�n�ngsgroep�e en
de tra�ner gaan �ull�e
op een aantal
prakt��ks�tuat�es �n en
oefenen �ull�e v�a de
e-learn�ng met de
techn�eken. Samen
slu�ten �ull�e de
tra�n�ng af en kr��g ���
na deze deelname
�ouw deelnamebew��s. 



CONCREET
PROGRAMMA

01 02 03

DAG 1

4 uur onl�ne tra�n�ng v�a
e-learn�ng met

ondersteun�ng van de
tra�ner �n �ouw groep�e
en 1 uur pr�vétra�n�ng

met de hoofdtra�ner (op
afstand)

DAG 2

4 uur onl�ne tra�n�ng v�a
e-learn�ng met

ondersteun�ng van de
tra�ner en 1 uur

pr�vécoach�ng MGV met
de paarden.

DAG 3

4 uur onl�ne tra�n�ng
samen met de tra�ner en

�ouw groep en 1 uur
pr�vétra�n�ng. Aan het

e�nde kr��g ��� het
deelname cert�f�caat

over de post
thu�sgestuurd.



Gebruik
deze tijd
nuttig.
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WAT LEER �E?
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BAS�SHOUD�NG
MGV

�e kr��gt een
wetenschappel��k

onderbouwde 'tool' �n
handen. �e leert de

bas�shoud�ng van MGV
aan te nemen. De

houd�ng b�edt comfort,
persoonl��ke groe� en �e
gaat voor het leven beter

commun�ceren met
mensen! Vanu�t
compass�e en het

aanvaarden van de
autonom�e.
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BAS�SGESPREKS
TECHN�EKEN

�e leert de ORBS
toepassen. Het �s meer
dan een 'beet�e' open

vragen stellen en beet�e
reflecteren. �e leert echt

hoe ��� �emand
resultaatger�cht verder
kunt helpen, zonder dat

��� te hard werkt
gebeuren er 'wonderen'
b�� �ouw coachee. Als �e
echt �emand w�lt helpen
leer �e dat ��� hem n�et

kunt helpen. Deze
techn�ek laat mensen

z�chzelf helpen! �e hebt
alt��d een tool aanwez�g

met de MGV op zak!



NA DE TRA�N�NG KUN
�E:�emand

resultaatger�cht
verder helpen

MGV �nzetten
door m�ddel van
reflect�es v�a de
paarden terug te
geven

�ezelf real�seren
dat �e met MGV
�n de v�ngers
alt��d
ge�nsp�reerd bent
om �ouw
coach�ngs vorm
te geven

De reflect�es
beter
verwoorden

�n één sess�e tot
de kern komen

Amb�valent�es
ontdekken

Verandertaal
ontw�kkelen
ofwel mensen �n
beweg�ng
brengen

Nog veel beter
commun�ceren!
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"MENSEN KUNNEN ALLEEN 
 VERANDEREN ALS Z�� ZELF
ECHT W�LLEN EN ALS Z��
�NNERL��KE REG�E ERVAREN"
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ACHTER
GROND
MGV
Mot�verende Gespreksvoer�ng komt van or�g�ne u�t
de verslav�ngszorg. Hedendaags �s het veel en veel
verder ontw�kkeld. Het kent vele vormen, helaas
ook bu�ten de wetenschap. H�erdoor worden er
ook weleens verkeerde aanw��z�ngen gegeven. W�l
�e een betrouwbare wetenschappenl��k
gefundamenteerde tra�n�ng MGV volgen dan ben
�e goed b�� O2C, w�� werken samen met
Hogeschool W�ndeshe�m en z��n �n bez�t van de
meest recente �u�ste kenn�s op het geb�ed van de
MGV! Ook kennen w�� onze e�gen MGV methode
spec�f�ek toegepast op coachen met paarden, wat
onze tra�n�ng waardevol en un�ek maakt.



Nu t��dens de Corona-cr�s�s
begr��pen w�� dat �nvesteren
�n �ouzelf leuk maar
tegel��kert��d ook spannend
kan z��n. Echter begr��pen
w�� ook dat ��� �ezelf verder
w�lt ontw�kkelen. Daarom
hebben w�� h�er
pr��stechn�sch  reken�ng
mee mogen houden... C
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KOSTEN

De MGV welke w�� geven t��dens fys�eke
b��eenkomsten �n een groep, �nclus�ef
lunch locat�ehuur en andere kosten
bedraagt normal�ter 1500 euro exclus�ef
btw. Nu met exact dezelfde lessen  v�a E-
learn�ng, de pr�vétra�n�ng met de paarden
en de contacturen met de hoofdtra�ner
mogen w�� deze tra�n�ng �nclus�ef
cert�f�caat voor 950 euro aanb�eden!
Maar....



DETA�LS

De tra�n�ng �s te volgen van 10.00 uur
tot 15.00 uur en de pr�vétra�n�ng met

paarden wordt nader met �ou gepland.

WANNEER �S HET?

De dagen z��n op 28, me�, 4 �un� en 11
�un�

 
 

W�L �E DEZE PROFESS�ONELE
TRA�N�NG VOLGEN EN EEN

GROTE VERANDER�NG
DOORMAKEN?

Meld �e dan aan v�a
�nfo@open2contact.nl 

�e mag alt��d even bellen op 06-
41004452.

OM �OU NOG BL��ER TE MAKEN B�EDEN 
W�� �OU DE TRA�N�NG 

NU VOOR 650 EURO EXCLUS�EF BTW AAN!
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TOT
Z�ENS!

.


