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Equiboost Filly Class  

verhoogt focus en leiderschap en 

optimaliseert communicatie  
met verhoogde productiviteit als resultaat 

 

 
Affligem, 17 november 2009 – Equiboost organiseert op 6 februari 

2010 de eerste Filly Class, letterlijk vertaald ‘veulenklas’. De Filly 

Class richt zich tot bedrijfsleiders, HR Managers, team managers, 

coaches, … en ook tot paardenhouders. De Filly Class is erop 

gericht om meer inzicht te brengen in de persoonlijkheid van de 

deelnemers zelf, hun persoonlijke en professionele omgeving en in 

het wezen ‘paard’. De opgedane kennis en bewustwording leiden 

tot sterkere focus en leiderschapskwaliteiten, optimale 

communicatie, met als gevolg een verhoogde productiviteit op de 

werkvloer, een meer ontspannen levenshouding en positievere 

kijk op de wereld.   

 

 

 
 

 

FEIT 

 

20 % meeromzet per werknemer met goede work-life balance 

 

Een recent gepubliceerde studie van de Britse HR Consultant Morgan 

Redwoord (te vinden op: www.morganredwoord.com) toonde aan dat 

bedrijven, die investeren in een gezonde work-life balance, een 

jaarlijkse meeromzet van 20 % per werknemer realiseren. Uit het 

onderzoek bleek ook dat medewerkers hun positieve ingesteldheid 



 
 

 

overdragen op de organisaties waarvoor ze werken. Ook de 

mogelijkheid om zich veelzijdig te ontplooien, leidt tot een positieve 

levenshouding.  

 

Een andere studie van Morgan Redwood wees uit dat 40 % van het 

personeel meer stress ervaart dan tevoren. 

 

Zowel bedrijven als werknemers hebben er dus alle baat bij om 

bewuster om te gaan met hun manier van leven en werken. 

Bedrijfsleiders en HR Managers hebben hun handen vol om het 

werkverzuim en spanningen op de werkvloer in te dijken. De Equiboost 

Filly Class reikt manieren aan om op een andere manier om te gaan met 

zichzelf en met anderen door paarden als medium in te zetten. 

 

 

 
 

 

FEIT 

 

Vlaanderen telde nog nooit zo veel paarden als vandaag 

 

Van oudsher spreken paarden tot de verbeelding. Steeds meer mensen 

gaan in de huidige ‘back to nature’ beweging over tot de aankoop van 

een paard, vaak zonder te weten hoe een paard denkt, wat zijn 

natuurlijk gedrag is, welke zijn natuurlijke noden zijn, hoe je kan 

communiceren met je paard, met als gevolg veel mensen- en dierenleed. 

Ook hier wil de Filly Class een educatief antwoord bieden. 

 

 

 
 



 
 

 

 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK 

 

Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. 

Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat 

op het aspect paard én mens. Er bestaan tal van cursussen rond omgaan 

met paarden en er bestaan oneindig veel trainingen rond Mindfulness, 

leiderschap en persoonlijke ontwikkeling in al zijn vormen. Met de Filly 

Class combineert Equiboost beiden, in een uniek concept dat inzicht 

brengt in het wezen ‘paard’, in uzelf en in anderen door rationele 

(enneagram, paardengeneeskunde), emotionele (paardenknuffelen), 

fysieke (relaxatie- en ademhalingstechnieken, body language) en 

spirituele (mindfulness en law of attraction) elementen te koppelen aan 

het paard, waarbij respect voor mens én paard centraal staan. 

 

 

 

 
 

 

 

BELEVINGSGERICHT 

 
De Filly Class is geen ‘zit-stil-en-luister-terwijl-wij-de-algemene-

waarheid-verkondigen’ traject: in iedere opleidingsdag zitten 

belevingsmomenten verwerkt. Elke opleidingsdag omvat een luik 

‘mens’ en een luik ‘paard’. Interactief omgaan met de docenten, de 

andere deelnemers en de paarden staat voorop. Zelf initiatief nemen, 

zelf doen en zelf beleven wordt sterk gestimuleerd. U mag zelfs 

tegenspreken, confronteren, en reacties uitlokken. Het ‘eindwerk’ 

spreekt voor zich: naast een mondelinge presentatie voor de hele groep, 

organiseert u een sessie Paardenknuffelen en Just 4 Fun, waarbij de 

opgedane kennis en ervaring rond veilig, respectvol en constructief 

omgaan met mens en paard in de praktijk omgezet wordt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

VOORDELEN 

 

- Impact op persoonlijk en professioneel niveau 

- Blijvende impact 

- Optimaal communiceren 

- Verhoogde focus en doelgerichtheid 

- Inzicht in jezelf 

- Inzicht in anderen 

- Inzicht in het wezen ‘paard’ 

- Stress reductie 

- Samenwerken in team 

- Verhoogd zelfvertrouwen 

- Grenzen leren stellen 

- Verhoogd zelfbewustzijn 

- Mens en paard leren ‘lezen’ 

- Leiderschap 

- Interpreteren 

- Optimaal presteren 

 

 

 

PRAKTISCH 

 

De Filly Class gaat door in manège Kerstenburg te Dentergem 

(www.kerstenburg.be) op 6, 13 en 28 februari, 6, 20 en 28 maart, 10 en 

18 april, 2 en 16 mei 2010. 

 

Deelnemers kunnen zich naar keuze inschrijven voor het ganse traject 

of per dag. Inschrijven kan tot 22 januari 2010 met een maximum van 

10 deelnemers. 

 

Het volledige programma is te vinden op: www.equiboost.com 

 

Voor bedrijven die dit wensen, kan de Filly Class ook in-house 

georganiseerd worden op andere data. 


