Equiboost
Wat?
Oprichter Anke Santens: "Het woordje 'equi' in onze naam verwijst zowel
naar het Latijnse woord voor 'paard' als dat voor 'evenwicht'. Vandaar ook
de Equiboost-slogan, die beide interpretaties omvat: 'paarden helpen mensen
evenwicht vinden'. Evenwicht in jezelf, evenwicht in je relatie naar-anderen
toe, evenwicht in het dagelijks leven. In balans zijn met de paarden is essentieel om de oefeningen met succes te voltooien. 'Eq' verwijst ook naar EQ, de
emotionele intelligentie.

Equiboost helpt de emotionele intelligentie ontwikke-

len. 'Boost' staat dan weer voor energie, kracht, dynamische actie."
Anke: 'Tijdens de coaching sessies en oefeningen met de paarden gaan we op
zoek naar oplossingen. We zoeken manieren om je leven te veranderen, zodat
je kunt worden wie je wilt zijn, zodat je kunt doen wat je wilt doen, zodat je
unt voelen wat je wilt voelen. Daarvoor werken we met een kudde van vier
paarden die op ons landgoed in Frankrijk leven. We combineren een aantal
verschillende coaching theorieën en Werken daarvoor met paarden omdat zij
enkel jouw leiding volgen als je de juiste leiders kwaliteiten toont (bijvoorbeeld vertrouwen,

respect, eerlijkheid, veiligheid.,.)

Gemiddeld duurt het één

ot twee coaching sessies om een probleem op te lossen, om een verandering
e creëren, om een competentie te boosten. Tussen iedere coaching sessie
liggen minstens drie weken. Sommige mensen hebben maar één coaching sessie nodig. We beperken het aantal sessies bewust tot vijf per persoon om een
afhankelijkheidspositie

tussen paardencoach en coachee te vermijden."

Doelen?
Santens: "De impact van coachen met paarden creëert voordelen in zowel
het privé als het professioneel leven. Als je executive 'coachinq sessies volgt,
zul je ook een verandering in je privésfeer vaststellen. Als je persoonlijke
coaching sessies volgt, zul je merken dat je ook beter presteert op het werk.
e willen competenties boosten. We willen coachees op een pos~ieve manier
errassen. We willen mensen in contact brengen met het beste van zichzelf;
ewustwording

in gang zetten. We willen verandering creëren. We willen dat

-e voelt dat je mogelijkheden eindeloos zijn. We willen persoonlijke groei
stimuleren en authentieke leiders creëren."
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ktisch?
quiboost biedt drie algemene opleidingen aan: de tien dagen durende beginersopleiding 'Filly Class' biedt een stevige inleiding en kost 1350 euro (incl.
tw). Hierin wordt de basis voor het eigenlijke paardencoachen gelegd; na

eze opleiding kunnen mensen werken met gehandicapten, autisten ... en
unnen zij teambuilding - geen coaching - voor bedrijven organiseren. Hierop
olgt de 'Seabiscuit Class', voor meer gevorderde coaches. Deze opleiding
ost 3350 excl btw. De derde formule, de twee jaar durende Oro's Class is gepreid over meerdere weekends, biedt een heel uitgebreide opleiding en kost
500 euro (excl. btw.) Daarnaast worden er nog drie specialisatieopleidingen
oor persoonlijke paardencoachinq ~n drie voor zakeliike naardenrnarhinn

