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De kracht van coachen met paarden Anna Jolij

www.equivisie.nl

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in coachen met hulp van paarden. 

En terecht! Coachen met paarden is een bijzonder mooie methode om 

ervaringsgericht en op een positieve manier je persoonlijke kracht te 

versterken. En ik kan het weten! Niet alleen omdat het mijn professie 

is, maar ook omdat ik zelf heb ervaren hoe het is om door een 

coachtraject met paarden weer sterker in mijn leven te kunnen staan. 

Coachen met paarden biedt talloze voordelen. Ik beperk het tot een 

eigen top 10 van bijzondere krachten. Coachen met paarden moet je 

namelijk gewoon ervaren, dan zijn beschrijvende woorden overbodig.... 

Ik wens je veel leesplezier met deze top 10. En uiteraard hoop ik dat je 

daarna enthousiast bent geworden. Enthousiast voor een coachsessie 

met hulp van paarden bij mijn bedrijf EquiVisie. Ontdek de kracht van 

de paarden en van jezelf. Op een "down to earth" manier zonder 

spiritualiteit. Ik beloof je een ervaring die je niet snel zult vergeten!

Top 10

Anna Jolij
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PaardenKracht 1
Paarden zijn bijzonder sensitief en prikken dwars door alle 

-ook de onbewuste- maskers heen. 

Je kunt je anders voordoen dan je bent, maar een paard 

heeft dat direct door.



PaardenKracht 1

"Be who you are and say what you feel, 
because those who mind don't matter and 
those who matter don't mind"

www.equivisie.nl

Paarden zijn prooidieren en leven van oorsprong in kuddes. Het is voor 

hen van levensbelang om goed met elkaar te communiceren en 

duidelijkheid te hebben over leiderschap en de verdeling van taken. 

Verder is het belangrijk dat ze zekerheid hebben dat de 

kuddegenoten congruent zijn. Oftewel, dat de ander doet zoals het 

zich voelt en daar ook naar communiceert. 

Doordat het als prooidier zijnde niet zo handig is om luidruchtig met 

elkaar te communiceren, hebben paarden een sterk verankerde 

lichaamstaal ontwikkeld. Ook bij mensen zijn paarden excellent in 

staat om de kleinste signalen op te merken. Door deze kracht kunnen 

ze een signaalfunctie vervullen bij het gewaar worden van onbewust 

gedrag. 

Veel mensen hebben de focus zo stevig op hun ratio liggen, dat ze 

zich amper nog bewust zijn van hun gevoel. Soms hebben mensen, al 

van kinds af aan, geleerd om een masker op te zetten. Dit masker 

heeft hen ooit in een bepaalde situatie geholpen. Dat dit masker 

wellicht niet meer nodig is, en dat het indruist tegen het gevoel, wordt 

(onbewust) genegeerd. 

Paarden reageren direct wanneer iemand incongruent is, niet doet 

wat gevoeld wordt. Hierdoor leer je weer congruent te worden. Je 

krijgt inzicht in de verschillende maskers die je opzet en welke 

alternatieven er zijn . Je wordt je bewust van je gevoel en ervaart hoe 

het is om conform je gevoel te handelen. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 2
Paarden kunnen je niet uitlachen. Je kunt ze al je blunders 

en vreemdste fantasieën vertellen. 

Ze zijn altijd vrij van oordelen.



PaardenKracht 2

www.equivisie.nl

Even vooropgesteld: een psycholoog, therapeut of coach zal nooit 

mensen uitlachen! Daarnaast hebben mensen die anderen uitlachen 

waarschijnlijk zelf een probleem waar ze aan zouden moeten werken. 

Ze zijn van harte welkom bij mij en mijn bedrijf EquiVisie! 

Toch ervaart menig mens een zekere schroom om zich goed open te 

stellen voor een ander. Bang voor de mening van de ander, bang om 

veroordeeld te worden, bang om gekwetst te worden. 

Natuurlijk zijn professionele hulpverleners erop getraind om deze 

schroom te doorbreken. Desondanks kan dit het proces om te komen 

tot de kern van de hulpvraag belemmeren of vertragen. 

Paarden hebben deze training niet nodig. Paarden begrijpen niet wát 

je vertelt, ze ervaren alleen het gevoel dat je 'vertelt'. Hiermee bieden 

paarden een emotioneel veilige omgeving waardoor het makkelijker is 

om volledig tot jezelf te komen en hiermee aan de slag te gaan. 

Coachen met behulp van paarden blijft een coachmethode. In 

sommige gevallen hebben mensen onvoldoende baat bij coaching en 

hebben therapie nodig. Een goede coach stuurt deze mensen door 

naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Een coach kan 

daarbij wel flankerend aan een psychologisch traject werken.

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 3

Paarden reageren direct. Zo kun je gelijk experimenteren 

met ander gedrag en ervaren hoe dat voelt.



PaardenKracht 3

www.equivisie.nl

Het coachen met hulp van paarden is een ervaringsgerichte

coachmethode. De nadruk ligt niet op praten maar op ervaren. 

Ervaringsgericht leren is een methode die al sinds de oudheid bestaat. 

Aristotelis beschreef dit als volgt: "for the things we have to learn 

before we can do them, we learn by doing them". Eén van de 

theorieën luidt dan ook dat leren, verandering en ontwikkeling en 

proces is dat begint met een ervaring. 

Een opdracht uitvoeren met een paard leent zich uitstekend voor dit 

proces. Tijdens de opdracht ervaar je een gebeurtenis. Ik als coach 

observeer wat er gebeurt en geef de observaties objectief terug. 

Vervolgens wordt dit geëvalueerd waarna je zelf je conclusies 

kunt trekken. Daarna kun je gelijk experimenteren met nieuw gedrag 

en een nieuwe ervaring opdoen. 

De interactie met het paard en de uitgevoerde opdrachten bieden 

metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks 

leven. Hierdoor kun je een link maken naar je eigen werk/privé leven. 

Door ervaringsgericht te leren kom je vaak gemakkelijker bij je gevoel. 

Veelal ligt de focus bij mensen op alles wat met het intellect bedacht 

kan worden. Wanneer je ratio en je gevoel niet op één lijn liggen 

ontstaan er vaak coachvragen. Op die coachvragen gaan we in. Tijdens 

het ervaren helpen de paarden en de coach je om je bewust te 

worden van je gevoelens en emoties die tot dan onbewust waren en 

kun je ratio en gevoel samen laten werken. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 4
Paarden hebben alle tijd. Je hoeft je nooit te haasten.



PaardenKracht 4

www.equivisie.nl

Op de vraag "Hoe gaat het met je?" is "druk, druk, druk!" een veel 

gehoord antwoord. Dit antwoord is tweeledig. Uit onderzoek blijkt dat 

we het de afgelopen decennia drukker hebben gekregen. In 

vergelijking met 1975 is er een stijging van 15% in het aantal uren dat 

mensen in de weer zijn met verplichtingen, al blijft dit aantal uren 

sinds 2006 redelijk stabiel. 

Maar naast het daadwerkelijk drukker hebben, heerst er ook een sfeer 

dat het belangrijk geacht wordt om druk bezig te zijn. Druk wordt 

vaak gezien als nuttig, en nietsdoen als nutteloos. Het is voor sommige 

mensen erg moeilijk om niets te doen. Een bekende uitspraak van 

Oscar Wilde sluit hier goed op aan: "to do nothing at all, is the most 

difficult thing in the world". 

"Druk, druk, druk" wordt dus vaak als belangrijk ervaren. Het mag 

echter duidelijk zijn dat dit een stevige keerzijde kan hebben. Het niet 

meer kunnen ontladen van het drukgevoel kan leiden tot te veel 

stress, overspannenheid of een burn-out. In 2011 voelden vier op de 

tien mensen zich minstens een dag per week opgejaagd. Een op de 

tien geeft aan zich in het dagelijks leven bijna altijd opgejaagd te 

voelen. Dat kan anders! 

De paarden bij EquiVisie kennen "druk, druk, druk" niet. Paarden zijn 

niet bezig met wat er allemaal nog gedaan moet worden, maar leven 

in het moment van de dag. De paarden geven goede lessen in het 

"onthaasten". Dit doen ze door het geven van het goede voorbeeld, 

door het eindeloze geduld dat ze hebben tijdens de oefeningen en 

door het geven van tegendruk als er door een ander haast gemaakt 

wordt. Hierdoor ervaar je hoe je de druk los kunt laten, hoe dat 

aanvoelt en dat het OK is om even de tijd te nemen of niets te doen.

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 5
Paarden zijn zacht en de enige coach die je fijn kunt aaien 

zonder dat je raar aangekeken wordt.



PaardenKracht 5

www.equivisie.nl

Het lichaamscontact tussen mens en paard maakt deze wijze van 

coachen bijzonder effectief. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 

het vrijkomen van het hormoon oxytocine en door de sociale steun die 

het paard geeft. 

Oxytocine wordt ook wel het 'knuffelhormoon' genoemd. Het komt vrij 

tijdens positieve en sociale interacties. Het vrijkomen van oxytocine 

zorgt ervoor dat ons vermogen om anderen te vertrouwen toeneemt, 

dat ons angstniveau verlaagt en dat we gemakkelijker gezonde 

interacties met anderen kunnen aangaan. Wanneer oxytocine 

herhaaldelijk wordt vrijgemaakt kan het effect hebben op diverse 

antistressmechanismen in het lichaam. Op lange termijn leidt dit tot 

een afname in bloeddruk en cortisolniveaus. 

Daarnaast wordt de aanwezigheid van sociale steun geassocieerd met 

een lagere hartslag, lagere bloeddruk, minder serumcholesterol, 

betere immuunreacties en minder stressreacties. Sociale steun 

beschermt tevens tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten. 

Paarden bieden met hun hoge aaibaarheidsgehalte, hun warme lijf en 

hun oordeelloze karakter een goede combinatie van sociale steun en 

de stimulering van oxytocine. De IJslanders en Shetlanders van 

EquiVisie bieden met hun rustige karakter en zeer wollige vachten een 

ultiem aaibaarheidsgehalte in een coachsessie. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 6
Paarden hebben geen oordeel over je uiterlijk. Rare 

knieën, dikke billen of wallen onder je ogen bestaan voor 

hen niet.



PaardenKracht 6

www.equivisie.nl

"Lijk ik niet te dik in deze broek?", "Moet je die wallen onder mijn ogen 

eens zien!", "Ik heb zoveel rimpels dat ik op een Sharpei lijk..." Veel 

mensen oordelen kritisch over hun uiterlijk. Het is toch bijzonder hoe 

wij mensen onszelf zo naar beneden kunnen halen louter vanwege 

ons uiterlijk. 

Een (extreem) negatief lichaamsbeeld kan schadelijke consequenties 

hebben zoals depressie, sociale angst en een slechte kwaliteit van 

leven. Uit onderzoek blijkt dat een negatief lichaamsbeeld één van de 

belangrijkste risicofactoren is voor het ontstaan en het voortduren van 

een eetstoornis zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of een 

eetbuistoornis. 

Overwaardering van het uiterlijk is de mens niet vreemd. Er wordt vaak 

kei- en keihard gewerkt om de rimpels te verbloemen of de kilo's weg 

te werken. Het mag letterlijk en figuurlijk bloed, zweet en tranen 

kosten. Maar hoe belangrijk zijn die rimpels, wallen, je gewicht of 

scheve knieën? Wat zegt het uiterlijk over onze waarde? Paarden 

geven hier heel duidelijk een antwoord op. Je bent goed zoals je bent! 

Samen met de paarden gaan we op zoek gaan naar wat jou zo'n 

prachtig mens maakt. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 7
Paarden leven niet in het verleden. Alles wat je gisteren 

deed vinden ze niet belangrijk. Het gaat om de oplossing.



PaardenKracht 7

www.equivisie.nl

Mensen kunnen eindeloos piekeren over het verleden. Over of ze wel 

een juist keuze hebben gemaakt. Over wat ze eigenlijk hadden 

moeten doen. Over wat er gisteren gebeurd is. Of vorig jaar, tien jaar 

geleden, of nog langer. Paarden zijn daar totaal niet mee bezig. Ze 

leven voornamelijk in het hier en nu. Wij zijn natuurlijk geen paarden 

en het is ook niet de bedoeling dat we nooit stilstaan bij een keuze die 

we in het (korte) verleden gemaakt hebben. Maar we kunnen er wel 

aan werken om niet te blijven draaien rondom het verleden en 

rondom problemen, maar ons te richten op de toekomst en op 

oplossingen. 

Coachen met paarden is gericht op het vinden van oplossingen en 

sluit hiermee aan op de oplossingsgerichte psychologie. Een 

coachtraject is over het algemeen kortdurend en houdt zich weinig 

bezig met probleemgedrag of het verleden. Het traject is gericht op 

gewenst gedrag voor de toekomst en hoe dit doel stap voor stap 

bereikt kan worden. 

Een belangrijk uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat de 

expertise niet bij de coach ligt, maar bij jou! Iedereen heeft, bewust of 

onbewust, de oplossing voor zijn of haar coachvraag in zich. Tijdens 

het traject word je door de paarden en de coach gestimuleerd om je 

eigen oplossingen en mogelijkheden te bedenken en je gewenste 

doelen te bereiken. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 8
Paarden kunnen op een veilige manier symbool staan voor 

iemand aan wie je positieve of juist negatieve

herinneringen hebt.



PaardenKracht 8

www.equivisie.nl

Al vanaf de socialisatie tijdens onze kinderjaren ontwikkelen we een 

patroon van verwachtingen. Alle ervaringen die we opdoen leiden tot 

overtuigingen en opvattingen over onszelf en over anderen. Dit zorgt 

ervoor dat wij in de omgang met anderen bewust, maar ook 

onbewust, allerlei gevoelens overdragen: wensen, verwachtingen, 

verlangens, angsten en vooroordelen. Het projecteren van die 

gevoelens op elkaar wordt 'overdracht' genoemd. 

Bij het werken aan hulpvragen komt overdracht regelmatig voor en dit 

kan tot stevige gevoelens leiden bij de persoon die de hulpvraag 

inbrengt. Als je voelt dat je helper aandacht, zorg en liefde voor je 

heeft en je wérkelijk ziet, kan dat enorm veel voor je betekenen. Je 

kunt veiligheid, warmte en begrip ervaren en vervolgens je helper 

eigenschappen toedichten die ontstaan vanuit je eigen wensen of 

verlangens. Het komt niet zelden voor dat een hulpverlener gezien 

wordt als de ideale vader, moeder, partner of meester. Het 

tegenovergestelde komt ook voor, dat je juist negatieve gevoelens 

projecteert op de hulpverlener. In de trant van "hij of zij begrijpt mij 

ook al niet, net zoals mijn vader/moeder enz". 

Overdracht kan heel positief werken binnen een sessie. Het gaat 

gepaard met veel emoties. Emoties en gedachten waarvan men vaak 

niet eens bewust was. Maar het is belangrijk om de overdracht na 

afloop weer los te kunnen laten. Verwarrende verliefde gevoelens of 

haatgevoelens op een hulpverlener kan iemand stevig van slag maken. 

Paarden kunnen heel goed fungeren als projectiedoel. Het voordeel 

van paarden is dat ze na een sessie altijd weer gewoon als paard 

worden gezien. Natuurlijk kan iemand veel om een paard gaan geven 

tijdens een coachtraject, maar dit is niet gelijk aan verliefdheid, haat of 

vader/moedergevoelens. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 9
Paarden leven lekker in de buitenlucht waar de 

coachsessies ook plaatsvinden. Daglicht en buitenlucht 

zijn erg gezond.



PaardenKracht 9

www.equivisie.nl

De meeste mensen brengen hun leven voor een groot deel door in 

gebouwen. Diverse onderzoeken tonen echter aan dat daglicht en 

buitenlucht je gezonder en energieker maken. 

Zo is zonlicht belangrijk voor veel processen in je lichaam zoals je 

voedsel- en waterhuishouding, je hormoonuitscheiding, je slaapritme 

en je immuunsysteem. Te weinig zonlicht kan ernstige gevolgen 

hebben voor je lichaam en geest. Het kan fysiologische stoornissen 

veroorzaken en zelfs depressies. Daarnaast speelt zonlicht een 

belangrijke rol bij de productie van vitamine D. 

Verder is er onderzoek gedaan naar het effect van buitenlucht op 

stresshormonen, ademhaling, hartslag en transpiratie. Het blijkt dat 

mensen kunnen kalmeren en hun prestaties kunnen verbeteren door 

het maken van korte uitstapjes in de natuur. 

Kortom: stap in de wei en laat de buitenlucht haar werk doen. Ook een

regenbui kan zowel letterlijk als figuurlijk heel verfrissend werken! 

Om optimaal van het buitenleven te profiteren staat het kantoor van 

EquiVisie dan ook midden tussen de paarden. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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PaardenKracht 10
De paarden van EquiVisie hebben mij veel geleerd. Ook ik 

zal oordeelloos, zonder haast en met een open houding 

naast je staan om je te helpen je persoonlijke kracht te 

versterken.



PaardenKracht 10

www.equivisie.nl

EquiVisie is er voor iedereen die met zichzelf aan de slag wil gaan. 

Samen met de paarden werken we aan het verkrijgen van inzicht, de 

vertaling hiervan naar het dagelijks leven en het experimenteren met 

nieuw gedrag. De coachvragen kunnen sterk uiteenlopen; voor 

iedereen valt er iets met de paarden te leren! 

EquiVisie heeft zich gespecialiseerd om (jong) volwassenen te helpen 

die worstelen met hun zelfbeeld, met grenzen aangeven en voor 

zichzelf opkomen. Of mensen die de lat veel te hoog leggen, 

perfectionistisch zijn en daardoor vaak het gevoel van falen hebben. 

Wil jij je niet meer laten belemmeren door angsten, onzekerheid, een 

negatief zelfbeeld of hoge eisen? Wil je weer vol in het leven staan en 

genieten? Maak dan een afspraak bij EquiVisie. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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Wat willen we 

bereiken?

Waar gaan we tijdens een coachtraject mee aan de slag?



Wat willen we bereiken?

www.equivisie.nl

Tijdens een coachtraject zoeken we antwoorden op vragen zoals: 

Waar liggen je spanningen? Hoe herken je de eerste signalen en 

welke mogelijkheden heb je om de spanningen te laten afnemen of 

te voorkomen?

Welke angsten spelen een rol in je leven? Hoe reageer je op angst? 

Wat kun je doen om beter met angst om te gaan of deze helemaal 

te laten verdwijnen?

Waar is je perfectionisme op gebaseerd? Welke hoge eisen stel je 

aan jezelf? Welke andere keuzes kun je maken zodat je relaxter in 

het leven kunt staan?

Wat kost je energie? Hoe kun je beter naar je eigen lichaam 

luisteren? Welke prioriteiten stel je? Waardoor krijg jij weer energie? 

Hoe zorg je voor een goede balans tussen rust en met positieve 

energie aan de slag gaan?

Hoe herken je je eigen grenzen en hoe geef je deze op een prettige 

manier aan? Hoe zorg je ervoor dat je weet wat je wilt en dat je 

voldoende zelfvertrouwen hebt om daar te komen?

Welke gedachten en gevoelens heb je over jezelf? Hoe kun je deze 

belemmering doorbreken en je persoonlijke kracht ervaren? 

Tevreden zijn met wie je bent en met wat je doet.

         

Ben je op zoek naar een antwoord op deze vragen? Wil je ontspannen, 

tevreden en zelfverzekerd in het leven staan? Neem dan contact op 

voor een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de 

diverse mogelijkheden bij EquiVisie. En vooral belangrijk, in dit gesprek 

kunnen we nader kennis maken met elkaar en natuurlijk met de 

paarden! 

Ik wil de lezers van dit E-book graag een korting aanbieden van 10% 

op een coachtraject. Gebruik dan bij je aanmelding de code 'E-book'. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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Mooie ervaringen
Klanten van EquiVisie aan het woord



Mooie ervaringen van klanten

www.equivisie.nl

"Vanmorgen voor de tweede keer een sessie bij EquiVisie 

meegemaakt. Wat bijzonder om datgene wat je met je 'hoofd' wel 

weet, ook echt te ervaren. Het prachtige witte paard Amida reageerde 

loepzuiver op mijn pijn én op mijn stralende zelf. Een leerzame 

ochtend met mooie en ontroerende momenten. Anna begeleidde het 

proces op een prettige, professionele en respectvolle wijze. Samen met 

het paard gaf zij me weer nieuwe inzichten." - Annet 

"Wat een mooi, eerlijk en bijzonder avontuur bij EquiVisie. Ik heb een 

traject gevolgd bij Anna en haar kudde waar ik me gelijk thuis voelde. 

Het heeft mij de inzichten gegeven die ik nodig had om verder te 

gaan op mijn pad." - Merrelin 

"Na 3 sessies heb ik geleerd om meer mijn eigen keuzes te maken, niet 

te streng zijn voor mijzelf en te voelen wat ik zelf wil en dat dan ook 

durven doen. Het gaf mij heel veel inzicht dat ik veel spanningen bij 

mij heb en dat dit voornamelijk komt door mijn hoofd, mijn 

gedachten. Ik bekeek toch nog heel veel dingen verstandelijk, hierdoor 

raakte ik het contact met mijzelf, mijn gevoel en met het paard kwijt. 

Ik heb er heel veel aan gehad en vond het hele mooie inspirerende 

ervaringen!" - Irene 

"Het is prachtig om mee te maken hoe een paardenziel spiegelt aan je 

eigen vragen, je eigen ziel. Dat het met de juiste coaching, van Anna, 

duidelijk wordt welke richting je zelf wilt/kunt gaan met je 

levensvragen. Een bijzondere ervaring dus met Spikkel en Anna, die 

richting hebben gegeven aan mijn zoektocht. Geweldig, want ik geniet 

er nog elke dag van." - Willem 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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En wie ben ik dan? 

"Met de billen bloot."

Het is natuurlijk wel fijn om te weten wie de persoon 

achter EquiVisie is en wie je voor je zal krijgen als je met 

een coachtraject gaat beginnen. Een coachtraject werkt 

alleen als je open kunt zijn over jezelf. Des te eerlijker om 

zelf ook even "met de billen bloot" te gaan.



En wie ben ik dan?

www.equivisie.nl

"Mijn naam is Anna Jolij (1978). Ik ben 13 jaar directeur geweest bij een 

non-profitorganisatie. Dit was een mooie en stevige uitdaging met een 

miljoenenomzet en 24 mensen op de loonlijst. Ik was goed in mijn 

werk en blij dat ik mezelf voor een goed doel kon inzetten. Maar ik was 

ook erg onzeker. Om deze onzekerheid te verbloemen ging ik harder, 

harder en harder werken en moest alle zo perfect mogelijk. Door een 

stevig masker op te zetten deed ik net alsof alles goed ging. Maar van 

binnen ging ik steeds een beetje meer kapot. Toen ik ook in mijn 

privéleven onder druk kwam te staan ging het echt niet meer. Stevige 

psychische en psychosomatische klachten waren het resultaat. 

Uiteindelijk heb ik mijn baan vaarwel moeten zeggen en ben ik 

begonnen aan een lange weg van herstel. 

Ik kan mezelf ervaringsdeskundige noemen op het gebied van 

angsten, paniekaanvallen, dysthymie, stevig negatief zelfbeeld en een 

ernstige eetstoornis. Verschillende therapieën, maar zeker ook het 

contact met de paarden en paardencoachtrajecten hebben mij 

geholpen om weer sterker in mijn schoenen te staan. En nee, ik ben er 

nog niet helemaal. Ik zal waarschijnlijk de laatste persoon op aarde 

zijn die letterlijk "met de billen bloot" zal gaan. Maar ik heb wel de 

kracht teruggevonden om te leven. Om er te zijn voor mijn gezin. Om 

een eigen coachpraktijk op te zetten. En om andere mensen te helpen 

om de positieve kracht die ze, net als ik, hebben weer te voelen en vast 

te houden. 

Ik heb opleidingen gevolgd bij educatief centrum Keulseweg en sinds 

april 2016 ben ik mijn eigen coachpraktijk EquiVisie gestart. De 

combinatie van mijn werkervaring als directeur, mijn 

ervaringsdeskundigheid op diverse psychische vlakken en mijn 

professionele scholing tot coach maken mij goed in mijn vak. 

Daarnaast heb ik een gezonde dosis humor, kan ik goed luisteren, 

duidelijk feedback geven en ben ik eerlijk en oprecht. Samen met een 

kleine hechte kudde van vijf paarden help ik mensen om weer in hun 

kracht te staan. Daarnaast blijf ik ook nog lekker aan mijzelf werken. 

Wie weet komen die "blote billen" er ooit! En zo niet? Dan is dat ook 

OK, ik heb gelukkig geen blote billen nodig om fijn te kunnen leven. 

De kracht van coachen met paarden Anna Jolij
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