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CONNECT TO CHANGE

Mijn wens voor organisaties? Dat iedereen zich vrij voelt, zich vrij kan uiten, zich gezien en gehoord en voelt voor wie hij of zij écht is.
Mijn hoop voor de wereld? Dat we ons samen inzetten om er een mooiere van te maken. Dat begint mijns inziens al in het klein, bij onszelf. Dat we volledig
onszelf zijn en ons weer kwetsbaar durven opstellen. Dat we aan durven geven waar we écht mee zitten, ons hart ten alle tijden kunnen luchten. Dat we
schurende of gevoelige gesprekken niet uit de weg gaan. Dat we onze mooie innovatieve ideeën durven te delen in het team en dat we openhartig durven
zijn over onze gedachtes en gevoelens. Veiligheid waarborgen: geen aannames, positieve intenties, elkaar waarderen om wie de ander is en luisteren naar
elkaar is hiervoor CRUCIAAL.
Mijn intentie met onze programma’s? Wij willen het échte verhaal horen. Wij willen laten ervaren hoe het is om
vanuit verbinding met jezelf op een authentieke wijze uiting kan geven aan jouw belevingswereld. Zodat je nog
meer in verbinding kunt treden met elkaar. Wij willen het hoofd weer verbinden met het hart en geloven dat dit
succesdefinities oplevert onderscheidende en cruciale factor is wat teams en organisaties toekomstbestendig
maakt.
Als change consultant heb ik in veel verschillende organisaties mogen werken. Ik zag mooie verander-ambities en
doelstellingen. Ook zag en voélde ik vooral ook dat veel gesprekken uit de weg werden gegaan. Of dat er omheen
werd gedraaid. Of dat men zich echt ongelukkig voelde. Dat men geen ruimte ervaarde om goed voor zichzelf te
zorgen. Dat fouten werden afgestraft. Ik proefde de conflicten, maar er werd niet kwetsbaar gedeeld wat men er
écht van vond. Dit zorgde voor hakken in het zand, veranderingen die niet werden omarmd, men ‘ja’ zei, maar
‘nee’ deed, roddelen. Sommige mensen vertrokken, anderen melden zich ziek of kregen een burn-out.
In onze programma’s krijg je geen bekende leiderschap trucjes te leren of laten we die roze olifant voor wat het is.
Nee, wij openen innerlijke belevingswerelden en verbinden die met elkaar. Wij geloven dat dáár
gemeenschappelijke behoeftes onder liggen die ons universeel verbinden. Wij maken onbewuste gedachtes,
gevoelens en acties bewuster en laten zien welke impact dat heeft op de ander en teamprestaties. Vanuit dat
bewustzijn kunnen we veranderen en samen werken aan dat wat er echt toe doet; jullie common purpose.
Durf jij je hand in het vuur te steken om een échte verandering mogelijk te maken binnen je team? Durf ook jij
jezelf kwetsbaar op te stellen? Dán willen wij de reis met jullie aan gaan!
Eigenaar & oprichter WFA

CONNECT TO CHANGE

“Like wildflowers; You must allow yourself to grow in all the places people thought you never would”

WIJ BRENGEN JE HET
G E S C H E N K VA N B E W U S TZIJN OM MET JEZELF EN
ANDEREN ÉCHT TE
VERBINDEN

SUCCESVOLLE & FULFILLED TEAMS
HEBBEN DRIE DINGEN GEMEEN
TEAMLEDEN ZIJN ECHT MET ZICHZELF
VERBONDEN
Ze handelen vanuit hun essentie en zijn in
overeenstemming met hun persoonlijkheid,
gedachten en denkwijze, gewoontes en gevoelens
als basis voor persoonlijk leiderschap.

“ T H E G R E AT E S T P R I O R I T Y T H AT
SUCCESSFUL GROUPS FOCUS ON IS
B U I L D I N G A N D S U S TA I N I N G T H E
G R O U P I T S E L F. I F T H E Y G E T T H E I R
O W N R E L AT I O N S H I P S R I G H T,
E V E R Y T H I N G E L S E W I L L F O L L O W.”

TEAMLEDEN MAKEN ECHT CONTACT
MET ELKAAR
Ze zijn bewust en luisteren en communiceren om op
een empathische en authentieke manier met elkaar
in contact te komen om samen meer te bereiken.

HET TEAM IS GROEPSOVERSTIJGEND
VERBONDEN
Het team zorgt voor een veilige groepsdynamiek,
ze omarmen openheid en kwetsbaarheid en hebben
een gezamenlijk doel om naar het volgende niveau
te stijgen.

H O E K A N D I T J O U W T EA M H E L P E N ?

Daniel Coyle, The Culture Code (2019)

ONZE ‘EQUINE ASSISTED AUTHENTIC LEADERSHIP JOURNEY’ STELT JOUW
TEAM IN STAAT OM AAN DRIE BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN TE WERKEN

Eenheid naar een gezamenlijk doel
waarbij iedereen zich inzet en bereid
is om successen te behalen

Een verbonden en fulfilled succesvol
team waar iedereen zich betrokken
en gesterkt voelt

HOE DOEN WE DIT?

Betrokken bij het omarmen en leiden
van verandering als een kans om te
groeien in plaats van een bedreiging

HOE ZIET ONZE 6-MAANDEN REIS ERUIT?
Onze ‘equine assisted authentic leadership journey’ van 6 maanden bestaat uit 3
trimesters van 1 live-dag per maand. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt.
Door elke maand bij elkaar te komen vindt borging in het team direct plaats.

Dag 1 & 2
Echte verbinding
met jezelf

C.O.M.P.A.S.S.

Dag 5 & 6
Samen verbonden
als geheel

Principes

Dag 3 & 4
Diepe verbinding
met de ander

Locatie: Voordorpsedijk 67, Groenekan. Inclusief koffie, thee, lunch en materiaal
Investering: vanaf 20.000,-

AAN WELKE THEMA’S GAAN WE WERKEN?
Dag 1 & 2

Dag 3 & 4

Dag 5 & 6

Echte verbinding met je authentieke zelf

Diepe verbinding met de ander

Samen verbonden als eenheid

In deze track staat bewustwording en ontdekken

In deze track staat tot diepe verbinding met de

In deze track staat een verregaande verbinding

van je authentieke zelf centraal.

ander komen centraal.

met elkaar als samenhangend geheel centraal.

•

Ben je bewust van je overtuigingen,

•

•
•

•
•

organisatie en team waarin je werkt?
Vanuit verbinding met jezelf kun je anderen
inspireren met jouw authentieke visie, acties en
gedragingen.

mogen worden?
•

•

Durf en kun je jouw wensen en behoeften

Wat is jullie gezamenlijke visie en wat is een
ieder zijn of haar rol hierin?

opzichte van de ander?

Wat is jouw definitie van succes? Wat zijn je
doelstellingen en hoe passen deze bij de

Wat zijn jouw wensen en behoeften ten

Is er een veilige groepsdynamiek waar
kwetsbaarheden en fouten rijkelijk gedeeld

Kun je de ander zien en waarderen voor wie
hij of zij echt is?

Waar ligt je focus op? Heb je een open
mindset gericht op groei?

•

empathisch niveau, zonder oordeel?

gedachtes, gevoelens en gedrag en welke
impact dit heeft?

Kun je naar anderen luisteren op een

•

Kun je denken en acteren vanuit het

helder en constructief formuleren en

collectieve geheel en bijdragen aan de

uitspreken naar de ander?

shared purpose?

Door in elkaar te geloven en de ander echt te

Als iedereen acteert vanuit het collectieve

zien en waarderen om wat hij/zij kan kun je

bewustzijn – als eenheid – versterken teams

samen meer bereiken.

elkaar richting gezamenlijk succes.
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ONZE C.O.M.P.A .S.S. PRINCIPES NEMEN WIJ ALS UITGANGSPUNT

C

O

M

P

A

CONSCIOUSNESS

OPENNESS

MASTERY

PATH

ALIGNED ACTION

• Be here now.
Truly be present
and stay in the
day
• Be self-aware
• Situational
awareness

• No assumptions
• Adopt a growth
mindset
• Think of the
positive option
first
• Be open to
mistakes

• Truly be your
authentic self
• You can’t
control what is
happening you
can only control
your response

• It’s about the
journey not the
destination
• Engage moment
to moment in
the process
• Trust the
process

• Be the
change you
with to see in
the world
• For every
action there
is a equal
opposite
reaction
• What can you
do?

• Activate your
choice muscle
(you always have
two reactions)

• Intention
determines the
outcome

S
SELF-COMPASSION
• Be truly kind
to yourself
and others
• Be grateful

S
SUCCESS
• Choose a
culture of
love

I N ONZE REI S B I ED EN WI J HET B ESTE VA N V EL E
W EREL D EN OM EEN D I EPG A A ND E L EERERVA RI NG
TE B I ED EN

>

BEDRIJFSMANAGEMENT, CHANTE CONSULTING
EN ONDERNEMERSACHTERGROND

>

TOONAANGEVENDE ONTWIKKELINGS- EN
PSYCHOLOGIETHEORIEËN EN -FILOSOFIEËN
d.w.z. mentaliteit, gewoontevorming, bewuste communicatie

>

MENTALE GEZONDHEIDS- EN VITALITEITSPRAKTIJKEN

>

...EN HET LEREN MET BEHULP VAN PAARDEN

d.w.z. orthomoleculaire voeding, mindset, meditatie, yoga

WAT K A N E E N PA A R D O N S L E R E N ? !
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WE WERKEN MET
PA A R D E N O M D AT Z E
E X Á C T W E E R G E V E N WAT
JE MOET ZIEN OVER
JEZELF EN JOUW TEAM
OM SUCCESVOL TE ZIJN.

WAAROM EQUINE ASSISTED LEARNING ZO KRACHTIG IS

EEN VEILIGE TEAMOMGEVING
• Paarden zijn goudeerlijk! We creëren een
niet-oordelende,
niet-bedreigende
omgeving
• Deze gedeelde krachtige out-of-yourcomfort zone ervaring stimuleert een
gelijkwaardige dialoog en groei
• Directe opbouw van vertrouwen en
openheid, die richting geeft aan het team

FOCUS OP DIRECTE FEEDBACK
• Omdat paarden prooi- en kuddedieren zijn,
zijn
ze
meesters
in
non-verbale
communicatie en vertrouwen ze op directe
feedback van hun omgeving om te
overleven
• We kunnen leren van hun effectieve
communicatievaardigheden, bewustzijn in
het moment en niet-oordelend gedrag
• Leer jouw/jullie rol te bepalen als
onderdeel van een groter geheel

NIEUWE INZICHTEN,
VERBETERDE RESULTATEN
• De paarden fungeren als een spiegel van de
eigen acties en die van het team. Dit
ontgrendelt een belangrijk zelfbewustzijn
en sociaal bewustzijn voor het succes van
het team
• De oefeningen bieden continu ruimte om
nieuwe
gedragingen,
denkwijzen,
leiderschapsgewoonten, strategieën en
systemen te bedenken en ermee te
experimenteren
• Alles wat we overbrengen is direct
overdraagbaar naar de werkplek

WAT ANDEREN HEBBEN ERVAREN
“We highly recommend the program! It is very useful to be in an out of office
situation, and then make the parallel with business. Finally something
different than classroom role play…
…Biggest take-aways: Be your authentic self. I learned to think about my own
needs and the needs of the other person while communicating. I need focus,
connection, contact from within first. Also; describe your feeling in a difficult
conversation to make a more authentic connection. Practice and don't be
afraid to fail!”
Manager, Deloitte, Netherlands

“Deze team intensive is een enorme aanrader. Het spiegelt of confronteert
(positief) de processen, dilemma’s en dynamiek waar je als team mee te
maken hebt. Je gaat op een andere manier in gesprek. Los van de
dagdagelijkse drukte van telefoon, mail, etc.
…Haar consulting achtergrond helpt zeker, omdat ze bepaalde aspecten van
het werk herkent en weet hoe ze deze kan koppelen aan de activiteiten.”
Manager, Apollo Hotels

“…This method especially provides the team with an
opportunity to be very honest and open. The horses are so
intuitive that you can not hide anything, and it is a very safe
environment to work through potential issues.
Our biggest take-away is how to really listen to the need of
the other and don't give immediately your opinion. Take
time to invest in a relationship. Don't hide yourself.
Communication goes smoother if you open up yourself.”
Manager, Deloitte, Ireland

“…De manier waarop zij paarden inzet in de reis naar
zelfinzicht te begeleiden is een unieke ervaring waarvan je
zou willen dat iedereen de kans zou krijgen om dat eens in
zijn/haar leven te ervaren om zo verbonden te zijn aan de
natuur. Als je je met een open mind laat begeleiden door
Rianne, geef je jezelf een herinnering voor het leven
cadeau.”
Manager, VU University

MAAK KENNIS MET JULLIE
FACILITATOR
Als voormalig business transformatie consultant
helpt Rianne Janssen nu organisaties om een
open, eerlijke en vitale cultuur te omarmen en
stelt zij individuen, teams en organisaties in staat
om authentiek te zijn en te groeien van binnenuit.
Het mogelijk maken van een groei mindset, het
veranderen en leven van binnenuit, het bespreken
van niet bespreekbare onderwerpen en het goed
voor zichzelf zorgen van medewerkers en
individuen zijn haar favoriete onderwerpen om te
inspireren en een gezondere, meer zorgzame
werkomgeving mogelijk te maken.
“Wildflowers best stay wild”
We zijn er trots op dat we samenwerken met:
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HOE GAAN WE NU VERDER?
We vinden het GEWELDIG om van je te horen. Bel, mail, WhatsApp,

•

FaceTime ons!
Ontmoet ons op ons kantoor in de natuur nabij Utrecht, waar je onze

•

collega's kunt ontmoeten en de sfeer kunt ervaren.
Laten we bespreken wat je uitdagingen of wensen op dit moment zijn en

•

waar jij en jouw team baat bij heeft.

Ten slotte, wist je dat we ook het volgende bieden…
•

1-op-1 coaching (young professionals, managers)

•

1 of 2 daagse workshops & trainingen op het gebied van mindset,
authentieke communicatie, art of making mistakes, self-compassion etc.

•

Persoonlijkheidstests op hoge gevoeligheid

•

Advies over organisatieverandering

14

WOR D J I J D E
PERS OON OF H ET
TEAM DAT D E
PA A RD EN OV ERA L
ZUL L E N VOLG E N?

CONNECT TO CHANGE

www.wildfloweracademy.com | rianne@wildfloweracademy.com |06-20404209

