
 

Groeien in Stilte 
PROGRAMMABESCHRIJVING 

Een andere visie op groei 

In onze Westerse maatschappij wordt veel waarde gehecht aan het behalen van doelen, aan 
succesvol zijn en het ten volle realiseren van je potentieel. Er is een maatschappelijke focus op zo 
goed en zo snel mogelijk bewegen van A naar B. Het is het kader van resultaten halen, van snel en 
scherp zijn. Het is kijken met de ogen van de jager die zijn prooi, het doel, voor ogen heeft en erop af 
gaat. De jager jaagt en haalt binnen. Stress heb je te managen en je belastbaarheid kun je verhogen. 
Het is het model van de maakbaarheid. Een model dat veel oplevert maar ook leidt tot allerlei 
problemen zoals verlies aan flexibiliteit en zingeving, overbelasting en burn-out. 
 
Met de training Groeien in Stilte, willen we bijdragen aan een grotere bedding om in deze 
maatschappij te floreren en respectvol te zijn naar de behoeften van je lijf en hart. We bieden je een 
ander model aan om mee te kijken naar stress, succes en potentieel.  
De training Groeien in Stilte biedt je een kader van waaruit je kunt groeien door te verdiepen en je te 
laten voeden. Zodat je in je werk en je leven tot voeding kunt zijn.  
Dit noemen we ‘verticale groei’. Een groei van de verbinding tussen lijf, hart en hoofd. Zodat succes 
gedefinieerd wordt door de mate waarin je werkt en leeft vanuit je werkelijke kracht en potentieel. 

Resultaat van de training 

Onze training brengt je in contact met je kracht, je weg en je bestemming. We stimuleren je om te 
leren, te groeien en door te geven. We helpen je ontdekken hoe je jouw potentieel omarmt en hoe je 
in balans je bijdrage aan deze wereld verwezenlijkt.  
 

Paarden 

In de training werken we iedere middag met paarden. Als prooidier hebben zij een andere manier 
van omgaan met stress en groei en leven. Ook paarden hebben stressreacties, maar ze vechten en 
vluchten vanuit een andere bron. Zonder iets af te scheiden. Doordat ze hun hart en hun lijf volgen. 
Daarmee zijn ze een oordeelloze inspiratiebron voor groeien in stilte. 
 
Paarden zijn ook kuddedieren. Een paard vlucht nooit alleen. Ze vertrouwen voor hun veiligheid op 
de kudde. In elke beweging, in het innemen van hun plek, in het gaan en in het blijven volgen ze de 
wijsheid van de kudde. Als we met paarden werken, werken we met die wijsheid.  

Thema’s en onderwerpen 

De weg die je loopt in de training is als het bouwen van een huis. In de zeven dagen onderzoek je 
jouw eigen fundament en je bronnen. Je neemt aan wat je al gebouwd hebt in je leven, met alle 
stevige delen en de scheuren en kieren die er ook zijn. Samen kijken we naar overlevingsstrategieën, 
trouw en ontrouw en de prijs die je daarvoor betaalt. In de beweging gaan we op zoek naar jouw 
ware kracht en wat er voor nodig is die werkelijk te volgen. Je krijgt zicht op (de grootte van) je 
potentieel en je leiderschap. Je zult ontdekken dat in de stilte jouw bestemming voelbaar is en in 



                              
 

contact met je bestemming de stilte komt. Een dagindeling (onder voorbehoud) vind je onderaan dit 
document. 

Werkwijze 

De 7 opleidingsdagen bestaan uit (systemische) oefeningen met en zonder paarden. We werken 
regelmatig in kleine groepjes en leren niet alleen van de paarden maar ook van elkaar. 
 

Reflectie en begeleiding 
Na iedere dag schrijf je een verslag, waar je reactie op krijgt. Het verslag is bedoeld om te oogsten 
(wat bracht de dag?) en te zaaien (welke weg zie ik liggen?). Intervisie is op basis van vrijwilligheid en 
persoonlijke voorkeur. Het is altijd mogelijk om een individuele coachingssessie met paard(en) door 
één van de trainers bij te boeken om een persoonlijk thema verder uit te diepen. 

Trainers 

Kirstin van Zijl-Brakenboer is een zeer ervaren systemisch (paarden)coach 

en NLP-trainer. Ze ziet als geen ander het potentieel van iemand nog voordat 

diegene het zelf ziet. Kirstin brengt helderheid en rust en groot optimisme. 

 

 

Leontine Kremers is systemisch paardencoach met een groot intuïtief talent.  

Ze staat van nature in contact met het ‘kuddebewustzijn’ en helpt je om precies 

dat te doen wat je te doen staat. Leontine brengt creativiteit en een verfrissende 

blik; steeds weer opnieuw kijken.  

 

 

Samen creëren we een bedding waarin jij kan groeien en waarheid zijn plek kan vinden.  

Praktische informatie 

Locatie Kosten Trainingsdagen 
Erf de Burgwal 
Arnhemseweg 78 
3832 GN Leusden 
www.erfdeburgwal.nl 
 

€ 2.200,- exclusief btw (voor 
particulieren € 2.200,- inclusief 
btw) 
 
Let op: in 2020 starten we met 
een ontwikkelgroep, hiervoor 
geldt een aangepaste prijs (zie 
hieronder) 
 

17 april 2020 
15 mei 2020 
12 juni 2020 
4 september 2020 
2 oktober 2020 
13 november 2020 
27 november 2020 

Ontwikkelgroep 

In 2020 starten we met een ontwikkelgroep voor deze training. Als deelnemer aan deze groep 

ontvang je ongeveer twee weken na elke trainingsdag een formulier van ons met vragen over het 

http://www.erfdeburgwal.nl/


                              
 

effect van de oefeningen. Zo help je ons om de training te evalueren en finetunen, terwijl we hem 

geven. Dat geeft ons de ruimte om te spelen en uit te proberen en jou de ruimte om naast je eigen 

proces ook met ons mee te leren. De prijs voor deelname aan de ontwikkelgroep is €1.500,- 

(reguliere prijs: €2.200,-).  

Opbouw en invulling van de opleiding: 

  
Dag 1: Fundament 
Wat is jouw fundament? Wat zijn je bronnen? Vandaag kun je voelen dat je deel uitmaakt van een 
kudde (jouw systeem van herkomst). 
  
Dag 2: Plek 
Wat breng je mee? Niet alleen uit eigen ervaring maar ook uit je systeem. En wat is daarin jouw plek? 
We kijken naar het grotere verhaal. Jouw plek in het grotere geheel van je familiegeschiedenis.  
 
Dag 3: Pijn 
Als je de liefde erin kunt voelen, dan kan pijn een bron van wijsheid zijn. Welke pijn heb jij te 
aanvaarden als deel van jezelf? Waar zit schaamte, boosheid, verdriet?  
  
Dag 4: Potentieel 
Wat is jouw kracht, jouw potentieel? En hoe voelt het om je potentieel volledig te omarmen? Wat 
heb jij nodig om deze nieuwe wereld in te stappen? 
  
Dag 5: Leiderschap 
Welk leiderschap wordt van jou gevraagd? Welke beweging mag je volgen?  
  
Dag 6: Bestemming 
Bestemming is niet hetzelfde als ambitie. Je kunt het niet zoeken en vinden. Bestemming vindt jou. 
Vandaag laat je je vinden. Dát ga jij (door)geven aan de wereld. 
  
Dag 7: Stilte 
De laatste dag… Wat vind je als je aankomt op de plek van jouw bestemming? Stilte. Ontspannen, 
helder, alert. Wetend, vertrouwend. De stilte is gegroeid in jou, nu mag jij groeien in stilte. Er eindigt 
iets, en je ontdekt iets dat oneindig is.  
  

 


