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Je kunt die startende lijnmana-

ger allerlei managementboeken

geven, maar je kunt hem ook

laten oefenen met dieren die

als geen ander het menselijk

gedrag spiegelen: paarden. ‘Ze

stemmen zich zo op je af dat ze

zelfs je hartslag overnemen.‘

Tekst Harald Roelofs

Fotografie Damiët Philippona

Een prikkelende picknicksfeer

onder de lentezon in de bossen

van Berg en Dal bij Nijmegen en

de Duitse grens. Gerda Dekker en drie

begeleiders hebben krentenbollen, extra

sterke koffie, appels en stroopwafels voor

de zes deelnemers. Gezellig even kennis-

maken, uitkijkend op prachtige IJslandse

paarden en een Fries.

Met een variant op paardenfluisteren

vond Dekker Consult in Groesbeek een

gat in de markt. Dekker legt uit: ‘Paarden

kunnen feilloos aanvoelen wat je inten-

ties zijn, dat maakt het communiceren

met deze dieren zo bijzonder. Zij spiege-

len je gedrag. Door de directe feedback

word je je bewust van je leiderschapsstijl.

Tijdens deze workshop “natuurlijk leider-

schap” krijgen deelnemers zo de kans

hun stijl te verbeteren en te verfijnen. Je

ziet immers meteen aan de reactie van

het paard of het werkt. Het dier reageert

op de mate van duidelijkheid die je geeft,

het vertrouwen dat je wekt, en de manier

van contact maken. Waar het om gaat, is

of het paard je vertrouwt en gelooft, net

zoals bij medewerkers op de werkvloer.

We helpen vervolgens de reacties van het

paard te interpreteren en te vertalen

naar je eigen werksituatie.’

Voelbare angst
De eerste opdracht is om de kudde

paarden van de ene wei naar de andere

zien te krijgen. Een oefening voor dit

gelegenheids-mt: één lijn trekken. De

deelnemers bespreken de strategie met

elkaar. ‘We voeren van achter de druk op

bij de paarden en gaan met gesloten gele-

deren achter ze lopen’, wordt er gezegd.

Dekker legt uit dat als je met zijn allen

één strategie hebt en de gelederen sluit,

dat duidelijkheid biedt voor de paarden.

Sterk staan, de kracht van de beweging,

de positie en de hele lichaamshouding.

En de paarden als kudde benaderen, net

zoals je het team op de werkvloer ook als

groep benadert.

Toch lukt het niet meteen om de hele

kudde naar de andere kant te krijgen. Een

van de deelnemers is namelijk een beetje

bang om dicht bij de paarden te komen.

Paarden kunnen immers naar achteren

schoppen, denkt zij. Aan de lichaamstaal

kun je zien dat de deelneemster angstig

is. ‘Dat voelt een paard, en daarom krijg

je hem niet in beweging’, zegt een van de

VOOR EEN PAARD BLIJFT NIETS VERBORGEN

Leren leiden     met paar

Gerda Dekker (rechts): ‘Het paard reageert op de mate van duidelijkheid die je geeft’
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begeleidsters. ‘Ook op de werkvloer straal

je non-verbaal vaak meer uit dan je wilt

laten zien. Als je onzeker bent over je

eigen leidinggeven, krijg je een paard

niet mee - en een mens ook niet. Als je

werkt met paarden krijg je direct ant-

woord op de vraag of je duidelijk en con-

gruent genoeg bent.’

Nadat de deelneemster uitgelegd kreeg

dat het paard haar echt niets zou doen,

was de onzekerheid weg, en lukte het bij

een tweede poging wel om de dieren

naar de andere wei te laten gaan. 

Houding en positie hebben grote impact.

Dat blijkt ook duidelijk bij het individu-

eel werken met de paarden. Bijvoorbeeld

bij de oefening om het paard achteruit te

laten lopen. Hierbij ga je recht voor het

dier staan. Een krachtige houding en een

sterk handgebaar zonder het paard aan

te raken. Als het paard je respecteert

door die houding, gaat hij naar achteren.

Het maakt alles uit hoe je tegenover het

paard staat. Sta je sterk en recht tegeno-

ver hem, dan is dat confronterend en

maak je duidelijk dat jij de leider bent. 

Paardenfluisteraar
Dekker vertelt gebruik te maken van de

inzichten van paardenfluisteraar Monty

Roberts. ‘Het paard, dat een kuddedier is,

wordt in eerste instantie weggestuurd

door handgebaren en door een duidelijke

positie schuin achter het paard in te

nemen, zoals de hengst dat doet in de

kudde. Als je het dier uit de kudde hebt,

gaat hij meestal contact met je zoeken.

Hij wil immers niet buiten de kudde

gesloten worden. Dus hij gaat via allerlei

signalen laten zien dat hij contact wil. Hij

laat zijn nek zakken, zijn oren richt hij

naar je toe. Daarmee geeft hij aan dat ie

wil onderhandelen of wil zeggen dat je

veilig genoeg bent bij het dier. Dan is er

eigenlijk al een afstemming. Het paard

zoekt je op en accepteert jou als leider.’

Varkens
Volgens Dekker kun je deze oefeningen

ook met andere dieren doen. ‘Je hebt

organisaties die dit soort trainingen doen

met honden of zelfs varkens. Paarden

waren vroeger alleen een hobby naast mijn

bezigheden als communicatietrainer en

coach. Maar het zijn zulke geweldige,

gevoelige dieren dat ik er wel wat mee

móést in mijn werk. Paarden stemmen

zich zo op je af dat ze zelfs je hartslag over-

nemen. Het is niet voor niets dat mens en

paard door de eeuwen heen al zo’n intense

relatie met elkaar hebben.’

Vraag blijft of de deelnemers door een fijne

middag in de natuur met paarden ook iets

over hun managementstijl hebben geleerd.

De deelnemers evalueren positief, één

reactie sprong eruit: ‘Soms ben je je niet

bewust van je non-verbale gedrag. Dat krijg

je nu wel heel erg op je bord.’

en leiden     met paarden

COLUMN

Klapband
In mijn column Kleurenblind in Interme-
diairPW 6 maakte ik een opmerking over
het Christelijk Reveil dat momenteel ons
land teistert. Een trouwe lezer reageer-
de prompt per e-mail. Hij vond deze
opmerking een manier om gemakkelijk
te scoren, een schot voor open doel als
het ware. Graag zag hij mijn opmerking
onderbouwd in een aparte column. Ik zal
u niet lastig vallen met de inhoud van
mijn eerdere column, maar ik ga wel
mijn zorgen omtrent het Christelijk
Reveil met u delen. Om misverstanden te
voorkomen, zal ik trachten zo helder en
lucide mogelijk te redeneren.
Het teruggrijpen op normen en waarden
van vroeger kan een maatschappij niet
verder vooruithelpen. Dat is mijn diepe
overtuiging. De weemoed waarmee de
christelijke elementen uit ons kabinet
terugkijken op de periode van de weder-
opbouw baart mij dan ook ernstig zor-
gen. Ik zie namelijk geen lichtend baken
voor de toekomst in het naoorlogse
Nederland van de jaren vijftig. Ik reis lie-
ver niet terug naar Oegstgeest op een
fiets met houten banden. Ons kabinet
denkt daar anders over. Moderne ver-
worvenheden liggen onder vuur. Ambte-
naren van de burgerlijke stand mogen
weigeren de wet uit te voeren, en de
Abortusboot ligt aan de financiële ket-
ting.
De heersende normen en waarden van
een land vertalen zich al snel naar
bedrijfs- en organisatiecultuur. Ze sijpe-
len naar binnen en daar moeten we voor
waken! Voor een land als Nederland, dat
zich als kleine speler op een mondiale
markt staande moet houden, is een
vooruitstrevende, toekomstgerichte en
innoverende denk- en handelwijze van
essentieel belang. Onze blik dient op de
toekomst gericht te zijn, niet op het ver-
leden.
Goed personeelsbeleid is een methode
om de cultuur binnen organisaties vorm
te geven en te sturen. Daarom stel ik
voor: naast de scheiding van Staat en
Kerk, ook een schei-
ding van Werk en
Kerk!

Drs. Eric Hartman 

is organisatieadviseur 

en ad interim hr-manager

‘Als je onzeker bent over je leidinggeven, krijg
je een paard niet mee - en een mens ook niet’
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