
 Natuurlijk (!)  Manifesteren 

 

Natuurlijk! Manifesteren is een maatwerkproduct uit een cocreatie van Melle Gerlofs en Annet 

van Beek. Aan de basis ligt de tool “transitievenster”  gecombineerd met (systemische)  

interventies d.m.v. het spiegelend vermogen van het paard. 

Het transitievenster is een instrument om snel helder te krijgen wat essentieel is voor de 

ontwikkeling van een idee, project, bedrijf of organisatie, om uitgaande van het "DNA van de 

mens of organisatie", een blijvende, betekenisvolle meerwaarde te creëren.  

Gecombineerd met de diepgaande werking van paardencoaching vervult het in de behoefte om 

een compact overzicht in handen te hebben om bedrijfsvoering in balans te brengen én te 

houden.  

 

Inhoud 

 

• Inzet van ontwikkelde tool “transitievenster” en coaching met behulp van het paard 

• de vraag van de organisatie/managers kan gaan over elk doel dat ze zichzelf stellen 

binnen de organisatie of het team. 

• geen voorbereiding nodig, behalve de vraag. 

• de uitkomst van dit programma is dat men zicht krijgt op de weg/route en wat je ervoor 

moet doen om effectief en in balans te manifesteren en een daadwerkelijke transitie te 

maken. 

 

NB: noodzakelijk is dat de koers (bepaling) helder moet zijn. 

 

De inzet van deze tool maakt dat deelnemers kunnen aansluiten op de kernboodschap, de 

koers, missie en visie van het bedrijf en daar naar toe kunnen bewegen, tezamen met hun 

team. Het geeft ook zicht op praktische problemen als gevolg van de koersbepaling.   

De focus ligt op de meerwaarde voor de manager en (als afgeleide daarvan) zijn team om 

daarbinnen natuurlijk te manifesteren en een transitie mogelijk te maken. 

 

Wat bieden wij?  

• Snelheid en diepgang → effect. 

• (Vergroten van) professionaliteit deelnemers. 

• Uniformiteit / kapstok m.b.t. de gewenste transformatie/koers. 

• De voorgestane transitie in balans doorvoeren. 

 

 

       

Natuurlijk manifesteren is te leren! 

 

Achtergronden van deze co-creatie: 

Melle:  
https://www.transitievenster.nl/ 
https://www.linkedin.com/in/ennudoen/ 

Annet: 
www.firenze.nu  
https://www.linkedin.com/in/annet-van-beek-bouwland-372b02b/ 
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