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Wandelend stilstaan
bij wat je beweegt

Iedereen kent wel situaties waarin het even 
wat minder gaat. Bijvoorbeeld in het per-
soonlijk functioneren, in de samenwerking 
met collega’s of de leidinggevende of in de 
balans tussen werk en privé activiteiten. 

Je hebt het gevoel dat je niet uit de verf 
komt, je voelt je niet gezien of gehoord en je 
merkt steeds vaker dat je met tegenzin naar 
het werk gaat. Je ervaart “hobbels op je pad” 
of twijfelt over een nieuwe richting die je op 
wilt gaan…

Herken je jezelf in dit verhaal? Dan zou een 
traject wandelcoaching iets voor je kunnen 
betekenen.

Wie loopt zet stappen!
Na een traject wandelcoaching heb je zicht 
op hoe je weer verder kunt op je pad. 
Je bent je bewust van je kwaliteiten en je 
talenten en je weet waar je krachten en 
beperkingen liggen.
Je ervaart meer mogelijkheden om zelf 
invloed uit te oefenen op je (werk)situatie.

Mensen die bij mij een traject wandelcoa-
ching hebben gedaan ervaren dat ze meer 
ontspannen zijn. Zij gaan weer zelfverzekerd 
en met plezier naar hun werk. Zij hebben 
meer zel�ennis en kunnen beter met lastige 
situaties omgaan.

Gedachten die ons tijdens het
wandelen invallen zijn waardevol.
                                   

Alleen gedachten die ons 
tijdens het wandelen inval-
len zijn waardevol
Nietzsche

Wandelend in de natuur neem je afstand van 
je dagelijkse beslommeringen.
Je gedachten ordenen zich makkelijker en als 
vanzelf valt alles op zijn plek.
Het is prettig dat je elkaar tijdens het wande-
len niet voortdurend aan hoeft te kijken.

Wandelcoaching:
letterlijk én figuurlijk op pad 
gaan
We gaan naar buiten, de natuur in, we gaan 
wandelen! Al lopend brengen we in kaart hoe 
je wilt dat jouw (werk)situatie er in de 
toekomst uit gaat zien. We focussen op de 
kleine, haalbare stappen die je kunt zetten om 
die gewenste situatie te bereiken. 
Samen bekijken we de mogelijkheden die 
aansluiten bij jouw wensen, talenten en 
krachten. En we zoeken naar oplossingen die 
je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te 
weinig toepast.

Waarom wandelen?
Een natuurlijke omgeving heeft een positieve 
invloed op mensen. Natuur is altijd in bewe-
ging en maakt ook beweging in ons los.
De natuur helpt je om helderder te denken, te 
ontspannen en nieuwe energie op te doen.
Verschillende studies tonen aan dat bewegen 
een positieve invloed heeft op onze mentale 
gezondheid.
 


