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Wat is outdoor loopbaanbegeleiding? 
Outdoor loopbaanbegeleiding is loopbaanbegeleiding waarbij het merendeel van 

de gesprekken niet traditioneel binnen vier muren aan tafel plaats vindt. Maar 

buiten in de natuur (outdoor) waarbij we al lopend in gesprek zijn of oefeningen 

doen met materialen uit de natuur. 

Binnen wordt gebruikt om onderwerpen en plannen verder uit te diepen, uit te 

werken, en concreet vorm te geven.  

Waarom deze outdoor vorm? Omdat natuur als ‘vanzelf’ ontspant. En vanuit 

ontspanning ontstaan ideeën en inzichten. En dat is wat je nodig hebt in een 

loopbaantraject waarbij je nieuwe mogelijkheden gaat onderzoeken. Er zijn 

inmiddels vele artikelen geschreven over de kracht van de natuur, de kracht van 

stilte, et cetera. Uit mijn eigen ervaring plus uit ervaring van inmiddels vele 

deelnemers blijkt dat deze aanpak telkens weer zeer efficiënt is. 

Het wandelaspect brengt je als vanzelf in beweging – ook precies wat je nodig 

hebt in een loopbaantraject. Je wordt fysiek en mentaal uitgedaagd om buiten 

gebaande paden te lopen, te denken en te handelen. Met als doel om het beste 

uit je zelf te halen en zo het meeste voor jezelf en je omgeving te kunnen 

betekenen. Alles is erop gericht om je tot de kern te laten komen. Om van 

daaruit keuzes te maken en daar vervolgens doel- en resultaatgericht naar toe te 

werken. 

 

 

Wat doet de Reiscoach 
Gebaseerd op mijn filosofie “Volg je Hart, met gezond verstand” neem ik je als 

reiscoach graag mee op jouw loopbaanreis. 

Mijn doel is letterlijk en figuurlijk mensen die op zoek zijn naar een andere 

werkinvulling in beweging te brengen. 

Figuurlijk op je reis naar ander werk. Naar een plek op de arbeidsmarkt die bij je 

past en waar je werkt met meer plezier en voldoening. 

Letterlijk middels outdoor loopbaanbegeleiding waarbij je de keuze hebt 

tussen een individuele outdoor loopbaandag of een meerdaagse outdoor 

loopbaanreis. 

De individuele outdoor loopbaandagen vinden plaats in diverse regio’s in 

Nederland waarbij je willekeurig loopbaan thema in kunt brengen waar jij eens 

een volle dag aandacht aan wilt geven). 

De outdoor loopbaanreizen zijn vijf- of achtdaagse waarbij je in kleinschalig 

groepsverband een volledig loopbaantraject doorloopt. Deze vinden plaats in 

Nederland maar ook buiten Nederland.  
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Wie is de Reiscoach? 
Mijn ‘werkleven’ deel ik wel eens op in twee fases: 

 Dat van vóór 2006 waarbij ik in loondienst was bij een groot internationaal 
Telecom bedrijf. Geld verdienen, ambitie en aanzien waren voor mij 

destijds de belangrijkste drijfveren. Voldoening, plezier, zingeving waren 
niet aan de orde en dat ging ik steeds meer missen. 

 En dat van na 2006 waarbij ik bewust op zoek ging naar meer plezier, 
voldoening en een stuk zingeving in mijn werkleven. Om uiteindelijk begin 
2010, na een zoektocht van drie jaar, te beginnen als zelfstandig 

loopbaanbegeleider.  
 

Zo weet ik uit eigen ervaring wat een wereld van verschil er zit tussen werken 

voor geld, status en aanzien, maar waar je hart niet ligt. En werken vanuit 

plezier, voldoening en een stuk zingeving. 

Ik wil niet zeggen dat het één slechter of beter is dan het ander. Soms is het 

gewoon nodig om puur voor het geld te werken. Maar als je in een situatie 

verkeert dat je een verandering wilt en meer voldoening, plezier en zingeving in 

je werkleven zoekt, dan zal je zelf in actie moeten komen. Het initiatief moeten 

nemen, onderzoeken, stappen gaan zetten en daar naar toe werken.  

Het is niet altijd gemakkelijk om naar ‘je passie’ op zoek te gaan, je hart te 

volgen, uit te zoeken wat je dan kunt gaan doen, hoe je dat moet realiseren, et 

cetera. Ik ben er zelf maanden en zelfs jaren mee bezig geweest. Maar het kán. 

De tijd die hiervoor nodig is, is voor ieder mens weer anders.  

 

 

Doel van dit e-book. 
 'Volg je Hart, met gezond verstand' is gemakkelijk gezegd maar hoe doe 

je dat dan? 
 Toewerken naar een plek op de arbeidsmarkt die bij je past klinkt leuk 

maar hoe doe je dat dan?  
 Voldoening, zingeving en plezier in je werk is naar mijn stellige overtuiging 

mogelijk maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? 
 

Dat wordt in dit e-book op hoofdlijnen stap voor stap beschreven. Concreet en 

praktisch zodat je een helder beeld hebt wat dit proces en programma voor jou 

kunnen betekenen. En op welke wijze je dit voor jou zelf in gang kunt zetten. 

Sommige stappen zal je misschien prima zelf kunnen zetten. Voor sommige 

andere stappen heb je misschien begeleiding nodig. In dat geval kun je 

natuurlijk bij mij terecht of een andere coach of persoon in je omgeving. 
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Hoofdstukken 
1: Outdoor Loopbaanbegeleiding, voor wie bedoeld? 

2: De ideale baan – echt bereikbaar? 

3: Motto, missie en boodschap 

4: Introductie 

5: Methodiek – zeven stappen proces 

6: Wat levert het op? 

7: Testimonials 

8: Mogelijkheden persoonlijke begeleiding 

9: Naslagwerk 
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Hoofdstuk 1 - Outdoor Loopbaanbegeleiding, voor 

wie bedoeld? 

Dit e-book getiteld “Outdoor loopbaanbegeleiding – volg je hart, met gezond 

vetstand” leidt je stap voor stap door een proces wat je kan helpen om op die 

plek op de arbeidsmarkt te komen die bij je past (in loondienst, als zelfstandige 

of een combinatie hiervan). Waar je tot je recht komt met je capaciteiten en 

talenten. Waar je plezier beleeft en wat leidt tot een werkleven met meer 

voldoening en een stuk zingeving. 

Het proces dat beschreven is begint met de basis “eigenwaarde en 

zelfvertrouwen” en eindigt met de laatste stap “marktbenadering” ofwel hoe kom 

je in gesprek met die organisatie waarmee jij in gesprek wilt komen. 

 

Dit e-book is bedoeld voor jou als werknemer: 

 Die het vooruitzicht heeft op korte termijn verplicht extern naar een andere 
werkgever en functie dient om te kijken. Bijvoorbeeld door een reorganisatie. 

 Die binnen de huidige organisatie intern van baan wil (of moet) veranderen. 
 Die op eigen initiatief naar een plek op de arbeidsmarkt wil toewerken waarin 

hij meer plezier, voldoening en zingeving vindt. In loondienst of als 

zelfstandige. 
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Hoofdstuk 2 – De ideale baan – echt bereikbaar?  

Hier zeg ik een volmondig en overtuigd JA tegen! 

Ik geloof erin en weet uit ervaring dat dit voor een ieder, die dit werkelijk wil, 

haalbaar en te realiseren is! 

Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Het is hard werken, het is bij je gevoel komen, 

het kan confronterend zijn, het kan frustrerend zijn, het is tegenslagen 

overwinnen en toch weer doorgaan. 

Maar het is ook een geweldig mooi leerproces voor je. Je gaat ongetwijfeld veel 

over jezelf leren. Je gaat nieuwe inzichten opdoen. Je gaat je blik verruimen. Je 

gaat jezelf ontdekken en je zult gaan ervaren wat je allemaal in je mars hebt, 

wat je allemaal kunt. En dat is veel meer dan je van tevoren überhaupt zou 

kunnen bedenken. 

Als je bereid bent met open vizier dit ‘volg je Hart – met gezond verstand’ proces 

in te stappen, durf ik je te garanderen dat het je veel zal opleveren. Je gaat in 

ieder geval in beweging komen. Je krijgt duidelijk waar jouw passie, je hart ligt. 

Je krijgt inzicht in hoe je hier vorm aan kunt geven. 

Vervolgens is het volledig aan jou of je dit ook daadwerkelijk wilt gaan realiseren 

en welke stappen je wilt gaan zetten. 

 

Wat heb je nodig? 
 Een nieuwsgierige instelling 

 Buiten vaste patronen / kaders denken 
 ‘Out of the box’ denken en handelen 

 Geduld 
 

Stap voor stap 
Ik merk dat veel mensen vaak wat huiverig zijn als je het hebt over ‘je Hart 

volgen’ of ‘voor jezelf beginnen’ of naar een totaal andere werkomgeving op zoek 

moeten / willen gaan. 

Wat vaak leeft, is dat mensen dan denken dat “het roer dan ook direct totaal 

omgaat”. Met alle gevolgen van dien…. Ofwel er schieten direct diverse 

doemscenario beelden te binnen: geen geld, onzekerheid, geen pensioen, et 

cetera. 

Maar dat hoeft helemaal niet; stap voor stap is mijn credo.  

Stap voor stap onderzoeken wat bij jou past. Met een realistische instelling 

kijken wat er nu mogelijk is. Zo gaandeweg ervaren en leren. En vanuit die 

ervaring kun je weer een volgende stap zetten. 
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Hoofdstuk 3 - Motto, missie en boodschap 

 

Motto: 

‘Volg je Hart, met gezond verstand’.  

‘Volg je Hart’ betekent voor mij doen wat je met plezier doet, wat vanuit jezelf 

komt. 

‘Met gezond verstand’, omdat ik ook altijd de realiteit in het oog houd en met 

beide benen op de grond sta. Vanuit daar kijkend naar mogelijkheden om doel- 

en resultaatgericht toe te werken naar gestelde doelen. 

 

Missie: 

Anderen inspireren ‘je Hart te volgen, met gezond verstand’. 

Het is mijn missie mensen te inspireren om optimaal hun capaciteiten, talenten 

en mogelijkheden in te zetten en te benutten. Om vanuit plezier en voldoening te 

leven en te werken. 

 

Boodschap:  

‘Je leven wordt leuker, authentieker en zinvoller door, met verstand, je Hart te 

volgen’. 
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Hoofdstuk 4 - Introductie 

 

Waarom dit e-book? 
Uit eigen ervaring weet ik wat het verschil is tussen iets doen wat eigenlijk niet 

helemaal (of helemaal niet) jouw 'ding' is. En tussen iets doen wat je met 

bezieling doet. Wat je doet 'vanuit je hart'. Waar je plezier aan beleeft. Wat je 

voldoening geeft.  

Als je je leven leeft vanuit bezieling, dan sta je in je kracht. Dan benut je ten 

volle je talenten. 

Dat betekent niet dat het leven dan een en al 'hosanna' en plezier is, en alleen 

maar leuke en mooie ervaringen inhoudt. Nee zeker niet. We zullen ons gehele 

lang leven tegen obstakels, uitdagingen en soms ook nare ervaringen aanlopen. 

Omdat we daar nu eenmaal het meeste van leren. 

Maar, als je de keuze maakt- en die kan ieder van ons maken op ieder moment 

in zijn leven- om te leven vanuit kracht en bezieling, dan voorspel ik je in ieder 

geval dat als je aan het eind van je leven zult terugkijken met voldoening. Dat je 

geen spijtgedachten zult hebben van 'had ik het maar geprobeerd’. 

 

Het kan best lastig zijn om uit te zoeken wat "je Hart volgen" voor jou zou 

betekenen. Wat je dan gaat doen. En hoe je dat dan kunt realiseren. Ik ben er 

zelf ook al een jaar of vijf mee bezig..... Maar terugkijkend op die vijf jaar zijn 

het allemaal stappen en leermomenten geweest die me hebben gebracht waar ik 

nu sta. Die tijd was, voor mij, dus nodig. En zo heeft ieder zijn eigen snelheid en 

zijn eigen proces. 

 

Het is mijn drive om mensen, die daarvoor open staan, te begeleiden in dat 

proces. Of je op gang te brengen. Samen te onderzoeken wat 'je Hart volgen' 

dan voor jou betekent. Samen onderzoeken hoe je dat dan ‘met gezond 

verstand’ kunt realiseren. Plannen opstellen en wellicht al stappen gaan 

uitvoeren. Helemaal afhankelijk waar jij zit in jouw proces. 

 

 

 

 

 

http://www.dereiscoach.nl/


WWW.DEREISCOACH.NL 

 

 

 

info@dereiscoach.nl                          pagina  9                                      06-12513085 

Hoofdstuk 5 – Methodiek 

Het proces "Volg je Hart, met gezond verstand" omvat zeven stappen. Dit zijn de 

stappen die ik zelf doorleefd heb en welke ik gebruik in mijn outdoor 

loopbaanbegeleiding trajecten. 

 

 

Zeven stappen proces 
1: Zelfwaardering en zelfvertrouwen 

2: Plezier 

3: Wensen en kwaliteiten (wat wil ik, wat kan ik) 

4: Missie, doelen, acties 

5: Marktonderzoek  

6: Profileren (schriftelijk en mondeling) 

7: Marktbenadering 

  

 

Aanpak 
Het is de kunst om gedurende fase 1 van het proces (stap 1, 2 en 3) je denken 

even te parkeren. Ofwel je niet te laten leiden door je verstand…. 

Dit omdat ons brein / verstand de gewoonte heeft in eerste instantie te reageren 

in termen van ‘kan niet, mag niet, lukt niet, geen opleiding, geen geld, wat 

zullen ‘ze’ wel niet van me denken, et cetera’. Ofwel het brein ziet direct allerlei 

beren op de weg en denkt snel in termen van onmogelijkheden. 

Dat is jammer want juist in deze eerste fase is het belangrijk om je creativiteit 

aan te spreken, om buiten vast ingesleten patronen te denken. Ofwel, ons 

verstand verhindert ons in dat geval om kansen en mogelijkheden eerst verder 

te onderzoeken. Het wil graag vasthouden aan het oude bekende. 

 

 

Fase 1 is de ‘Volg je hart’ fase (stap 1, 2 en 3). 

Maar hoe parkeer je nu je verstand? Er bestaat nog geen aan / uit knop. Dat 

klopt, maar je kunt voor jezelf wel de omstandigheden creëren en optimaliseren 

waarbij je meer bij je gevoel komt en minder ‘belast’ wordt door de negatieve 

gedachten van je brein. 

Eén van de mogelijkheden waarbij ik mijzelf zeer goed thuis voel is ‘outdoor zijn’. 
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De natuur ingaan waarbij je ‘als vanzelf’ ontspant. Waarbij je zintuigen optimaal 

geprikkeld worden en je inderdaad meer bij je gevoel, je intuïtie en je onbewuste 

uitkomt. Van daaruit kom je bij je wensen, je dromen, je passie, je hart, bij 

jezelf.  

Dit wordt onderbouwd door de ervaring van inmiddels vele deelnemers aan de 

outdoor trajecten maar zeker ook door wetenschappelijke onderzoeken die 

ingaan op de kracht van ‘in beweging zijn’, de kracht van de natuur en de kracht 

van de stilte. Googelen op internet levert veel interessant leesmateriaal op. Een 

aantal zijn er vermeld in hoofdstuk 9 – Naslagwerk. 

 

 

Fase 2 is de ‘met gezond verstand’ fase (stap 4, 5, 6 en 7). 

Bij het verder uitwerken van deze stappen komt het verstand zeker weer van 

pas. In deze fase ga je de uitkomsten van de stappen 1, 2, en 3 verder 

uitwerken. Zelfs ook bewust met een kritische blik. 

Je gaat je ideeën concreet maken. Kijken of het realistisch is. Onderzoeken of 

het echt hetgeen is wat bij je past. En concrete plannen maken om vanuit je 

huidige situatie naar je doelen toe te werken.   

 

 

Voorbereiden en uitvoeren 
 Koop een ‘inspiratie boekje’ voor jezelf en zorg dat je dat altijd bij je hebt. 

Hierin schrijf je alle uitkomsten van alle stappen op. Maar ook hetgeen je 
tussendoor aan ideeën, inzichten, tips van anderen, et cetera opdoet. 

 

 Doorloop je proces stap voor stap. Sla geen stappen over of begin niet in 1 
keer bij stap 4. Gun het jezelf om de stappen goed te doorlopen – het levert 
je ongetwijfeld nieuwe inzichten op. 

 
 Neem zo nu en dan ook even een rustpauze. Kijk even achterom en besef 

welke stappen je dan al gezet hebt. 
 

 Beloon jezelf zo nu en dan als je bijvoorbeeld voor jezelf weer een mijlpaal 

bereikt hebt. 
 

 Leg jezelf niet te veel druk op of wees niet te perfectionistisch. 
Wees wel nieuwsgierig! Nieuwsgierig naar wat het je gaat brengen. 

 

 Gun jezelf de ruimte om te leren en fouten te maken om van daaruit verder 
te groeien naar een nieuw perspectief. 
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Stap 1: Zelfwaardering en zelfvertrouwen 
Zelfwaardering en zelfvertrouwen zijn in 95% van de gevallen aspecten die een 

flinke deuk oplopen als we zonder werk komen te zitten. Of als we staan voor 

belangrijke veranderingen omdat we in dat geval vaak uit onze vertrouwde 

comfortzone moeten stappen. We komen dan op onbekend gebied wat, in de 

meeste gevallen, ongemakkelijk voelt. 

Sowieso zijn het items die in ieders leven op bepaalde momenten flink onder 

druk kunnen komen te staan en iedereen worstelt hier op zijn tijd dus wel mee. 

En juist deze twee aspecten – zelfwaardering en zelfvertrouwen - spelen een 

grote, en vaak beslissende, rol in het realiseren van onze dromen, wensen, 

doelen, vinden van nieuw werk, gewenste veranderingen realiseren, et cetera. 

Hoe kunnen we onszelf hier nu mee helpen? Zodat we wel met dat 

zelfvertrouwen verder gaan. Zodat we onszelf wel waarderen om wie we zijn en 

waar we staan? 

 

 

Aanpak – Buiten (outdoor) 

Terugkijken en bewust worden. 

Ga eens fijn naar buiten de natuur in (outdoor) en zoek een rustige plek op. Een 

plek waar je een ruim, weids uitzicht hebt. Stel je vervolgens voor dat je in de 

verte jou tot nog toe geleefde leven ‘voor je ziet’. Ofwel kijk eens terug op je 

leven. En schrijf vervolgens op welke obstakels jij allemaal overwonnen hebt. 

Schrijf daarbij op hóé je dat gedaan hebt. Wat heeft je geholpen? Welke 

kwaliteiten heb je gebruikt?  

Schrijf ook eens op wat je gerealiseerd / bereikt / gedaan hebt en waar jij trots 

op bent. 

Wees hiermee niet bescheiden! 

 

 

Toelichting 

In de huidige hectische maatschappij waarin alles kan en mag leggen we onszelf 

veel druk op. Gezin, carrière, genieten, sporten, gezondheid et cetera. De blik is 

daarbij vooral gericht op vooruit. Het ene doel is nog niet behaald of we willen 

weer verder. We mogen niets missen. 

Eens even stil staan en achterom kijken is er niet veel meer bij. En toch zit daar 

een kracht in. Even rust nemen. Even achteromkijken en realiseren welke 

stappen je hebt gezet. Welke obstakels je hebt overwonnen. En dan daarmee - 
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met die bewustwording - een volgend obstakel overwinnen. Het geeft je kracht, 

vertrouwen en eigenwaarde. 

 

Uitkomst 

Een positief zelfbeeld. Bewustwording van de dingen, acties die je in je leven al 

wel hebt ondernomen. Bewustwording van de obstakels en tegenslagen die je in 

je leven hebt overwonnen. 
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Stap 2: Plezier 
Onderzoeken welke rode draad er aan plezier door je leven loopt. Veelal zijn dat 

‘verstopte’ indicatoren (signalen) voor hetgeen waar je goed in bent, waar je 

talenten liggen. 

Als je bovendien de onderliggende drijfveren boven water krijgt zijn we weer een 

stap verder. Het zijn de aspecten die in je functie / rol / werkomgeving aanwezig 

moeten zijn, wil je met voldoening en vanuit plezier je werk-leven leven. 

 

 

Aanpak -  Buiten (outdoor) 

Zoek opnieuw buiten, in de natuur, een mooie rustige plek op voor jezelf. Neem 

je inspiratieboekje bij de hand. Deel je leven eens op in 4 perioden. Stel je bent 

40. Periode 1 is van 1 - 10 en zo verder. 

Kijk terug en probeer naar boven te halen waar je in een periode (en dat geldt 

voor alle 4 de periodes) het meest plezier aan beleefde. Activiteiten waarbij je de 

tijd vergat. Activiteiten waar je je op verheugde en enorm naar kon uitkijken. 

Schrijf deze op. 

Als je dit voor alle 4 de perioden gedaan hebt, kijk dan of je een rode draad kunt 

ontdekken. Waar beleefde je het meest plezier aan? En wat zit ‘daaronder’, ofwel 

wat maakt dat je daar plezier aan beleefde? 

 

 

Toelichting 

De activiteiten waar je plezier aan beleeft gaan meestal 'als vanzelf'. Het kost je 

wellicht fysieke inspanning maar het levert je mentaal energie op.  

Daar waar het lijkt alsof het vanzelf gaat, liggen vaak ook je talenten. Je 

kwaliteiten. 

Plezier is een duidelijk 'signaal' voor deze talenten / kwaliteiten. Het zijn je 

’richtingaanwijzers’. 

 

 

Uitkomst 

Je bent je ervan bewust wat je plezier geeft en wat jou echt in beweging brengt. 

Waar jij energie van krijgt. Het is de uitdaging om deze items terug te laten 

komen in je toekomstige rol op de arbeidsmarkt! 
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Stap 3: Wensen en kwaliteiten (wat wil ik, wat kan ik) 
Stel dat je totaal de vrije keus zou hebben, wat zou je dan het allerliefste doen 

op werkgebied? In welke rol / functie? In loondienst of als zelfstandige (of een 

combinatie daarvan)? 

Daarnaast heeft ieder mens zijn specifieke kwaliteiten / talenten. De kunst is dat 

je deze kent van jezelf, ze haarfijn kunt benoemen en ook optimaal kunt 

toepassen in je werk(omgeving). 

 

Aanpak wensen – Buiten (outdoor). 

Ga weer op stap de natuur in. 

Zet je verstand letterlijk even 'op nul'. Waarom? Omdat we met ons verstand 

direct denken in termen van 'kan niet, mag niet, lukt niet, onrealistisch, geen 

geld, geen opleiding, et cetera'. Maar daarmee verklein je de kans om bij je 

echte dromen uit te komen. Later (in de volgende fase) pakken we het verstand 

er zeker bij. Dan ga je ook zeker kritisch naar je dromen en plannen kijken. Maar 

in deze stap is het in eerste instantie belangrijk om grenzeloos te denken. 

Wat helpt om je verstand even te ‘parkeren’, is bijvoorbeeld heel bewust en 

intens te luisteren naar alle geluiden in de omgeving.  

Stel je dan eens voor dat alles kan, alles mag, alles is mogelijk. Er zijn geen 

barrières, obstakels, hindernissen, redenen waarom iets niet zou kunnen.... Wat 

zou je dan doen? Schrijf alles op wat je te binnen schiet 

 

Aanpak kwaliteiten 

Maak een overzicht van de dingen waar jij goed in bent. Wees ook hiermee niet 

bescheiden. 

Soms is het lastig om je eigen kwaliteiten te herkennen en te benoemen. Waar 

we echt goed in zijn vinden we eigenlijk gewoon. Dat komt omdat we met onze 

kwaliteiten / talenten opgroeien en we er al ons hele leven lang mee leven. Dus 

herkennen we het van onszelf niet als zijnde iets uitzonderlijks. Voor anderen is 

dat vaak wel direct te herkennen. Daarom is het goed om betreffende dit 

onderwerp de hulp in te schakelen van anderen. Vraag aan mensen die jou goed 

kennen wat zij in jou als je kwaliteiten / talenten herkennen.  

 

 

Uitkomst 

 Richting voor wat je het liefste zou willen met jouw werkleven. 
 Exact weten wat je kwaliteiten zijn 

 Meer zicht op jouw specifieke talenten 
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 Een ‘gevoel’ krijgen bij je potentieel 
 

 

Vervolg met betrekking tot ‘wat wil ik’ 

Ga de komende dagen / weken verder met je onderzoek betreffende je mogelijke 

rol op de arbeidsmarkt. Zet je ‘voelsprieten’ open met betrekking tot de uitkomst 

van je wensen. Ofwel luister, kijk, lees, praat! Praat met mensen, lees kranten 

en tijdschriften. Kijk naar programma’s op televisie. 

Wees nieuwsgierig en ga je wensen uitkomst verder verfijnen. Concreter maken 

tot een specifieke functie / rol die je op het lijf geschreven is. Ook hier geldt 

weer: schrijf alles op. 

 

Uitkomst 

Exact weten in welke functie / rol jij werkzaam wilt zijn. 
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Stap 4: Missie, doelen en acties 
Waarom lukt het toch maar zo weinig mensen hun dromen te realiseren? 

Waarom zetten maar zo weinig mensen daadwerkelijk de eerste stap om hun 

dromen werkelijkheid te laten worden? Waarom blijft het dan toch zo vaak alleen 

maar bij dromen en nemen we vaak genoegen met veel minder? 

Ik heb hier natuurlijk geen pasklaar antwoord op dat voor iedereen werkt. 

Wat ik wel weet is dat er een aantal stappen zijn die je kunt zetten die je leven 

zinvoller maken en die je helpen je doelen te bereiken. 

 

Aanpak en toelichting – Binnen 

Vanaf hier is mijn ervaring dat het handiger is om nu verder de dingen in een 

‘binnen omgeving’ uit te werken. Je gaat nu de concrete fase in. 

 

 Missie 
Iedere organisatie heeft wel een missie. Liefst kort en bondig waarin deze 

organisatie weergeeft waar hij voor staat en waarom die organisatie 
bestaat. 

Ik ken maar heel weinig mensen met een missie… 
Hoe mooi is het als je voor jezelf duidelijk hebt waar jij voor staat en wat 
jij wilt in dit leven. 

Zie je missie als een soort kapstok in je leven. Een rode draad waar je je 
aan vast kunt houden bij bijvoorbeeld moeilijke keuzes. 

Een missie opstellen kan lastig zijn en roept nog weleens wat weerstand 
op. Dat komt omdat je met je missie echt tot de kern komt. Waar draait 
het echt om bij je? Om daar te komen kan nog weleens confronterend zijn.  

Wat mij persoonlijk geholpen heeft is het boek ‘IK’ van Remco Claassen 
waarin je stap voor stap je missie uitwerkt. 

 
 Doelen 

Nu kom je in een soort overgangsfase vanuit fase 1 naar fase 2. 

Je gaat je doelen benoemen waarbij deze direct zijn afgeleid van (en 
gekoppeld aan) je missie. Je kunt natuurlijk specifiek je doelen gaan 

opzetten en formuleren op werkgebied. 
De kunst bij mooie, grote einddoelen is om het in kleine stukjes op te 
delen. In kleine subdoelen. En daar stap voor stap naar toe te werken. Op 

weg naar het volgende, kleine subdoel. 
 

 Acties 
Laatste stap is dat je je acties gaat definiëren waarbij je acties direct aan 
je doelen zijn gekoppeld. 
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 Belonen en achteromkijken 
Van belang is dat je jezelf beloont met het bereiken van mijlpalen. Dat je 
op die momenten ook even rust neemt, achteromkijkt en evalueert. Wat 

ging goed, waar kan ik nog leren. 
 

 

Uitkomst 

Je missie, je doelen en je acties helder en in lijn met elkaar. Een klus, maar heb 

je dit overzicht compleet dan heb je een zeer sterke drive voorwaarts in handen.  

Vergeet niet dat de eerste stap de belangrijkste is! En daarna de volgende eerste 

stap! 
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Stap 5: Marktonderzoek 

Marktonderzoek helpt je om daar terecht te komen waar jíj wilt. 

Als ik mensen aan het begin van een loopbaantraject vraag: 'Bij welke 

organisaties zou je het liefst willen werken?', dan hebben negen van de tien daar 

geen antwoord op. Wat ze zeggen is: 'Het maakt mij helemaal niets uit, als ik 

maar ergens aan het werk kom.' Logische gedachte en zelfs te waarderen. Maar 

helaas werkt deze insteek vaak averechts. Je aandacht, focus, energie, raakt 

verspreid en versnipperd. Naar mijn overtuiging en ervaring werkt het beter als 

je gaat focussen op een overzichtelijk aantal organisaties waar je terecht wilt 

komen. Binnen een sector die jou aanspreekt en waar je feeling mee hebt. En 

vervolgens daar al je energie en aandacht op richten om daar terecht te komen.   

 

Aanpak 

In welke sector en bij wat voor een organisatie voel jij je het meeste thuis? Waar 

zou je graag willen werken? Ga dat precies voor jezelf uitzoeken. Groot, klein, 

hiërarchisch of juist niet, in welke regio, in welke sector, et cetera…  

Daarna zoek je uit welke organisaties aan jouw criteria voldoen. 

Belangrijkste punt daarbij is eigenlijk: met welke organisatie heb jij een klik? 

Welk bedrijf is een match? Over die organisaties ga je alles uitzoeken. Wat is hun 

missie, product, doelgroep, wie zijn de contactpersonen? En wat kun jij voor hun 

betekenen? 

 

Toelichting 

Als je voor jezelf helder hebt in welke sector en bij welke organisaties jij zou 

willen werken - of in geval van zelfstandigheid opdrachten voor zou willen 

uitvoeren - zal je merken dat je “toevallig” over die organisaties hoort, leest en 

ziet. Je komt “toevallig” mensen tegen die daar werken; je gaat kansen zien 

omdat je exact weet waar je naartoe wilt. 

Ook kun je nu je netwerk heel gericht inzetten. Je kunt anderen exact duidelijk 

maken waar je wilt werken en dus ook heel gericht vragen of zij binnen hun 

netwerk mensen kennen met ingangen / connecties binnen die organisatie. Je 

maakt het een stuk gemakkelijker en duidelijker voor mensen als je precies 

aangeeft wat je wilt, wat je zoekt en waar. 

  

Uitkomst 

Een duidelijk overzicht van sector(en), organisaties (extern) of afdelingen 

(intern) waar jij wilt werken (loondienst) of een opdracht wilt uitvoeren 

(zelfstandige). 
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Stap 6- Profileren 
Jezelf profileren, 'personal branding', vertellen waar je goed in bent, waarom een 

organisatie jou zou moeten uitkiezen uit die tientallen andere gegadigden. Of 

waarom een organisatie met jouw zaken zou moeten doen als zelfstandige. 

Zowel schriftelijk, in de vorm van een cv, als mondeling, bijvoorbeeld in de vorm 

van een 2 minuten pitch. 

 

Toelichting 

Bij de term profileren of ‘personal branding’ zie ik veel mensen direct verstarren. 

Het roept vaak weerstand en ook afwijzing op. 

Bij mijzelf trouwens ook, tot ik er op een andere manier naar ben gaan kijken.  

Maar eerst even over die weerstand. Waar komt dat vandaan? 

In Nederland heerst over het algemeen wel een cultuur van ‘doe maar gewoon, 

dan doe je al gek genoeg’. ‘Bescheidenheid siert de mens’ is nog zo’n vaak 

gehoorde. 

Wij vinden jezelf profileren (ofwel vertellen wat je kunt, waar je goed in bent, 

wat een bedrijf aan jou heeft) nogal ‘borstklopperij’. Zo van ‘kijk mij eens hoe 

goed ik wel niet ben’. Daar houden we niet van, zijn we niet mee opgevoed en 

dus is daar die weerstand en afwijzing. 

 

Die was dus ook bij mij sterk aanwezig totdat ik inzag dat jezelf profileren ook 

gewoon duidelijkheid schept. Je laat bovendien zien dat je over zelfkennis 

beschikt. Dit zijn sowieso twee zaken waar werkgevers en organisaties dol op 

zijn. 

Zelfkennis bijvoorbeeld is ook heel handig als je heel goed weet wat je valkuilen 

zijn. Maar nog beter als je weet hoe je daar dan mee om kunt gaan!  

In Nederland houden we zeker ook van duidelijkheid. Van directheid. Niet lang 

om de hete brij heen draaien maar zeggen waar het op staat. 

Toen ik er zo tegenaan keek, nam dat bij mij een gedeelte van de negatieve 

lading weg op de termen profileren en personal branding. 

Door te vertellen wie ik was, wat ik kon en wat ik wilde, schepte ik duidelijkheid. 

Naar mijzelf maar ook naar mijn gesprekspartners. 

 

Aanpak - Binnen 

1. Vat voor jezelf de uitkomsten van stap 3 (wensen en kwaliteiten) en stap 5 
(marktonderzoek) samen in termen van: 

 Functie (in welke functie kom jij het beste tot je recht) 
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 Kwaliteiten (wat zijn jouw kernkwaliteiten). Weet hierbij ook je valkuilen 
te benoemen.  

 Sector (in welke sector/branche wil je werkzaam zijn) 
 Organisatie (bij wat voor soort organisatie, en sterker nog, bij welke 

organisatie(s) wil jij werkzaam zijn). 
 

 
2. Stel met behulp van bovenstaande uitkomst een cv op.  

Hier zijn vele, vele voorbeelden van te vinden. Belangrijkste tip: zorg voor 
een authentiek cv. Voeg een goede foto toe van jezelf. Stel een cv op welke 
je met trots meeneemt naar een gesprek en met plezier aan je 

gesprekspartner wilt laten zien. 
Doel van een cv is dat lezers geïnteresseerd in je raken. Dat ze meer over je 

willen weten.  
TIP: De kunst en uitdaging is om de kern te vermelden maar ook zeker niet 
te veel te vertellen in je cv. Maar de lezer wel weten te prikkelen en 

nieuwsgierig te maken.  
 

Hoe onderscheid je je met je cv? 

Maak het persoonlijk! Vermeld bijvoorbeeld jouw 'levensmissie'. Zeker als 

deze in lijn ligt met de missie van de organisatie. 

 

 
3. Oefen zodanig dat je in twee minuten tijd een korte goede kernachtige 

samenvatting kunt geven over wie je bent, wat je wilt (plus waarom) en wat 
je kunt. Dit is je zogenoemde twee minuten pitch. 
Zorg daarnaast dat je praktische voorbeelden paraat hebt waaruit blijkt wat 

jouw specifieke kwaliteiten zijn. 
Ken ook je valkuilen en zorg dat je paraat hebt hoe je hier mee om gaat.  

 

 

Uitkomst 

 Een authentiek, professioneel, up-to-date cv 
 2 minuten pitch. 
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Stap 7: Marktbenadering 

Maar nu 'aan tafel komen'. In gesprek komen bij het bedrijf waar jij wilt werken, 

of een opdracht (in het geval van zelfstandigen) wilt doen. Hoe krijg je dat voor 

elkaar? 

 

Aanpak en toelichting - Binnen 

Ik benoem en beschrijf kort vier benaderingen die je kunt inzetten om bij 

organisaties op gesprek te komen. 

 

1. Reageren op een advertentie 
Verreweg het meest gebruikt. Echter naar mijn mening het minst effectief en de 

geringste kans van slagen. 

 

Aanpak en tips betreffende deze benadering: 

 Laat je niet te veel afschrikken door de vaak vele genoemde functie-eisen. 
 Bel, neem contact op met betreffende organisatie. Zorg dat ze je naam 

een aantal keer voorbij zien / horen komen. 
 Zorg dat je cv / brief echt gericht is op de organisatie. 

 

 

2. Open sollicitatie / benadering 

Proactief een organisatie benaderen waarbij je je diensten aanbiedt. Ook niet 

echt meer een manier waar organisaties op zitten te wachten. Mogelijk effectief 

indien heel gericht en met de juiste vervolgstappen toegepast. 

 

Aanpak en tips betreffende deze benadering: zie bij 'reageren op een 

advertentie'. Plus: 

 Verdiep je in de organisatie. Jij wilt er immers graag werken.  
 Waar zit jullie klik? Waarom wil jij daar zo graag werken? Maak dat 

duidelijk en ga daar specifiek op in. 

 

 

3. Vertel-hoor-zie! Ofwel netwerken. 
Duidelijk aangeven in je eigen netwerk wat je wilt en bij (of voor) welke 

organisaties je graag zou willen werken. En hulp vragen of men bij die 

organisaties soms ingangen kent. 

Dit is, samen met het hieronder toegelichte “kennismaking gesprek” de manier 
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van solliciteren die het meest resultaat oplevert! 

 

Aanpak betreffende deze benadering: 

Vertel aan iedereen, van familie, vrienden, bekenden, tot aan 'toevallige' 

ontmoetingen met totaal onbekenden, wat je situatie is en wat je wilt! Inclusief 

dus waar je het liefst zou willen werken. En vraag of zij daar 'toevallig' iemand 

kennen die daar werkzaam is. 

Vanuit daar verder toewerken naar de juiste persoon binnen de organisatie die je 

vervolgens gaat benaderen. 

Wat je hier dan dus nodig hebt, is je ' minuten pitch'! 

 

 

4. Kennismakingsgesprek 
Verreweg het minst gebruikt. Maar naar mijn mening, en ervaring, samen met 

de 'vertel-hoor-zie' methode, het meest effectief en de grootste kans van slagen. 

In dit geval wordt een organisatie, op persoonlijke wijze, benaderd. Let op! 

Vermeld expliciet dat het niet gaat om vacatures maar vraag letterlijk om hulp. 

Jouw hulpvraag is of het mogelijk is met 'een medewerker' een 

kennismakingsgesprek te hebben om zodoende meer over de organisatie te 

weten te komen.  

 

Aanpak: 

 Stel een email op waarin je je situatie kort uitlegt. Open, eerlijk, 

persoonlijk. 
 Die stuur je op naar de organisatie. Bijvoorbeeld de afdeling 

personeelszaken. Het allermooiste is het natuurlijk als je daar al een 
ingang hebt. 

 Geef in je email aan dat je over een aantal dagen opbelt. 

 Stuur geen cv, sollicitatiebrief, et cetera mee! 
 Bel en vraag of je email op de juiste plek is terecht gekomen. Zorg dat je 

je verhaal klaar hebt, dat je een toelichting kunt geven. 
 Fingers crossed! 
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Hoofdstuk 6 – Wat levert het op? 

Bewust werken aan invulling van je ‘werkleven’ is bewust werken aan jezelf. Dit 

kost je tijd, energie en soms ‘hoofdbrekens’. Maar zet je het serieus in, dan ben 

ik ervan overtuigd dat het je veel zal opleveren.   

In de meeste gevallen: 

 

 Zelfwaardering en zelfvertrouwen 

 Persoonlijke groei 

 Duidelijk hebben wat je wilt en kunt 

 Duidelijk hebben voor welke organisatie jij zou willen werken of een opdracht 

zou willen uitvoeren 

 Je missie, doelen en acties voor ogen hebben 

 Weten hoe je je schriftelijk (cv / sociale media) en mondeling kunt profileren 

 Weten hoe je in gesprek kunt komen met organisaties 

 Plezier, voldoening en zingeving 
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Hoofdstuk 7 - Testimonials 

Testimonials van deelnemers aan een outdoor loopbaan meerdaagse 
 

“Als deelnemer aan de 8-daagse ‘Werk en leven’ inspiratiereis in Marminiac, 

Frankrijk waren mijn verlangens saamhorigheid, initiatief, veel feedback 

ontvangen (en geven) en nazorg. Dit in een ‘setting’ die mij een echt 

vakantiegevoel geeft. De “Break from it all” is geslaagd. Hard werken was het 

wel en het was een intensieve week op fysiek en mentaal gebied. 

Belangrijk leerpunt voor mij was het in balans houden (en brengen) van wensen 

en verantwoordelijkheden; werk, relaties, maatschappelijke inzet, persoonlijke 

ontwikkeling en ontspanning. Opdrachten in de vrije natuur speelden hier 

uitstekend op in, met projecties van wensen en verlangens via bijvoorbeeld het 

gebruik van materiaal uit de omgeving.  

Deze inspiratiereis was een opstap naar een dieper contact met mijzelf. Deze 

week was als een gift, aan mijn hart. Dank, Dirk!” 

 

Richard 

 

“Dat Dirk een inspirator en loopbaancoach is van grote klasse, durf ik, Maureen, 

nu gerust te zeggen na de intensieve loopbaan 5 daagse in de prachtige natuur 

van Zuid-Limburg. 

Toen ik met onze groep begon aan de coachweek, begon ook de reis in mijzelf. 

Stap voor stap onderzoeken, ontdekken en toewerken naar hetgeen ik voor 

ogen  heb. 

Ik heb geleerd te gaan staan voor wie ik ben en wat ik wil met mijn leven. Ik ben 

me bewust dat ik degene zelf ben die kiest hoe ik in het leven sta. Ik heb geleerd 

hoe ik mijn focus behoud en ik kan nu liefdevol over en tegen mijzelf spreken”. 

 

Maureen 

 

“Ik heb de ‘Loopbaan’ vijf daagse van 15 december tot 19 december 2014 in 

Zuid-Limburg als zeer positief ervaren, leerzaam en gezellig! 

Ik vind Dirk een professionele, vriendelijke, eerlijke, bevlogen, integere 

loopbaancoach die jou echt iets wilt leren. Hij heeft een mooie opbouw in het 

programma, stap voor stap en neemt ook de tijd voor de stappen. Je leert op 

een andere manier naar jezelf te kijken, waarbij het nodig is om soms ook eens 
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achterom te kijken als je het even niet helder meer ziet. Zien en bewust worden 

wat je wel al gedaan en bereikt hebt, dat goede gevoel voelen en 

daarvan gebruik maken in situaties waarin je dat nodig hebt. De wandelingen, de 

opdrachten, de gesprekken, de omgeving en het verblijf zijn ideale 

omstandigheden om eens goed met jezelf aan de slag te gaan. Ik ben er nog niet 

maar ik ben een hele stap vooruit gegaan!” 

 

Mary 

“Nog dagelijks pluk ik de vruchten van de ‘Loopbaan’ 5 daagse in Zuid-Limburg. 

Ik voel me echt geweldig; ik heb veel meer energie, ben positiever gestemd, ben 

heel dichtbij mijzelf gekomen en weet met welk doel ik de toekomst tegemoet 

kan treden. Door de dagelijkse wandelingen, oefeningen en gesprekken met Dirk 

en medecursisten, ben ik me bewust geworden van mijn capaciteiten en 

mogelijkheden om verder te groeien. Een lange zoektocht is volbracht! Het heeft 

me zoveel positiviteit, begrip en vertrouwen opgeleverd. Ik sta nu voor wie IK 

ben en wat IK wil”! 

 

Yvonne 
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Testimonials van deelnemers aan een individuele outdoor loopbaandag 
 

“Net terug van twee dagen, voor mij zeer inspirerende, wandel coaching van Dirk 

en Xandra. Waardevol en prachtig hoe ik, in verbinding met “dé en mijn eigen 

innerlijke natuur”, waardevolle inzichten voor mijn eigen loopbaan in mijn rugzak 

mee naar huis kan nemen. 

Bedankt voor deze verrijkende ervaring”! 

 

Frank – Mobiliteit adviseur 

 

“Dirk is iemand bij wie je je direct op je gemak voelt. Open, vriendelijk, 

luisterend oor. Deskundig, sturend maar je de ruimte gevend om de zaken zelf te 

onderzoeken en in te vullen. 

Ik heb een ochtend samen met hem mogen wandelen; inspirerend! Mede door 

het mooie Epense (Zuid-Limburg) landschap. 

Ik heb concrete handvaten mee gekregen om met vertrouwen verder op door te 

bouwen. Stap voor stap op weg naar een plek op de arbeidsmarkt die bij me 

past! 

 

Romain – Communicatie adviseur 

 

“Op 10 april 2014 beleefde ik mijn ministukje Camino, maar nog steeds heb ik 

het gevoel dat ik sterker ben dan voorheen. Ik vertrouw meer op mezelf. Heb nu, 

ná de ‘Camino’, het gevoel dat mijn zelfvertrouwen echt is, gerechtvaardigd, 

oprecht. Het idee van Dirk om al wandelend loopbaantrajecten uit te voeren vond 

ik al leuk, maar snap ik nu nog beter. Ik denk dat veel mensen die op een 

‘keerpunt’ staan in hun carrière veel baat kunnen hebben bij een wandel 

loopbaantraject met Dirk. Je bent uit de normale, vertrouwde omgeving, je bent 

lichamelijk actief waardoor je juist jouw hersenen weer nieuwe energie en 

inzichten geeft….” 

 

Nienke Vijver 

 

“Ergens op een bankje in het natuurgebied de  Brabantse Vennen heeft Dirk me 

het inspiratieboekje gegeven en een paar bankjes verder zijn we volgens mij een 

hele coachsessie verder. Het waren voor mij de laatste puntjes op de i, want je 
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gelooft het of niet… Ik had twee dagen daarna een sollicitatiegesprek en 

uiteindelijk is die baan is het voor mij geworden! Deze wandeling heeft mij vooral 

geholpen als voorbereiding op het gesprek waar ik met zelfvertrouwen aan 

begon. Dit heb ik mede te danken aan Dirk en mijn ‘mini-Camino’. Zo zie je maar 

hoe de passie van de één bij kan dragen in de doelen behalen van een ander.. 

Dank je Dirk! Je bent een fantastische coach! En ik kan het weten want ik ben 

er ook een…” 

  

Leonneke 

  

Loopbaantraject inclusief wandelcoach sessies. 

“Na jarenlange trouwe dienst was ik bij mijn ontslag vooral erg teleurgesteld in 

de manier waarop alles ging. Bovendien kwam mijn ontslag na een erg hectische 

periode. Ik moest echt even mezelf terugvinden. Dankzij Dirk vond ik de rust om 

aan mezelf te werken. Wat vind ik belangrijk en waar ben ik goed in? Dirk straalt 

een enorme rust uit en dat geeft een gevoel van vertrouwen. De sessies hebben 

mij enorm gesterkt en het nodige zelfvertrouwen gegeven. Tijdens het wandelen 

was het erg prettig: spiegelen, filosoferen, reflecteren, nieuwe inzichten krijgen, 

persoonlijke overwinningen. Inmiddels ben ik met een frisse blik en veel 

enthousiasme begonnen aan een nieuwe uitdaging (twee zelfs)”. 

 

Jantine 
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Hoofdstuk 8 - Mogelijkheden persoonlijke 

begeleiding 

 

De in dit e-book beschreven stappen kunnen je goed op weg helpen. Het kan ook 

zijn dat je toch behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding in je proces.  

Als je mijn begeleiding wilt raad ik je aan contact met me op te nemen. Je kunt 

middels een individuele outdoor loopbaan dag heel gericht een specifiek thema 

inbrengen en daar een volle dag intensief aan werken. Je kunt er ook voor kiezen 

om een volledig loopbaantraject, inclusief alle genoemde stappen, tijdens een vijf 

of acht daagse outdoor loopbaanreis, te doorlopen. 

Het gaat om jouw toekomstige werkleven en ik zou het mooi vinden als ik je 

daar een stuk in kan begeleiden. 

 

Wat je van mij, als reiscoach, kunt verwachten is dat ik je stimuleer, inspireer, 

prikkel en confronteer. Alles vanuit respect en met als doel om je verder te 

brengen in je proces. Tot de kern te komen. Zodat je bewuste keuzes kunt 

maken. Met als doel om je te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt die 

bij je past. Naar een werkleven die je voldoening geeft en plezier. 

   

Alle benodigde informatie over de individuele outdoor loopbaandagen en / of de 

meerdaagse outdoor loopbaanreizen vind je op www.dereiscoach.nl 

Daar kun je een contactformulier invullen als je meer informatie wilt of je wilt 

aanmelden voor verdere begeleiding. 

Je kunt me ook rechtsreeks emailen op info@dereiscoach.nl of bellen op 

06-12513085  

 

 

Tenslotte wens ik je veel inspiratie toe. Wens ik je mooie nieuwe inzichten toe. 

Wens ik je persoonlijke groei toe en een mooi (werk)leven! 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

Dirk van Asselt, 

De Reiscoach – outdoor loopbaanbegeleiding 

http://www.dereiscoach.nl/
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Hoofdstuk 9 – Naslagwerk 

De volgende boeken hebben mijzelf geholpen in mijn onderzoeksperiode: 

 “IK” geschreven door Remco Claassen 

 “Het slimme onbewuste” geschreven door Ap Dijksterhuis 
 “De creatiespiraal” geschreven door Marinus Knoope 

 “Omdenken” geschreven door Berthold Gunster 
 

 

De volgende wetenschappelijk artikelen zijn interessant om eens na te lezen: 

 Waarom is wandelen gezond? 10 TOP artikelen met 10 publicaties 

over de gezondheidseffecten van wandelen. 
 How walking in nature changes the brain een engelstalig onderzoek 

naar de effecten van wandelen in de natuur op het brein. 
 Bewegen stimuleert creatief denken een onderzoek gedaan door 

cognitief psycholoog Lorenza Colzato. 

 

 

 

 

http://www.dereiscoach.nl/
https://www.dewandeldate.nl/tips/waarom-wandelen-gezond-10-top-artikelen
http://mobile.nytimes.com/blogs/well/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/
http://www.npowetenschap.nl/site/artikel/Bewegen-stimuleert-creatief-denken/6378

