
Met volwassenen gaan we 
de zoektocht aan welke weg 
jij wilt opgaan. We gaan op 
zoek om weer met energie, 
enthousiasme en plezier te 
werken en te leven, effec-
tiever te functioneren en in 
plaats van gespannen, ont-
spannen te zijn.

De uitdagende activiteiten 
die geboden worden zijn bij 
uitstek geschikt voor kinde-
ren met een ontwikkelings-
stoornis   

Doelstelling:

In eerste instantie de deel-
nemers plezier laten bele-
ven in het buiten zijn. 
Daarnaast kunnen er in over-
leg diverse andere doelen 
gesteld worden die liggen 
op het vlak van persoonlijke 
ontwikkeling. 
Mensen die bezig zijn 
met persoonlijke 
ontwikkeling:

Begrijpen / kennen  hun 
zelf beter waardoor ze  
bewuste (en juiste) keu-
zes kunnen maken
Hebben een doel (gevon-
den) wat zorgt voor meer 
motivatie en daarmee 
‘zin’ om te leven / onder-
nemen, te veranderen en 
het beste eruit te halen
Hebben een grotere veer-
kracht en kunnen daar-
door beter omgaan met 
stress en andere moeilijke 
situaties / tijden in het 
leven
Hebben beter vervulde 
/ evenwichtige relaties 
die een positieve impact 
hebben op de kwaliteit 
van het leven
Kunnen beter met tijd 
omgaan, ze zijn produc-
tiever doordat ze een 
betere focus hebben en 
efficiënt kunnen werken

Hebben een betere ba-
lans in hun leven, ze wis-
selen drukke tijden van 
inspanning af met tijden 
van rust en ontspanning. 
Een leven (lichaam) wat 
uit balans is kan grote 
gevolgen hebben zoals 
bijvoorbeeld een burn-
out of zelfs ziekte. Li-
chaam en geest moeten 
de kans krijgen om zich 
te herstellen!

Coaching & mentoring

Dit programma is voor jeugd en volwassenen!



De tijdens een intake vooraf 
gestelde doelen zullen re-
gelmatig geëvalueerd wor-
den en indien gewenst ge-
rapporteerd worden.

Werkwijze: 

Ik bied een programma dat 
zoveel mogelijk aansluit bij 
de hulpvraag. De activiteiten 
kunnen in groepsverband 
of individueel aangeboden 
worden. De groepsgrootte 
zal maximaal 5 personen 
zijn. De activiteiten worden 
zoveel mogelijk aangebo-
den op verschillende loca-
ties in de Achterhoek en in 
Duitsland en het Survival-
bos van Stichting Survival 
Beltrum


