
NATUURLIJK 
ZIJN

een cursus in ontspanning
voor lichaam en geest
en vinden van een nieuwe koers 



“BeLeef 
     het leven”

Wil je verandering realiseren in je leven of je werk omdat je spanning 
ervaart, dreigt vast te lopen, of op te branden? Wil je graag tot rust 
leren komen? Ben je benieuwd naar jezelf? Naar je talenten en je 

natuurlijke kracht? Wil je inzicht, handvatten en inspiratie om zelf een nieuwe 
koers te zetten?

In 6 lessen van 3,5 uur nemen wij je mee op een 
trektocht om antwoorden en inspiratie te vinden. 
We werken deels binnenshuis maar ook buiten, 
in de natuur. Het gaat in deze cursus om inzicht 
krijgen in jezelf en om ervaringsgericht leren. Om 
beweging, letterlijk en figuurlijk. En dat op een 
natuurlijke manier, in een informele sfeer.

WERKWIJZE
We beginnen met een persoonlijk 
intakegesprek om kennis te maken en je 
doelstelling(en) te verkennen. Dit gesprek is 
vrijblijvend. Mocht na het gesprek blijken dat 
een andere stap beter past voor jou, is het 
gesprek kosteloos. Na de intakes starten we 
met de groep.

In de eerste bijeenkomst geven we toelichting op het 
programma en maak je als groep kennis met elkaar. 
De volgende sessies zijn opgebouwd aan de hand 
van thema’s, met korte stukken theorie en oefeningen. 
Ook gaan we wandelen en buiten ervaringen opdoen. 
De bijeenkomsten vormen tezamen een opbouwend 
geheel en het is dan ook belangrijk om alle keren mee 
te doen.



Thema’s zullen zijn:

• stress en ontspanning  
- hoe ontstaat stress en wat doet het 
  met je lichaam en geest 
- hoe kun je stress voorkomen of 
  gezond hanteren 
- hoe kun je je lichaam ontspannen en ook    
   je geest

• gedrag 
- hoe ontstaan onze gedragspatronen 
- wanneer doen deze patronen je schade 
- hoe kun je jouw patronen ombuigen

• leven in het moment 
- open aandacht voor waar je bent en hoe 
   je bent 
- verbinding met jezelf en de natuur 
- weer leren voelen en genieten

• je natuurlijke zelf 
- wat zijn jouw moeiteloze kwaliteiten en 
   talenten 
- hoe kun je ontspannen zijn met (lastige)  
   emoties, op eigen grond blijven 
- wat is je verlangen, waar wil je naartoe, 
   hoe zet je de volgende stap

“In je 
   element”



KOSTEN
De kosten bedragen  
€ 750,- per persoon.  
Koffie, thee, frisdrank en  
gezonde snacks zijn inbegrepen.

Ingrid de Groot is psycholoog en 
organisatieadviseur. Zij is sinds 2001 
actief als coach en trainer voor diverse 
organisaties. In haar coaching werkt ze met 
mensen aan vraagstukken op het gebied van 
persoonlijke effectiviteit, spanningsklachten, 
loopbaanverandering en leiderschap. 

Ingrid houdt van het werken met mensen. 
Maakt op een natuurlijke en veilige manier 
verbinding en creëert daarmee openheid. 
Zij ziet het potentieel van mensen en maakt 
hun daar bewust van. Zodat mensen het 
gericht kunnen inzetten en meer in hun 
kracht komen. Tegelijkertijd biedt ze ook 
inzicht in ineffectieve gedragspatronen. En 
handvatten om deze om te kunnen buigen. 
In het bijzonder bij stress- en burnout 
klachten. Haar missie is dat mensen durven 
vertrouwen op zichzelf zijn. Leren om 
“niet te doen maar te zijn”. Ervaren welke 
ontspanning dat geeft. En welke natuurlijke, 
authentieke kracht dan vrijkomt. 

Boudewijn Vos is een ervaren fysiotherapeut 
en eigenaar van Gezondheidscentrum 
Het Want en van locatie Op het Vliet in 
Franeker. Hij is een “out of the box” denker 
en daarbij is zijn grootste inspiratiebron de 
natuur. Er zijn veel overeenkomsten tussen 
de natuur en de mens. Wordt men zich 
daar bewust van dan is het eigen gedrag 
ook beter te begrijpen en te accepteren. 
Dan wordt alles wat lichter in je hoofd. Je 
tilt niet overal meer zo zwaar aan. Deze 
bewustwording zijn we door de hectiek 
van het leven wat kwijt geraakt. Er is geen 
tijd meer voor of er wordt simpelweg niet 
meer aan gedacht. Boudewijn brengt 
energie en vrijheid in denken en doen. Hij 
gaat met de mensen naar buiten en zorgt 
dat mensen letterlijk en figuurlijk loskomen 
van hun dagelijks ingeslepen patronen. 
Hij laat je op creatieve wijze ervaringen op 
doen in de natuur die je vervolgens weer 
kunt toepassen in je privé- en werksituatie. 
En daar heeft iedereen wat aan!

DE TRAINERS
De cursus wordt gegeven door twee ervaren professionals, Ingrid de Groot & Boudewijn Vos

Ingrid de Groot Boudewijn Vos

GROEP EN LOKATIE
Wij starten bij 6 deelnemers en het maximaal aantal 
deelnemers per groep is 12. De bijeenkomsten vinden 
plaats op 2 inspirerende lokaties:

• Op het Vliet in Franeker 
• Landhuis Groot Wintershoven in Schalsum

DATA
Voor de actuele data van de cursus 
kunt u terecht op de website:
ophetvliet.nl of grootz.frl

Op het Vliet in Franeker

Landhuis Groot Wintershoven in Schalsum



Natuurlijk zijn

Op het Vliet

Vliet 104

8801 VS Franeker

GrootZ 

Landhuis Groot Wintershoven

Dorpsstraat 50

8813 JC Schalsum (bij Franeker)

AANMELDEN
Heb je een vraag of wil je je aanmelden? 

Neem contact op met : 
Boudewijn Vos  |  06 - 83910482  |  info@ophetvliet.nl

Ingrid de Groot  |  06 - 21208859  |  info@grootz.frl


