
Zet stappen met 
drie Wandelcoach- 

oefeningen
Uit mijn boek Wandelcoaching bij stress en onzekerheid.

7 Stappenplan voor coaches die de natuur in willen
selecteerde ik drie mooie, gevarieerde en uitdagende

wandelcoachoefeningen. Je kunt ze meenemen,
bijvoorbeeld op je mobiel, als geheugensteun bij de 
coachwandeling met je coachee. Veel plezier ermee!

•	 Je vindt hier de volgende wandelcoachoefeningen:
•	 •  De vernieuwde Basiswandeling

•	 •  Geveld en ontworteld
•	 •  De waterdruppel en het blad

H i l d e B a c k u s
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7 Stappenplan voor coaches die de natuur in willen. 
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1  De vernieuwDe BasiswanDeling 

Voordat je begint met het 7-stappenplan uit Wandelcoaching bij stress 
en onzekerheid kun je alvast je wandelschoenen aantrekken en zelf 
eropuit gaan. Zo kun je zelf de Basiswandeling ervaren voordat je je 
coachee erin begeleidt. De Basiswandeling is een combinatie van wan-
delen en je zintuigen losjes ‘aanzetten’ zodat je de natuur ervaart. De 
Basiswandeling is voor mij het nieuwe mediteren! Het is heel toeganke-
lijk en ik doe haar vaak zelf als ik wandel. Gun jezelf, wandelcoach, ook 
tijd voor deze oefening. Zet je telefoon uit, of beter nog: neem hem 
niet mee. Proef de Basiswandeling!

Ik begin elke coachwandeling met de Basiswandeling (die duurt dan 
ongeveer 10 minuten, maar kan ook langer of korter zijn). De Basiswan-
deling doe ik nu zo’n 15 jaar met mijn coachees. In mijn vorige boek Op 
weg naar plezier in je werk beschreef ik deze oefening ook. In de loop 
van de jaren is ze verder ontwikkeld met behulp van nieuwe inzichten 
én aangepast aan de behoeften van de coachee. Hieronder vind je de 
nieuwe versie.

De BasiswanDeling

Stap 1: Voel hoe je beweegt
Ga naar buiten en wandel. Wandel in een prettig tempo. Ontspan 5 tot 
10 procent. Merk je dit in je lichaam? Ontspan dan nog 5 procent. Iets 
in ons lichaam weet hoe dit moet. Probeer wat langzamer te lopen, wat 
slungelig te slenteren. Druk met je lichaam gemak uit, ook als je dat niet 
voelt. Concentreer je dan op wat de bewegingen met je lichaam doen. 
Voel hoe je voeten de grond raken en hoe je ze afwikkelt. Beleef hoe de 
spieren van je kuiten en bovenbenen zich aanspannen en dat je gewicht 
zich verplaatst. Daarna ga je verder met je bovenlichaam. Voel de losse 
beweging van je armen. Bewegen de spieren in je rug ook mee? Ga na 
of je gezicht ontspannen is en laat de spieren hier los. Glimlach, doe 
het gewoon. En is er een andere plek in je lichaam waar je misschien 
spanning vasthoudt? Geen punt. Merk het op. Zo scan je stap voor stap 
je hele lichaam.

Stap 2: Adem in, adem uit
Verplaats je aandacht naar je ademhaling. Je hoeft niet op een speciale 
manier adem te halen, niet diep of zo. Door je neus of je mond, het mag 
allebei. Voel hoe de (meestal) koude lucht je longen binnendringt, dat 



3

je borst en buik meebewegen. Misschien komen er met de ademhaling 
ook geuren van bomen, gras of bloemen binnen. Snuif de geuren eens 
goed op. Je volgt een tijdje je ademhaling. Soms kun je even diep inade-
men; hoe voelt dat? Als je je uitademing een moment aanhoudt, geef je 
meer zuurstof aan het bloed en voel je je fitter. 

Stap 3: Zon en wind op je huid
Nu breng je je aandacht meer naar buiten en zet je je zintuigen losjes 
aan. Begin met het voelen van de buitenlucht op je huid. Waar precies 
voel je die? Voel je de buitenlucht door je kleren heen? Voel je je huid 
tintelen door de regen of vochtige lucht? Of verwarmt de zon je huid? 
Strijkt de wind langs je handen? Wat voel je van de beweging op je huid; 
een briesje dat steeds terugkeert met elke armzwaai?

Stap 4: Zingende vogeltjes 
Ga nu met je aandacht nog meer naar buiten en focus je op de geluiden 
om je heen. Probeer alles te horen wat er te horen valt. Zet je oren als 
het ware zo ver mogelijk open. Blaffende honden, fluitende vogels en 
een kabbelend beekje. Luister ook naar eventueel lawaai of een snel-
weg. Daarna concentreer je je even op één geluid. Het ruisen van de 
bomen in de wind bijvoorbeeld. 

Stap 5: Kijken, kijken, kijken
Nu kijk je eens om je heen. Je kijkt naar golvende grassprietjes, neemt 
de verschillende kleuren van de boombladeren waar, ziet de schelpen 
in het zand of het zonlicht dat tussen de takken van de bomen door 
schijnt. En wat zie je als je bij water loopt? Een schittering op de golf-
jes, blaadjes en takken die meedrijven? Loop iets langzamer, neem de 
tijd om te zien. 

Stap 6: Voel de natuur!
Sta even stil en kijk om je heen naar wat je kunt aanraken. Pluk een 
blaadje van een boom of een struik. Wrijf het tussen je vingers en snuif 
de geur op. Pak een groter blad en volg de nerven ervan met het puntje 
van je vinger. Zie je een mooie steen? Weeg hem in je hand, wrijf erover 
heen om het mos en het zand erop te voelen. Sta je naast een boom? 
Streel de boomschors, en voel hoe de stronk op de grond overgaat in 
wortels. Ben je in de buurt van water? Laat je handen of je voeten in 
het water hangen.
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Stap 7: Even stil
Sta even stil en breng je aandacht weer terug naar je ademhaling. Voel 
hoe de lucht weer je longen binnenstroomt en hoe je buik en borst 
op en neer bewegen. Misschien kun je wel even op de grond gaan lig-
gen en naar boven kijken terwijl je je ademhaling volgt. Voel hoe je rug 
en benen de grond raken en kijk naar boven. Wat zie je allemaal in de 
lucht? 
Hoe is het nu? Geeft het wat meer rust? Zijn je zintuigen wat scherper 
aangezet? Als je hierna verder wandelt, kun je jezelf een paar vragen 
stellen (of jij aan je coachee) waarmee je in beeld brengt hoe het nu 
met je gaat. Om te beginnen: hoe voelt je lichaam nu? Waar voel je 
spanning of vermoeidheid? Waar ervaar je ontspanning, energie? Blijf 
met je aandacht bij je ademhaling. Kijk dan eens naar je dagelijks leven. 
Hoe zie je jezelf bewegen door de dag heen? Waar verdwijnt je ener-
gie? Wat doet je goed? Met dat in het achterhoofd: kun je nu al een 
kleine stap nemen die goed te doen is? Zou je bijvoorbeeld als je thuis-
komt je mobiel in een mandje op de kast kunnen leggen en er de hele 
avond niet naar kijken? Kun je een paar avonden lekker vroeg naar bed 
gaan om te kijken wat dat met je energie doet? Elke dag een ochtend-
wandeling maken? Of iets anders?

De Basiswandeling kun je zo vaak doen als je wilt. In de wandelcoaching 
kun je er elke coachwandeling mee beginnen. Het is heel fijn voor je 
stressgevoelige coachee om zo in alle rust te beginnen. Ook aan het 
begin van een wandelcoachoefening geeft het een goede concentratie. 

vragen voor jou en je coachee

•	 Hoe heb je deze oefening ervaren?

•	 Waarover ben je tevreden? En waarover nog meer?

•	 Wat zou je anders willen of doen de volgende keer als je 
 deze oefening begeleidt óf ondergaat?
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2   gevelD en ontwortelD  
 – voel je gevoelens

Ervaart je coachee pijnlijke en lastige gevoelens? Deze fysieke oefe-
ning helpt je coachee zijn strijd tegen deze gevoelens onder ogen te 
zien en iets anders te gaan doen. Dat geeft hem inzicht in hoeveel 
energie het kost om emoties onder controle te houden (wat op de 
lange termijn niet lukt). Geveld en ontworteld ontspant, bevrijdt en 
geeft zelfvertrouwen. Je coachee kijkt realistischer naar zichzelf en 
naar anderen. Door voor de emoties associaties in de natuur te vinden, 
wordt het makkelijker te ontdekken welke pijnlijke emoties er spelen en 
het relativerende effect wordt groter. Het gevecht tegen de emoties 
wordt minder. 

Door gevoelens niet weg te stoppen, maar te onderzoeken, neemt 
het zelfreflectievermogen toe. Bij de oefening laat je je coachee ook 
op zoek gaan naar welke voorwerpen in de natuur aansluiten bij een 
terugkerend negatief gevoel. Ze helpen het gevoel in de ogen te kijken.

Hoe begeleid je de oefening?
Je bent in gesprek met je coachee, en op een punt waarop hij vertelt 
dat zich iets steeds herhaalt in zijn leven, wat hij als onprettig ervaart, 
stel je voor de oefening te doen. Of ook als hij last heeft van heftige 
emoties. Zeg tegen je coachee dat je een oefening wilt doen om het 
gevoel waar hij zo’n last van heeft te verkennen. En vraag of hij dat 
ook wil. Doe eerst de Basiswandeling, kort, en vraag dan eens naar 
het gevoel. Laat hem erover vertellen. Kijk samen welke emotie daarbij 
past. Kampt hij met eenzaamheid? Of is hij eerder bang voor een nega-
tieve gebeurtenis (ontslag, een afwijzing) waar hij als een enorme berg 
tegen opziet? Of voelt hij vooral woede?

Wandel en vraag je coachee de natuur te bekijken door de bril van de 
emotie. Ik geef je enkele suggesties: een ontwortelde, gevelde boom, 
staat die voor eenzaamheid? Een afgesloten wandelpad, symboliseert 
dat misschien een kleine tegenslag die voor doemdenken kan zorgen? 
En woede: ziet hij vechtende eenden of honden? Staat de druilerige 
regen voor verdriet? 
Vraag door op de kenmerken van wat hij kiest in de natuur: ‘Vertel 
erover, wat merk je op? Wat resoneert met je emotie? Hoe herken je 
dat bij jezelf?’ Wat ontdekt je coachee over wat hij ervaart in de natuur? 
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Vraag je coachee vervolgens te voelen wat deze emotie in zijn lichaam 
doet, zonder dat hij daarbij ingrijpt en het gevoel probeert weg te krij-
gen. Help hem eerst de emoties echt te doorvoelen. Dat kun je doen 
door het volgende tegen hem te zeggen: ‘Probeer de plek in je lichaam 
waar je deze emoties voelt, te lokaliseren.’ Vervolgens kun je doorvra-
gen. Ik geef enkele suggesties: is het een beklemmend gevoel, geeft 
het tintelingen, knijpt het je adem af of kun je juist dieper inademen? 
Waar voel je het in je gezicht, wat doet de emotie met je gezicht? Span 
je bepaalde spieren aan? Een dichtgeknepen keel, opgetrokken schou-
ders, of een zwaar gevoel in je benen?’

Door te vragen of je coachee met zijn aandacht en ademhaling wil gaan 
naar de plek in het lichaam waar hij de emotie voelt, kan hij merken dat 
het verdrietige (of boze, of angstige) gevoel niet weg hoeft. Hij kan 
het beleven en verkennen, hij hoeft niks aan het gevoel te veranderen. 
Vraag bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er met je als je dat een tijdje zo doet? 
Welke lichamelijke sensaties merk je op?’ Verandert er iets?’ Hoe is het 
nu hij zijn gevoel waar laat zijn?

Aimee werkte bij een bank. Ze telefoneerde met haar collega’s in een 
kleine ruimte en ze schreeuwden door elkaar. Het was er een kippen-
hok. De werkdruk was enorm. Het was hopeloos. ‘Geen manager die ons 
serieus neemt. Ik moet nu zo veel mogelijk proberen te verkopen. Voor 
wie? Mijn manager? De bank? Ik wil mijn kennis liever eerlijk inzetten.’ 
Aimee voelde zich alleen en opgejaagd. Ze zag de hoge bomen vanuit 
haar gevoel als bedreigend. De trillende blaadjes resoneerden met het 
trillen van haar lichaam. Toen ze erbij stilstond en haar lichaam zacht-
jes voelde trillen, realiseerde ze zich dat ze kapot was. Ze zuchtte en 
ontspande een beetje. Ik vroeg haar of ze eigenlijk wel kón werken. 
‘Ziekmelden? Ik?’ vroeg ze geschrokken. ‘Dat kan echt niet!’ 
Na een week ontving ik een mail waarin ze liet weten dat ze zich drie 
dagen had ziekgemeld. Met aansluitend het weekend had ze vrijwel alle 
dagen geslapen, zó moe was ze. ‘Voor het eerst dat ík belangrijker was 
dan mijn werk. Voor het eerst dat ik een keuze maak die goed is voor 
mezelf’, zei ze terugblikkend op de paar dagen ziek thuis.

Als huiswerksuggestie kun je je coachee vragen iets over de ervaring 
te schrijven, een moodboard te maken of het te vertellen aan een dier-
bare. Hoe heeft hij de oefening ervaren als hij erop terugkijkt? En hoe 
werkt het door in zijn dagelijks leven? Wat betekent het voor zijn wen-
sen? 
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vragen voor jou en je coachee

•	 Hoe heb je deze oefening ervaren?

•	 Waarover ben je tevreden? En waarover nog meer?

•	 Wat zou je anders willen of doen de volgende keer als je 
 deze oefening begeleidt óf ondergaat?
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3  De waterDruppel en het BlaD

Deze oefening helpt de veerkracht die je coachee van nature heeft 
wakker te maken. Ze zet hem aan het denken: wat of wie kan hem hel-
pen wanneer er tegenslagen zijn? 
Maar eerst even over het fenomeen veerkracht. In de natuur zie je 
volop voorbeelden van veerkracht. Als een grote regendruppel op een 
blad valt, buigt het blad onder het gewicht naar beneden tot de drup-
pel ervan afglijdt. Daarna veert het terug. De sneeuwklokjes in Amelis-
weerd die door de strenge vorst helemaal platlagen, veerden weer op 
toen de temperatuur steeg. De natuur laat zich niet snel uit het veld 
slaan en veert terug nadat het heeft tegengezeten. 

Ook wij mensen bezitten een flinke dosis veerkracht. Er wordt veel 
onderzoek gedaan naar veerkracht en daaruit blijkt dat van de mensen 
die een zeer ingrijpende gebeurtenis meemaken, zoals een auto-on-
geluk, het verlies van een geliefde, een ramp of een echtscheiding, 90 
tot 95 procent er op de lange termijn niet meer psychisch onder lijdt 
en er weer bovenop komt. Er zijn ook veel verhalen van mensen die 
er sterker uitkomen. Hoe vaak hoorde ik van coachees die dankbaar 
waren voor hun burn-out of een crisis op hun werk. Hun leven heeft nu 
veel meer kwaliteit, zin, betekenis en plezier.

Wat maakt mensen veerkrachtig? Uit psychologisch onderzoek komt 
naar voren dat mensen die actieve gedachten hebben, zoals: ‘Ik ga mijn 
best doen om een nieuwe baan te vinden’, veerkrachtiger zijn dan men-
sen die de neiging hebben om te piekeren. Ook wat psychologen hardi-
ness (‘winterhardheid’) of weerbaarheid noemen, speelt mee. Mensen 
die dat hebben, streven eerder iets na wat echt belangrijk voor hen is, 
waardoor ze beter bestand zijn tegen stress. Dat kunnen doelen zijn 
zoals betekenisvol werk doen of zo goed mogelijk voor je gezin zorgen. 
Wat ook bepalend is om weer op te krabbelen na een tegenslag of 
een nare gebeurtenis, is het sociale vangnet dat iemand heeft. In een 
artikel in Quest Psychologie vertelde George Bonanno, hoogleraar 
klinische psychologie aan de Columbia Universiteit in New York, over 
de nadagen van de aanslagen van 9/11 op de Twin Towers in zijn stad. 
Zijn kliniek bood gratis psychische hulp aan studenten. ‘Tot mijn verba-
zing kwamen er alleen maar buitenlandse studenten praten over deze 
gruwelijke aanslag. Zij hadden hun familie niet in de buurt. Daarmee 
was een belangrijk deel van hun beschermingsmechanisme weggeval-
len.’ Ook Erna, die haar zoon Gerben onverwacht verloor, zegt dat ze 
enorm veel steun heeft ervaren van al hun vrienden, en ook van de 
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vrienden van haar zoon. Haar zoon werd op handen gedragen en daar-
mee Erna ook. 

Met de volgende oefening kun je je coachee laten ontdekken 
wat hem veerkrachtig maakt.
•	 Vraag hem tijdens de coachwandeling te kijken naar tekenen van 

veerkracht. ‘Waar kun je het allemaal in zien dat de natuur veer-
krachtig is? Wat gebeurt er als je tegen een tak aanduwt? Zie je 
bloemen of planten groeien op onverwachte plekken? Zijn er nieuwe 
loten aan een tak te zien? Loop eens een paar stappen op gras en 
kijk achterom. Zal het gras terugveren? Trouwens, nu we het toch 
over stappen hebben: heb je al gevoeld hoe de grond op paadjes 
vaak een beetje meeveert als je er een stap op zet?’ 

•	 Nu je coachee de veerkracht ervaren en gevoeld heeft in de natuur, 
kun je hem vragen hoe dit hem herinnert of inspireert als hij aan zijn 
eigen veerkracht denkt. Wat geeft hém veerkracht? Dat kan ’m zit-
ten in zijn hardiness, de weerbaarheid die voortkomt uit het doel dat 
ze nastreven, waardoor ze beter bestand zijn tegen stress. Het gaat 
dan vaak om een grootser doel, zoals betekenisvol werk doen of zich 
ontwikkelen. Vaak sluiten die doelen aan bij de talenten en waarden 
die iemand heeft. Vraag daarop door: ‘Als je kijkt naar wat je belang-
rijk vindt, wat je wilt nastreven, hoe helpt jou dat om door te gaan als 
het tegenzit? Is er een moment waarop je veerkrachtig was toen het 
tegenzat? Wat was het waardoor je toen kon doorgaan?’

•	 Tot slot kun je je coachee vragen na te denken over welke mensen in 
zijn omgeving zijn sociale vangnet vormen en hoe hij die kan vragen 
om mee te denken over het vergroten van zijn veerkracht. Je kunt 
bijvoorbeeld vragen: ‘Wie steunt of steunen je op een manier die 
jij prettig vindt en waarmee je je veerkracht vergroot? Wat doen 
zij wat je veerkrachtiger maakt? Wat zou hij of jij, wat zouden jullie 
samen kunnen doen zodat die bemoediging een groter deel van je 
leven uitmaakt?

vragen voor jou en je coachee

•	 Hoe heb je deze oefening ervaren?

•	 Waarover ben je tevreden? En waarover nog meer?

•	 Wat zou je anders willen of doen de volgende keer als je 
 deze oefening begeleidt óf ondergaat?
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tot slot

Wil je stappen zetten in je professionaliteit als wandelcoach of 
buitencoach? Wil je aan de slag met nog meer wandelcoach-
oefeningen? Bestel dan Wandelcoaching bij stress en onzekerheid. 
7 Stappenplan voor coaches die de natuur in willen. 

Je bent van harte welkom!

Hilde Backus
Wandelcoach.nl

OVer Hilde BAckuS | Het cOAcH BureAu | WAndelcOAcH.nl

Hilde Backus is psycholoog en een pionier op het gebied van wandel-
coaching. Ze ontwikkelde de post-hbo Wandelcoach Opleiding en 
Opleiding tot RegisterWandelcoach. Eerder schreef zij het boek 
Op weg naar plezier in je werk (2012). 
Met Het Coach Bureau | Wandelcoach.nl richtte Hilde Backus zich in 
2004 als een van de eersten in Nederland volledig op wandelcoaching. 
Als loopbaan- en talentcoach, maar later ook als opleider voor wandel-
coaches. In 2014 werkte Het Coach Bureau | Wandelcoach.nl mee aan 
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van wandelcoaching door 
Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar Natuurbeleving. 
De onderzoeksgroep waardeerde de wandelcoaching met een 8,7.


