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Drie dagen rust en reflectie op de 
Veluwe voor nieuwe focus en energie



Waarom
    dit programma en wat levert het op voor jou?

We leven in een hectische, verstedelijkte en digitale wereld, waar 
we weinig tijd nemen om te reflecteren, naar buiten te gaan en 
oog voor lichaam en geest te hebben. Hierdoor is de kans groot 
dat je dagelijks veel op de automatische piloot staat en je door de 
‘buitenwereld’ laat leiden. Dat is jammer, want je innerlijke kompas is 
een krachtig instrument om eigen dagelijkse keuzes te maken en je 
grenzen te stellen. Keuzes die er werkelijk toe doen, zowel privé als op 
professioneel en maatschappelijk vlak.
Bovendien biedt het programma praktische tools en een coachings-
gesprek om de opgedane inzichten te verankeren in je dagelijks leven.

De belangrijkste impact van het programma is:
Meer bewustzijn van je totale potentieel (mentaal en fysiek)
Meer verbinding met je eigen drijfveren en je relatie met de natuur
Meer flow in je privé- en professionele leven
Extra energie, focus en vertrouwen in je eigen toekomst

De natuur & beweging als inspiratiebron
Het programma vindt plaats midden op de Veluwe, weg van 
kunstmatige kantoortuinen en de digitale wereld. Zonder mobiele 
telefoons en zonder besef van tijd, ervaren we wandelend door het bos 
en over de heide het ritme van de natuur. De omgeving en het bewegen 
prikkelt en inspireert deelnemers om uit hun dagelijkse manier van 
denken en doen te komen. Het stimuleert ook om anders te kijken, 
maakt creativiteit los en zorgt altijd voor een onvergetelijke ervaring. 

“Wat een plek, groep 
mensen en openheid! 
Het programma van 

Nature Lab zorgt 
ervoor om op een hele 

natuurlijke manier 
tot rust en dichtbij 

jezelf te komen.” 

Oud-deelnemer
Oscar Calkoen





Wat
     zijn de belangrijkste ingrediënten van  

dit programma?

Stilte en beweging in de natuur als katalysator voor verbinding 
en vernieuwing.

Digital detox: geen telefoon en horloge gedurende het 
programma om helemaal los te komen van alle dagelijkse 
prikkels. 

Sharing, meditatie, lichaamswerksessies worden afhankelijk 
van de behoefte in het programma gefaciliteerd. 

De symboliek van het seizoen als inspiratiebron voor het 
proces. 

Wildlife spotting waarmee we nadrukkelijk de verbinding  
leggen met al het leven in de omgeving.

Voor het individuele proces worden diverse bewezen 
transformatiemethodieken impliciet gebruikt. 

“Een paar dagen rust en 
geen verplichtingen is een 
groot cadeau aan jezelf.”

“An understanding 
of the natural world 
and what’s in it, is a 
source of not only a 
great curiosity but 
great fulfillment.”

Sir David Attenborough





Wie
    faciliteert dit programma?

Jasper Folmer heeft als missie mensen te 
laten (her)ontdekken wat hun potentieel is 
en de schoonheid van de natuur te laten 
ervaren. 

Jasper Folmer is de oprichter van Nature 
Lab en als facilitator verbonden aan de 

Foundation for Natural Leadership. Sinds 2012 faciliteert hij 
programma’s voor individuen en organisaties in de ongerepte 
natuur van o.a. Nederland, Zwitserland, Duitsland, Italië, Roemenië 
en Portugal. Tijdens deze programma’s ervaart hij telkens wat voor 
een transformerende kracht de natuur in zich heeft. Zijn aanpak is 
pragmatisch, bevlogen en met gebruik van veel common sense. 

Ook privé is hij veel buiten; woonachtig op een oude boerderij in de 
Betuwe met zijn gezin.

Charlot van Stigt Thans is als associate 
facilitator verbonden aan Nature Lab. 
Nadat ze in september 2017 met Jasper op 
een trail is geweest in de Zwitserse Alpen 
heeft ze het roer omgegooid. Sindsdien 

werkt ze als freelance facilitator met als doel 
mensen op een positieve en zinvolle manier 

te begeleiden naar hun einddoel. Charlot volgde haar opleiding tot 
facilitator bij de Youfacilitate academy.

Goed om te weten

Aantal deelnemers is ca. 
6-8 personen van diverse 
organisaties en generaties.

Het programma vindt plaats 
van donderdag einde 

middag tot zaterdag einde 
middag.

Overnachting is op locatie in 
een prachtig landhuis.

Deelname aan het 
programma is: € 475,- 

(particulier tarief) en € 750,- 
(zakelijk tarief) ex BTW.  

Inschrijven via 
info@naturelab.nl  

Na het programma op  
locatie is een individueel 

coaching gesprek onderdeel 
van het traject.

10% van de omzet gaat 
naar een concreet 

natuurontwikkelingsproject.

mailto:jasper%40naturelab.nl%20?subject=


Vragen?
Bel ons gerust op:
Jasper Folmer: +31 6 5264 1778
Charlot van Stigt Thans: +31 6 13 80 73 64

Nature Lab, opgericht in 2014, biedt programma’s aan 
om fundamentele gedragsverandering op het gebied 
van persoonlijk leiderschap en voor een duurzaam 
leven te realiseren. Programma’s waarin betekenisvolle 
ervaringen in de ongerepte natuur een belangrijk 
onderdeel vormen. www.naturelab.nl

http://www.naturelab.nl
http://www.naturelab.nl

