
Het speelse Skogsfloating staat midden in een schitterend 
bos van Kapellerput. Speciale zwevende stoelen in cirkelvorm, 
zorgen voor een gevoel van veiligheid, gelijkwaardigheid en 
saamhorigheid. 

De krachtige werking van de natuur leidt samen met het unieke 
Skogsfloating-concept tot ontspanning, inspiratie en creativiteit. 
Dit maakt Skogsfloating uitermate geschikt voor specifieke 
trainingen, denk hierbij aan stressreductie-, communicatie-, 
persoonlijk leiderschapstrainingen, creatief brainstormen, 
teamontwikkeling en teambuilding. 

Certificering Skogsfloating trainer – outdoor meeting place

trainen met nature 
als inspiratiebRon

             Eén op één 

Fine-tuning
We bespreken je plan hoe je de 
Skogsfloating gaat integreren in je training. 

In dit individuele gesprek is er ook 
ruimte om van gedachte te wisselen over 
eventuele vragen.

             Praktijk 

Praktijk
Je geeft aan een groep van 6 of meer 
personen een Skogsfloating training.

            Eendaagse 

Skogsfloating concept
Je ervaart de werking van Skogsfloating en 
leert er optimaal gebruik van te maken.

Veiligheid
Je bouwt op een veilige wijze Skogsfloating 
op en leert hoe ermee om te gaan.

Natuur als inspiratie bron
Je leert verschillende outdoor methodieken 
om ook de omgeving effectief in je training 
te kunnen benutten.

Integratie expertise
Je gaat kijken hoe je Skogsfloating effectief 
in kan zetten in combinatie met je eigen 
expertise als trainer.

Voordelen partnership
                 Onderscheidend
Door het unieke skogsfloating-concept 
aan je trainingen toe te voegen, 
onderscheid je je in de markt.  Het is 
voor ons belangrijk dat je bewust kiest 
voor skogsfloating en gelooft in de 
mogelijkheden hiervan. 

                 Rendement
Je zet succesvol het skogsfloating-concept 
in dit verhoogt het rendement van je 
trainingen. Verder kan je gevraagd worden 
als trainer bij opdrachten die Skogsfloating 
binnen haalt.  Hiermee verhoog je jouw 
omzet en winst. 

                 Continious learning
Een goede samenwerking is gebaseerd op 
wederzijds committent. Certified trainers 
en het Skogsfloating team ontmoeten 
elkaar en delen ervaringen om zo nog 
meer uit het Skogsfloating-concept te 
halen.

Programma certificering

Als Skogsfloating trainer krijg je toegang tot een unieke 
omgeving om je trainingen in te geven. Ervaar het effect van 
Skogsfloating en ontdek wat je ermee kunt.  Zet je expertise 
in en ontwikkel zo (nieuwe) trainingen die je op deze 
bijzonder plek kan geven! Met Skogsfloating maak je hierdoor 
je eigen trainingen nog meer onderscheidend. 

Daarnaast is Skogsfloating landelijk actief in het aanbieden 
van trainingen. En daarom zijn we ook op zoek naar trainers 
en teamcoaches die het certificeringsprogramma willen doen 
om onze trainingen te kunnen verzorgen. 
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Introductie-korting  €100



Waar | De trainingen vinden plaats 
op de Skogsfloating locatie midden in 
bossen bij Kapellerput, Heeze. 

Data | In overleg  
• eendaagse 9.30 tot 17 uur 
• twee uur één op één gesprek  

Doorlooptijd | Max 6 maanden 
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Deelnemers | Min. 1 - max. 6 
 
Hoe | Je bent gecertificeerd als je het 
certificeringsprogramma succesvol 
afsluit. Na de training maak je deel 
uit van een netwerk aan trainers die 
exclusieve trainingen in Skogsfloating 
kunnen verzorgen.  

Kosten | Certificeringsprogramma is 
€295  tot eind augustus €195 ex btw 
p.p. (inclusief koffie/thee en lunch).

Aanmelden | Stuur een mail naar  
skogsfloating@pulsetomove.com  
of bel 06 51 78 89 94

Meer info | www.skogsfloating.nl  

Praktische informatie 

Waarom Skogsfloating?

Outdoor
De natuurlijke omgeving is  

een belangrijk element die de 
beleving van het  

‘vrij zijn’ versterkt.

Moeiteloos
Er gebeurt iets bijzonders  

wanneer je ligt en wiegt terwijl 
je kijkt naar de onregelmatige 

patronen van de lucht en de 
zwaaiende takken in de bomen.

Geborgen
Een cirkel is eindeloos; geen  
begin, geen einde. Iedereen 
op zijn of haar eigen plek op 
hetzelfde niveau, gelijkwaardig 
aanwezig.

Inspiratie
Wiegen en het gevoel van 
gewichtloosheid bieden 
ontspanning en stimuleert je 
creativiteit.


