Certificering Skogsfloating trainer – outdoor meeting place

trainen met natuur
als inspiratiebRon
Het speelse Skogsfloating staat midden op het schitterend landgoed van
Kapellerput. Speciale zwevende stoelen in cirkelvorm, zorgen voor een
gevoel van veiligheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Creëer met
dit unieke concept meer impact met je eigen trainingen.
Als Skogsfloating trainer krijg je toegang tot deze unieke omgeving om je eigen
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!
In de training leer je de Skogsfloating ruimte veilig op te bouwen, gebruik te maken
van Skogsfloating en de natuur als integraal onderdeel van je training. Je leert ook
meerdere internationale leiderschap en outdoor methodieken te gebruiken om zo
je eigen trainingen vorm te geven. Aangevuld met alles wat komt kijken om een
volwaardige (eigen) training in de Skogsfloating te geven. De training wordt verzorgd
door Skogsfloating Professional Mirjam Willaert die respectievelijk 20 jaar ervaring
heeft in training en begeleiding waarbij de natuur als inspiratiebron wordt ingezet.

programma certif icering
Dag

1

De basis van Skogsfloating

Het Skogsfloating concept
Je ervaart de werking van Skogsfloating en
leert er optimaal gebruik van te maken.
Natuur als inspiratie bron
Je leert verschillende leiderschap en
outdoor methodieken om ook het
landgoed van de Kapellerput effectief in je
training te kunnen benutten.
Praktijk
Je bouwt op een veilige wijze Skogsfloating
op en leert hoe ermee om te gaan.
Verder wordt je geïnformeerd over de
samenwerking met de kappellerput.

Dag

2

Skogsfloating in de pratijk

Praktijk
Nu ga je echt aan de slag. Je gaat zelf de
Skogsfloating opbouwen, inzetten en
afbreken en je laat zien hoe jij de natuur
kan benutten.
Integratie expertise
Je gaat kijken hoe je Skogsfloating effectief
in kan zetten in combinatie met je eigen
expertise als trainer. Er is ruimte om van
gedachte te wisselen over individuele
vraagstukken.
Na afloop ontvang je het certificaat van
Skogsfloating trainer.

een impressie
Stel je voor; je legt je hoofd op je kussen
en gaat bijna slapen. Nét voordat je in
slaap valt bereid je brein zich voor op
diepe slaap en een wereld vol dromen.
In dit stadium leggen je hersenen vrije
connecties tussen allerlei zaken die
spelen of zich hebben afgespeeld in je
dag. Hier worden goede ideeën geboren.
Deze momenten passeren snel en
worden meestal gemakkelijk vergeten.
Skogsfloating creëert een vergelijkbaar
niveau van ontspanning, zodat je deze
bron van inspiratie en creativiteit
actief aan kunt boren. 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. Je hoort het
sluimerende geluid van de natuur,
vogels die zingen, de wind suist en je
ervaart een gevoel van gewichtloosheid,
van zweven, van vrijheid. Terwijl ons
brein alle verbindingen opnieuw legt,
ontstaat er ruimte.

praktische informatie
Voor wie | Ervaren trainers, coaches,
teamcoaches, consultants, verandermanagers, strategie managers
Waar | De trainingen vinden plaats op
de Skogsfloating locatie op het landgoed van Kapellerput, Heeze.
Data 2019 | Ervaar Skogsfloating
tijdens een kennismakingsessie
van 14 tot 16 uur
• Woensdag 20 maart
• Zaterdag 6 april
• Vrijdag 24 mei
• Woensdag 3 juli
• Zaterdag 31 augustus
Deelnemers | Max. 11
Kosten | De kennismaking met
Skogsfloating bieden we gratis aan.

Data 2019| Tweedaagse 9.30 tot 17 uur
• Vrijdag 5 en zaterdag 13 april
• Woensdag 8 en zaterdag 18 mei
• Woensdag 12 en vrijdag 21 juni
• Vrijdag 6 en zaterdag 21 sept.
• Woensdag 30 okt. en vrijdag 15 nov.
0f bel ons om in overleg andere data in
te plannen.
Deelnemers | Min.2 - max. 6
Kosten | Tweedaagse certificeringsprogramma is €595 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

Nieuwe ideeën, nieuwe associaties en
nieuwe perspectieven op oude vragen
of problemen hebben hier de tijd en de
kans om aan de oppervlakte te komen.
De ronde vorm van de Skogsfloating
ruimte ondersteunt dit effect. Een cirkel
is eindeloos; geen begin, geen einde. Het
biedt de mogelijkheid om elkaar te zien,
te horen: Iedereen op zijn of haar eigen
plek op hetzelfde niveau, gelijkwaardig
aanwezig, een veilige, open en neutrale
plek voor trainingen.
Een bijeenkomst in de Skogsfloating
ruimte nodigt uit tot meer creatieve,
open gesprekken dan in een statisch de
(vergader)ruimte.
Torbjörn Wrange,
Uitvinder Skogsfloating
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voordelen partnership
O

Onderscheidend
Door het unieke Skogsfloatingconcept 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.

C

Continious learning
Een goede samenwerking is
gebaseerd op wederzijds committent.
Certified trainers en het Skogsfloating team
blijven in contact en delen ervaringen
om zo nog meer uit Skogsfloating te
halen.

