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OUTDOOR COACHWEEK ZWEDEN LEIDINGGEVEN EN 

ONDERNEMEN 

 

Wat? 

Sleutels vinden voor jouw ontwikkeling als leidinggevende/ondernemer en mens middenin de Zweedse 

natuur. Een week op pad met een rugzak met daarin je tentje, slaapzak en matje. Helemaal los komen van 

je dagelijks omgeving. Wakker worden midden in het bos of aan een prachtig meer of rivier.  

Met een groep van maximaal 10 personen maak je een trektocht van 5 dagen waarna je weer terugkomt bij 

het beginpunt, maar nu veranderd. Je hebt eindelijk de tijd gehad om echt tot inzicht te komen over waar 

jouw sleutels tot persoonlijke en professionele groei liggen.  

De natuur zal zijn werk gaan doen en alleen dat brengt al rust, overzicht en inzicht. Daarnaast krijg je 

individuele en groepsopdrachten die je helpen om tot een dieper niveau van zelfkennis te komen.  

Het zal een fysieke uitdaging zijn, maar het is niet de insteek om je te ‘breken’. Het is juist de bedoeling om 

ook echt te genieten van het avontuur en de prachtige omgeving. 

De groep bestaat uit ondernemers en leidinggevenden die een impuls willen geven aan hun professionele 

en persoonlijke groei. Door met elkaar en van elkaar te leren, wordt jouw leerproces versneld. 

Voor wie? 

Voor wie van de natuur houdt en een volgende stap willen zetten in persoonlijke/professionele 

ontwikkeling. Wie toe is aan rust in het hoofd en een nieuw perspectief waarmee hij verder kan. 

Voorwaarde is dat je voldoende fit bent om met een rugzak te kunnen lopen op oneffen en heuvelachtig 

terrein. Kennis van outdoor is niet noodzakelijk, je hoeft ook geen super sportieveling te zijn. (mag wel) 

Voor wie niet? 

Wie alleen een leuk outdoortripje wil ervaren, maar niet de diepte in wil over de eigen ontwikkeling. 

Waar/Wanneer? 

In de omgeving van Tännäs (Zweden). De dag van aankomst is zondag en terugreis is op vrijdag. 

Overige praktische informatie 

- Investering: €1695 euro p.p. excl. BTW 

- Je neemt zelf je rugzak met inhoud mee. Paklijst ontvang je van Hunter Coaching. Er is beperkt 

materiaal te huur van Hunter Coaching, maar in overleg is er veel mogelijk. 

- Vervoer regel je zelf, hiervoor wordt een appgroep opgericht met alle deelnemers, daarin stem je 

onderling af, of en hoe er samen gereisd gaat worden. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals 

vliegen, boot, trein met de aut0, of een combi.  

- Aanmelden kan via: info@hunter-coaching.nl of https://www.hunter-coaching.nl/aanmelden-

outdoor-coachweek-2023/ 

- Voor de start van de coachweek zullen er een aantal online meetings zijn ter afstemming. 
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TIPS: 

- Goed outdoor materiaal is duur. Lenen is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer dan 

aanschaffen voor mogelijk maar 1x gebruik. Het zal je verbazen hoeveel mensen wat voor je te 

leen hebben. 

- Train van tevoren een aantal keren met je volledige bepakking.  

- Waterdichte hoge schoenen zijn een must. Loop ze heel goed in voordat je ermee naar Zweden 

komt. 

- Heb je een leidinggevende of accountant waarmee je moet afstemmen over de financiële 

afwikkeling van deze coachweek, doe dit dan meteen zodat we het in 1 x goed kunnen regelen. 

- Vooraf overleggen mag altijd, bij vragen mag je altijd appen/bellen, schroom niet om bij 

onduidelijkheid contact op te nemen. Hunter Coaching doet er alles aan om het proces helder en 

overzichtelijk te maken, maar onduidelijkheid kan altijd ontstaan en deze nemen we graag wel 

indien mogelijk. 
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