
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Samen op pad 
met… 
 
aandacht voor jouw verhaal; 
 
ruimte voor (jouw) natuur; 
 
en een rugzak vol kennis. 
 
 
 
Voorzieningen die aanwezig zijn 
 
een vrijstaande praktijkruimte; 

 
een coachtuin; 
 
een paardenbak (niet overdekt); 
 
een paddock paradijs (paardenverblijf) met meerdere 
tuintjes die voor coaching ingezet kunnen worden;  
 
coaching op locatie in overleg. 

  

Contact 
 
Nieuwsgierig? Vragen?  
Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en 
kosteloos. 
 
Voortseweg 9, 7227 NH  TOLDIJK 
06 17 14 18 10 
www.tgansewij.nl 
coaching@tgansewij.nl 
 
’t Ganse Wij is een onderdeel van  
’t Wijland, mens – paard - plant 
 
 
 
 

  

 

Coaching en  
loopbaantrajecten 

 op basis van natuurcoaching 
 
 
 

 

 

Wie zijn bestemming kent, 
vindt de weg  
Loa Tse 

Aangesloten bij: 
 



 

   

 

  Coaching 
 
‘Als je deze boom een naam zou geven, hoe zou die 
dan klinken?’. Dit zou een vraag kunnen zijn die ik je 
tijdens een coachsessie kan stellen. Coaching met de 
natuur als uitgangspunt zorgt ervoor dat je 
uitgedaagd wordt om via een andere bril naar 
bestaande hulpvragen te kijken. Door in beweging te 
zijn, en je innerlijke wereld te vertalen naar wat zich in 
je omgeving bevindt, maken we de innerlijke wereld 
tastbaar en kunnen we deze vastpakken en 
verplaatsen. 
 
Bij ’t Ganse Wij kun je terecht voor een enkele 
coachsessie of voor een coachtraject van meerdere 
sessies. Tijdens een vrijblijvend en kosteloos 
kennismakingsgesprek kijken we beiden of wat wij te 
bieden hebben aansluit op wat jij nodig hebt.  
Als dit het geval is dan wordt er een contract 
opgesteld en een afspraak voor de eerste sessie 
vastgelegd. 
 

Loopbaantrajecten 
 
Zit je op een doodlopend spoor op je werkplek of in 
je carrière?   
Heb je affiniteit met natuur en sta je open voor een 
creatieve en speelse werkwijze?  
 
Dan is een loopbaantraject bij ’t Ganse Wij iets voor 
jou.  
 
In zes bijeenkomsten van anderhalf á twee uur werk 
je aan het vergroten van inzicht in jezelf, in je huidige 
situatie, in jou mogelijkheden en die van de 
maatschappij.  
 
Aan het eind van het traject heb je inzicht in wat voor 
jou de beste eerst volgende stap is in je carrière en 
heb je de eerste aanzet daartoe al kunnen zetten.  
 
Ook voor een loopbaantraject geldt dat er eerste een 
vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek 
plaatsvindt al dan niet samen met de opdrachtgever 
(werkgever).  

De natuur als 
werkatelier 
 
 
De natuur vormt bij ’t Ganse Wij het atelier waarmee 
en waarin we werken.  Door betekenis te geven aan 
wat we hierin tegenkomen, geven we woorden aan 
onze innerlijke natuur. Zowel de eigen beweging als de 
wisseling van het landschap, geuren en geluiden, 
maken dat alle zintuigen aangesproken worden om bij 
te dragen aan de zoektocht naar het antwoord op 
onze vragen.   
 
In het werken in en met de natuur hanteren wij diverse 
werkvormen zoals wandelen, werken in de coachtuin, 
werken met paarden, creatieve werkvormen met 
natuurlijke materialen, etc. 
 
 

 
 

 

 

De coach  
 
Mijn naam is Angélique Voskamp.  Tot januari 
2021 ben ik als leidinggevende werkzaam 
geweest bij de gemeentelijke overheid. Mijn 
affiniteit met coachend leiderschap en de 
natuur, als bron van alles wat wil groeien en 
bloeien, heeft mij in 2019 doen besluiten om 
het roer om te gooien. Na twee jaar van 
verschillende opleidingen ben ik vanaf 2021 
gestart met een zelfstandige praktijk voor 
coaching en ontwikkeltrajecten. 
 
In de basis werk ik als individuele coach. Bij 
groepen vanaf 4 personen kan er een collega 
coach betrokken worden. Dit gebeurt altijd en 
alleen in afstemming met de coachee en 
eventuele opdrachtgever.  

Als je van het 
bestaande pad af gaat, 
wat kom je dan tegen? 


