
Coach Roel - Dagtocht 
Indicatief 
programma

‘Reset & Me-set’



De tocht

7u30 - 
Vertrek
Kennismaking 
onderweg, context 
en verkenning.

9u - WHY-spiegel
We beginnen met een 
ontspannen wandeling of 
andere activiteit en 
werken de bevindingen 
vervolgens uit in de 
Camper. 

12u - Pauze
Kokkerellen, koffie/thee, 
middagdutje en wat je nog 
meer wilt doen om te 
ontspannen.

13u - BODYSCAN
Wie ben je écht? Wat 
vind je belangrijk? Wat 
maakt je gelukkig? 
Welke kernwaarden 
primeren? Wat zijn jouw 
talenten? 

15u - Q-time
Tijd voor jezelf. We doen waar 
jij zin in hebt (wandeling, 
fietstocht, museumbezoek, 
bezoek aan een ‘long time no 
see-friend’, .... )
Ondertussen maak ik ook het 
draftrapport van jouw acan op.

18u - U-turn
Tijdens een kleine hap 
bespreken jouw Scan. Je 
reflecteert en plant je 
volgende concrete stappen 
die je zal zetten.
Dit bespreken we ook op 
terugweg naar je thuis.

20u - 
Afscheid
Afsluiten 
coachingsdag.





De camper ‘NOMAD’
Rimor Seal 98p (2018)
ingericht voor coaching



Naar het buitenland op 1 
dag? Ja hoor, ook dat kan 

tijdens de dagtocht.
Yerseke, Baalhoek, het moet 

niet, dus het kan!

Bestemmingen

Belgische kust

De zee, het zand tussen 
de tenen, de wind. Een 
mooie plek om te werken 
aan jezelf en even te 

genieten.

Ardennen

Hossen in de bossen. 
Voel de kracht van de 
natuur. Hoge bomen, 
veel groen, met beide 
voeten ‘aarden’  in de 

Ardennen.

Zeeland Urban

Voel je liever de 
dynamiek van de stad. 

Dan is een urban 
traject ideaal. Luik, 
Gent, Antwerpen, aan 

jou de keuze.



Activiteiten
Dit zijn enkele van de 
favoriete activiteiten 

(plooi-) Fietstocht
Tocht langs de dijk, door de 
stad, door de natuur.

Wandeling
Wandeltocht, on of off 
track.

Bezoek aan museum - 
tentoonstelling
Je wilde al lang een bezoek 
brengen, maar had nog nooit 
de tijd? Nu wel.



Meer informatie op www.coach-roel.org 
Ik kijk er naar uit om samen op pad te gaan!

0472 65 78 31 - roeland@telenet.be

http://www.coach-roel.org

