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RECONNECT WITH YOURSELF
RECONNECT WITH NATURE



Ruimte voor diepe persoonlijke ontwikkeling. 

Meer prikkels en een hoger tempo: werk en het (sociale) leven eisen 
steeds meer van mensen. Echt even stilstaan om te bepalen wat er 
echt toe doet is steeds lastiger. Zonde én een groot risico. Werkplezier, 
effectiviteit en het gevoel van verbinding kunnen hierdoor snel 
achteruit gaan. 

Echt even offline. Geen afspraken, WhatsApp of deadlines. Tijd maken 
voor je eigen ontwikkeling in de meest natuurlijke setting. Je eigen 
wortels weer voelen en van daaruit groeien.  

Dat is Back to the Wild. 

WHY 
leven in verbinding



Met Back to the Wild trekken we de natuur in. Weg van de stress, de 
volle agenda en af van het gebaande pad. We doen het met wat de 
natuur ons brengt.  

Vaak weten deelnemers eigenlijk wel hoe het zit. Ze zijn veel begeleid 
in het begrijpen door allerlei cursussen of trainingen. Door juist ruimte 
te maken voor het gevoel, alle zintuigen opnieuw open te zetten en 
het te doen met wat er opkomt krijgen de deelnemers de kans om 
zichzelf op een andere manier te ontdekken. Door meer te verbinden 
met de omgeving zal ook de verbinding met de eigen natuur steeds 
dieper gaan.  

Minder denken, meer voelen.

HOW 
De kracht van de natuur



Met een wilderness retreat gaan we met een groep van 8-12 personen 
een week de wildernis van Noorwegen in. Weg van de drukte. Deze 
week draait om jou.  

Drie facilitators gaan mee op pad. Twee facilitators begeleiden het 
proces om de ervaring te verdiepen en te reflecteren. De derde - een 
lokale gids - faciliteert elementen om de verbinding met de natuur te 
verdiepen. Ook zorgt hij voor de essentiële overlevings-skills. 

In de week leef je in en met de natuur: vissen, vuur maken en buiten 
slapen onder een tarp. Door op te gaan in het ritme van de natuur zal 
de ervaring steeds verder verdiepen.

WHAT 
wilderness retreat



WHAT 
impressie van de week

De basis - eten zoeken, vuur maken, vissen

Zintuigen - écht verbinden met je omgeving

24 uurs solo - zo simpel, zo krachtig

Reflectie - delen met elkaar

Rust - tijd voor jezelf, tijd voor het onverwachte



- 25 mei - 1 juni (MEN ONLY) 

- 17 - 24 augustus 

- 21 - 28 september (MEN ONLY)

WHen 
Kies jouw moment -  2019



RECONNECT WITH YOURSELF
RECONNECT WITH NATURE



Gelukkig kunnen wij niet voorspellen wat een week 
wildernis met je doet. Dat het iets doet, is wel zeker. 
Een paar mogelijke uitkomsten: 

- Rust in je lijf en je hoofd 
- Krachtiger opereren 
- Groter gevoel van vertrouwen 
- Ruimere en meer open levenshouding 
- Vanuit vertrouwen keuzes durven maken 
- Inzicht in je eigen pad 
- Je eigen behoeftes rondom rust en écht opladen 

beter kennen 
- Rustig blijven onder druk

resultaat



Jules -  deelnemer 2018 
leidinggevende in de financiële sector

“In de stilte van de  
natuur komen de  

antwoorden vanzelf”



Friso -  deelnemer 2017 
Manager bij een ministerie

“Sinds deze reis ben 
ik rustiger. Ik weet dat 

ik altijd ergens op terug 
kan vallen”



De investering voor een wilderness retreat 
bedraagt €1.750,- excl. retourvlucht 
Amsterdam - Oslo Gardermoen.  

Dit bedrag is inclusief een intake vooraf om je intentie te 
verhelderen en begeleiding door ervaren facilitators. Over dit 
bedrag wordt geen btw gerekend. 

Zelf meenemen: je ontvangt vooraf een paklijst. Belangrijkste 
elementen zijn warme & waterdichte kleding, slaapzak en 
matje en goede wandelschoenen.  

Zelf regelen: een (zakelijke) reis- en annuleringsverzekering.

INVESTERING



over ons
Thijs Visser en Peter Melis begonnen in 2016 met Back to the Wild 
vanuit een passie voor persoonlijke ontwikkeling en natuur. Zelf 
storten ze zich regelmatig in een nieuwe ervaring, training of 
methodiek. Dit varieert van systemisch werk en intuïtieve 
ontwikkeling, tot aan meerdaagse solo’s en meditatie retreats.

Thijs is naast Back to the 
Wild trainer op het vlak van 
gedragsverandering in 
organisaties. Ook begeleidt 
hij teams tijdens 
verandering. 

Peter werkt in de hoek van 
duurzame energie, als 
business developer en 
dagvoorzitter. Hij heeft 
ruime ervaring met het 
faciliteren van groepen. 



contact@backtothewild.nl


