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SAMENVATTING

Locatie: Camping Du Lac in Bujaleuf, Frankrijk

Data: Van 12 t/m 19 september 2020

Deelnemers: 15

Trainers: Mick, Jonathan en Mike

Prijs: 997,- euro incl. BTW



DE PARTICIPANT

Niet weten wat je wilt komt vaak voort uit een vastgeroeste sleur. 
De alledaagse bezigheden slokken zoveel energie op dat het een 
wonder is als je de tijd hebt om eens lekker een dagje te gaan 
filosoferen over je leven. Daarbij kan het ook zijn dat jouw huidige 
omgeving gewoon niet de inspiratie biedt die jij op dit moment nodig 
hebt.

Een van de meest effectieve manieren om jezelf te (her)ontdekken 
is door jezelf in een volledig andere situatie neer te zetten. Iets 
buiten je comfortzone. Iets met nieuwe mensen en nieuwe 
inspiratie. Dat is exact de situatie waarin jij terecht komt bij de 
training ‘Weten Wat Je Wilt’.

Het is moeilijk om te weten wat je nou écht wilt met je leven. Het 
antwoord op de vraag: “Wat wil ik?” is nou eenmaal niet zo makkelijk 
te vinden. Misschien werk je al jaren bij een werkgever waar je niet 
op je plek zit, of ben je na een studie in een groot gat gevallen…

Niet weten wat je wilt is enorm vervelend en zorgt ervoor dat je geen 
gerichte sturing kunt geven aan je leven. Het resultaat daarvan kan 
zijn dat je meer geleefd wordt dan dat je dit zelf bepaald, dat je je 
ongelukkig voelt met je huidige situatie of dat je jezelf continu met 
anderen blijft vergelijken. Als je niet weet wat je nou écht wilt zul je 
altijd het gevoel hebben niet alles uit het leven te halen wat erin zit.



DE TRAINING

1. Binden

Bij de trainingsweek kom je terecht in een groep van 15 deelnemers. 
Iedereen komt er om ongeveer dezelfde redenen. Samen werken we 
aan de hand van non-formele (lees: leuke) activiteiten aan een 
‘nieuwe zelf’. Je ontmoet nieuwe mensen, komt jezelf tegen en 
bouwt aan een nieuw leven. In de trainingsweek werken we volgens 
het BBB-concept. Dit houdt een volgorde in die essentieel is voor 
persoonlijke ontwikkeling: Binden, Breken & Bouwen.

2. Breken

Bouwen aan een ‘nieuwe ik’. We kijken opnieuw naar wie we willen 
zijn en wat we willen doen en gaan daarmee aan de slag met 
baanbrekende en inzichtgevende activiteiten. Niets leukers dan 
werken aan jezelf in een omgeving vol gedreven mensen.

Delen met anderen kan alleen in een veilige omgeving. Daarom is het 
eerste doel van de training om met elkaar te binden aan de hand van 
leuke activiteiten. Spoiler, deze activiteiten vinden plaats in de 
prachtige Franse heuvels.

3. Bouwen

Met breken bedoelen we een zoektocht in en naar jezelf. Groeien 
gaat niet vanzelf en vereist dat je jouw huidige situatie (of verleden) 
een plekje geeft. Wie zwaktes erkent, leert over de krachten van zijn 
of haar toekomst.



DE LEERDOELEN

Je weet wat je écht wilt

Je hebt meer zelfkennis en zelfvertrouwen

Je durft je kwetsbaar op te stellen

Je durft jezelf te zijn

Je voelt je in je kracht staan

Je maakt nieuwe vrienden

+ Niet te voorspellen uitkomst
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DE TRAINER

Mick van Zadelhoff - Vorig jaar fietste ik van Nederland naar Turkije 
terwijl ik wildkampeerde in een tent. Fietsen zelf beschouw ik 
absoluut niet als een hobby en kamperen had ik al niet meer gedaan 
sinds de basisschool. Waarom deed ik dat dan?

Inmiddels ben ik drie jaar actief als trainer en facilitator in non-
formele trainingen. Verder reis ik als digital nomad de hele wereld 
over en schreef ik een boek over alle verhalen en inzichten die dat 
opleverde. Mijn stijl van trainen kun je beschouwen als non-chalant, 
energiek en uitdagend.

De training geef ik overigens niet alleen. Verwacht creatieve 
bijdragen van Mike (die van ‘Ik Vertek’) en Jonathan (business 
owner, politicus en internationaal trainer).

Ik was op zoek naar persoonlijke groei en merkte dat ik die het 
makkelijkst kon vinden in discomfort. Soms was dat als ik als luie 
donder de bergen over fietste, soms was dat als ik als koukleum met 
min dertien graden in een tent sliep. Wat ik die reis heb geleerd is 
heftig. Nieuwe krachten in mijzelf, weten dat ik veel meer kan dan ik 
denk. Weten hoe mijn hersenen werken, de psychologie achter mijn 
keuzes. De fietstocht is een van de vele voorbeelden waarin ik zie dat 
persoonlijke ontwikkeling enorm belangrijk is en dat het iets is waar 
iedereen in zou moeten investeren.



DE ACCOMMODATIE EN VERVOER

Bujaleuf is op meerdere manieren te bereiken. De eerste is per auto 
(+- 9 uur reistijd). In dat geval zullen we kijken of meerdere 
deelnemers met dezelfde auto mee kunnen rijden. De tweede optie 
is met de sneltrein (+- 8 uur reistijd). De derde optie is met de Flixbus 
(+- 14 uur reistijd). Wanneer je jouw plek voor de training reserveert 
helpen we je uitgebreid met de reisplannen ;).

De training vindt plaats in midden Frankrijk op zo’n 800 kilometer 
vanaf de Nederlandse grens. Het plaatsje waar de training wordt 
gegeven heet Bujaleuf; een klein dorpje omgeven door prachtige, 
heuvelrijke natuur. Primair zullen de activiteiten plaatsvinden op en 
rondom camping Du Lac. Deze camping is in het beheer van mijn 
ouders die tevens waren te volgen in de populaire tv serie ‘Ik 
Vertrek’.

Tijdens de training kun je ervoor kiezen om op de camping te 
verblijven (gratis). Je neemt dan je eigen kampeermiddel mee. 
Electriciteit is gratis aanwezig. Wanneer je geen kampeermiddel 
hebt of niet houdt van kamperen, kun je een accommodatie in de 
omgeving regelen. Dit is op eigen kosten, maar we helpen je graag 
met de zoektocht. Een goede optie is dan bijvoorbeeld B&B 
Formidable. Betaalbare accommodatie is er rondom de tijd van de 
training in ieder geval genoeg. Zoek je ergens naar, neem dan gerust 
contact met mij op, dan helpen we je een handje.



INBEGREPEN BIJ DE TRAINING

Acht-daagse training

Activiteiten

Excursie

Drie maaltijden per dag

Tussendoortjes

Campingplek (incl. electriciteit)
*Het enige wat je zelf nog hoeft te betalen zijn de vervoerskosten.
Verder doen wij er alles aan om de training zo goedkoop mogelijk 
aan te bieden.
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