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1-op-1

Coaching 

Wat je ontwikkelvraagstuk ook

is, deze coachreis biedt je een

unieke mogelijkheid om een

aantal dagen zeer intensief aan

de slag te gaan.

Wandelen in

Jordanië

Een bijzonder gastvrij land - vol

indrukwekkende overblijfselen

van diverse culturen en

magnifieke landschappen - dat

je wandelend ontdekt.

Y M . N L



Individuele coachreis

Denk je weleens na je vakantie: ik ga het

helemaal anders doen! Ik wil de rust vasthouden,

me niet meer laten meevoeren in de hectiek van

elke dag, nu echt concrete stappen gaan zetten

om het leven te gaan leiden wat ik zo graag wil...

Om na een aantal weken te ontdekken dat je

voornemens niet bestand bleken tegen de

realiteit?

Of je nu privé of zakelijk bezig bent met het

gevoel dat je andere wegen wilt inslaan maar

nog niet goed weet welke, of met de vraag hoe

je het moet aanpakken, coachgesprekken helpen

je om te onderzoeken of je op de goede weg

bent. Coaching is het opzoeken van een

professionele vragensteller die jou bevraagt op al

die rondcirkelende gedachten en alles wat je

bezighoudt, je onbestemde gevoel, je

besluiteloosheid, wat het is dat je tegenhoudt om

in actie te komen? Je gaat als het ware op reis,

samen met de coach, om op een gestructureerde

manier te komen tot de antwoorden die je zoekt. 

En… nu je toch echt hebt besloten om met jezelf

een dergelijke reis te ondernemen, waarom dan

niet deze reis daadwerkelijk als een reis ervaren

in een indrukwekkend en inspirerend land als

Jordanië? 

Je komt letterlijk in beweging, neemt afstand van

de routines van alledag en je moet af en toe uit

je comfortzone stappen. Tijdens deze reis sta je

bewust stil bij waar jij je nu bevindt en hoe je van

hieruit verder wilt. Door je een paar dagen onder

te dompelen in een heel andere cultuur met

andere gewoonten en gebruiken krijg je nieuwe

invalshoeken en gezichtspunten als vanzelf

aangereikt. De stilte en de natuur van Jordanië

zijn hierbij krachtige inspiratiebronnen. Dit wordt

jouw ontdekkingsreis, waarin je 1-op-1 begeleid

wordt door je coach met gesprekken en

werkopdrachten op locatie en tijdens

wandelingen. 



Meerdaagse wandeltocht

We wandelen een etappe van de Jordan Trail. Deze 650 kilometer lange voetreis

van het noorden naar het zuiden van Jordanië is van oudsher een karavaanroute

voor de handel vanuit Syrië naar Egypte en Saudi-Arabië. Elk van de acht

etappes heeft zijn eigen charme en indrukwekkende landschappen. Van Um Qais

naar Aljun in het groene noorden tot de spectaculaire etappes van El-Karak naar

Dana en van Dana naar Petra meer in het zuiden van het land.

Oude filosofen als Socrates en de Stoïcijnen

wisten het al: wandelen maakt ook de geest

lenig en scherpt de gedachten. Zij hielden hun

vraaggesprekken met studenten dan ook altijd

onder het wandelen. Ook wij als coaches weten

uit ervaring dat een wisselend en boeiend

landschap, buitenlucht en enige mate van

lichamelijke inspanning op een plezierige

manier bijdragen aan een vruchtbaar

coachtraject. 

Onze uitvalsbasis is het authentieke guesthouse

in het dorpje At-Taybeh, niet ver van de

historische stad Petra. We zijn hier te gast bij

de Nederlandse Jolanda Koopman.

Wij bieden je een tweetal opties om er een

helemaal op jouw coachvraag en op jouw

persoonlijke wensen toegesneden reis van te

maken. Zo kun je ervoor kiezen om alle nachten

door te brengen in At-Taybeh en je

coachwandelingen in de omgeving te maken. Je

hebt dan optimaal profijt van de bijzondere

energie van deze plek en je maakt kennis met

een fascinerend stuk Jordanië.

Als je voor het wandelaspect van de reis wat

meer uitdaging aan wilt gaan, kun je ook twee

of drie dagen van je coachingstraject

combineren met zelfgekozen wandeletappes op

de Jordan Trail, waarbij je de nacht slapend bij

locals of in een tent doorbrengt. Bij

meerdaagse wandeltochten gaat er een lokale

gids met ons mee die onderweg heerlijke

maaltijden voor ons kookt. 

Wandelen

https://jordantrail.org/
https://jordantrail.org/


                 Marien Colijn, coach:
                    "Mijn passie voor reizen heeft me al 

vaker naar Jordanië gebracht en telkens weer

word ik diep geraakt door dit prachtige land en

haar warme, gastvrije bewoners. Kijk er niet raar

van op als je zomaar thee aangeboden krijgt of

iemand je “Welcome to Jordan” toe roept. Het

wordt oprecht gemeend. Heel bijzonder is de rust

en de stilte die je op de verblijflocatie in zowel

Wadi Musa als At-Taybeh ervaart. Vanaf het terras

van Fig Tree Villa in Wadi Musa heb je prachtige

vergezichten over de Petra kloof. Het dakterras

van het andere guesthouse Beit al Taybeh in At-

Taybeh geeft een adembenemend uitzicht over het

bergachtige landschap en spectaculaire

zonsondergangen. De achtergrondgeluiden van

een blatend schaap of rondlopende kippen horen

er op een vanzelfsprekende manier bij. Door de

schoonheid en de stilte van de omgeving op je te

laten inwerken ontstaat er ruimte in je hoofd en

wordt er plaats gemaakt voor nieuwe inzichten.

Op je wandelingen door het boeiende en

afwisselende landschap samen met een lokale gids

en je coach worden vraagstukken helder en vallen

puzzelstukken op hun plek." 

Voor wie?

Wat je ontwikkelvraagstuk ook is, deze

individuele coachreis naar Jordanië biedt je

een unieke mogelijkheid om een aantal dagen

zeer intensief aan de slag te gaan in een 1-op-1

coachtraject, waarbij alle omstandigheden

maximaal bijdragen aan het resultaat. 

Tijdens de reis neem je duurzame besluiten en

word je standvastig in het bereiken van je doel.

Je neemt praktische tools en handvatten mee

naar huis om verantwoordelijkheid te nemen

voor je besluit in harmonie met je omgeving.

Waarom Jordanië?

                Marjan Kos, coach: 
                  "Mijn eerste reis naar Jordanië heeft

mij betoverd. De prachtige omgeving die zo anders

is dan in Europa, de weidse berglandschappen en

uitgestrekte woestijn met zijn steeds wisselende

kleuren, de eeuwenoude plaatsen zoals Petra en

Jerash. De andere, heerlijke smaken van het eten,

en de hartelijke mensen die dapper hun veelal

sobere bestaan leven. Voor mij is het een

omgeving die verwondert en inspireert, waar je

volledig in het hier en nu kunt zijn en al je

zintuigen open kunt zetten. En laat dat nu precies

een belangrijke voorwaarde zijn om weer in

verbinding te komen met jezelf. Niet bezig zijn met

wat is geweest en nog niet verdwaald zijn in de

toekomst, maar in het nu ervaren wat er werkelijk

toe doet, waar je afscheid van wilt nemen en wat

je mee wilt nemen voor straks. Ook al tijdens de

reis naar Jordanië toe ga je nieuwe kanten van

jezelf leren kennen en ontdekken dat je intuïtie een

belangrijke wegwijzer is in alles wat je

onderneemt. Je verlegt letterlijk je grenzen en

gaat weer ervaren hoe fijn het is die dingen te

doen die jou plezier geven."

Foto: jordantrail.org



JORDANIË

Het Hasjemitisch koninkrijk Jordanië is een jong land

met een oude en rijke geschiedenis. Al in de oudheid

waren reizigers gefascineerd door dit land. Maar ook

op de moderne reiziger heeft het land een grote

aantrekkingskracht en dat is niet voor niets.

Jordanië is een bijzonder gastvrij land vol

indrukwekkende overblijfselen van diverse culturen

en magnifieke landschappen. 

Het is een van de meest stabiele landen in het

Midden-Oosten.

De Wadi Rum woestijn ligt vrij afgelegen in het

zuiden van Jordanië en wordt slechts bevolkt door

nomaden. De grillige bergketens worden afgewisseld

door eindeloze zandvlaktes. De Wadi Rum vallei is al

sinds de prehistorie bewoond. De vroegste bewoners

lieten er rotstekeningen achter.



De basis van onze coachgesprekken is de

Analytical Competence Tool of ACT-analyse.

Voorafgaand aan de reis vul je de ACT-analyse

in, die je in staat stelt meer over jezelf te

ontdekken en vooral over je onbewuste

aansturing. In steeds meer onderzoeken wordt

aangetoond dat jouw onbewuste voor een groot

deel bepaalt hoe jij je privé en op je werk

gedraagt en hoe je overkomt op anderen.

De resultaten van jouw ACT-analyse bespreek je

voorafgaand aan de reis met de coach die jouw

reis gaat begeleiden. Aan de hand van de

analyse formuleer je jouw coachvraag waarmee

je op je reis aan de slag wilt en die de basis

vormt voor de drie coachgesprekken die we in

Jordanië voeren. Eenmaal terug in Nederland

houden we nog een vijfde, afrondend

coachgesprek. 

ACT-analyse

Het programma

Het uitgangspunt is een vijfdaagse coachreis,

inclusief een dag van aankomst en een dag van

vertrek. In de drie tussenliggende dagen werk je

intensief aan de verdieping van jouw

ontwikkelvraagstuk. Je voert gesprekken met je

coach en werkt aan je eigen reis-journal. Het

uitgebreide intakegesprek en de ACT-analyse

voorafgaand aan de reis vormen hiervoor de

basis. De data voor de reis worden in onderling

overleg bepaald.



OPTIE 1
Je slaapt vier nachten in een van de guesthouses

en maakt dagwandelingen, al of niet met een

transfer. 

OPTIE 2
Je gaat twee of drie dagen op pad met je coach

en een lokale gids. Van tevoren wordt met je

afgestemd welke etappes je gaat lopen en waar

je gaat eten en slapen. 

Dag 1 – Aankomst
Aankomst in At-Taybeh of Wadi Musa. 

Uitpakken, kennismaken met de staf van de locatie, uitrusten van de reis. 

Een warme avondmaaltijd, en daarna lekker slapen.

Verdieping op je coachvraag met

bijbehorende opdracht(en)

Wandeling in de omgeving

1e coachgesprek

Dag 2

Ontbijt, lunch en diner gebruiken we bij Beit al

Taybeh in At-Taybeh.

Vertrek naar start wandelroute

1e etappe van de route

1e coachgesprek

Dag 2
Bij 2 dagen op pad: zie hiernaast bij optie 1.

Bij 3 dagen op pad:

Ontbijt in At-Taybeh. Lunch en diner onderweg,

slapen in tent of bij locals.

Wandeling Little Petra (met transfer) 

2e coachgesprek

Dag 3

Ontbijt en diner in At-Taybeh.

Lunch in Little Petra.

Ontbijt in At-Taybeh

Vertrek naar start wandelroute

1e etappe van de route

2e coachgesprek

2e etappe van de route

2e coachgesprek

Dag 3
Bij 2 dagen op pad:

Bij 3 dagen op pad:

Lunch en diner onderweg, slapen in tent of bij

locals.

Wandeling is optioneel en in onderling

overleg

3e coachgesprek*

Dag 4

Ontbijt en diner in At-Taybeh.

Lunch op locatie. 

Laatste etappe van de route

3e coachgesprek*

Dag 4

Ontbijt en lunch onderweg. Transfer terug naar

At-Taybeh. Diner en overnachting bij Beit el

Taybeh in At-Taybeh.

Dag 5 – Vertrek
Ontbijt in At-Taybeh. Daarna transfer naar de luchthaven, of als je ervoor gekozen hebt langer in

Jordanië te blijven vervolg je je reis op eigen gelegenheid. 

 

* Na thuiskomst zullen we nog een afrondend gesprek voeren.



Reis, verblijf en maaltijden

Je reist op eigen gelegenheid naar Jordanië.

Het tijdstip van aankomst zal afhangen van je

vlucht en de locatie waar je verblijft. Wij, de

coaches zijn er al. Wij zullen je met onze

gastvrouw welkom heten en zorgen dat je je

kunt ontspannen en acclimatiseren. Het kan zijn

dat je andere coachees tegenkomt die met een

eigen traject bezig zijn met één van de

coaches, maar jouw coaching blijft 1-op-1. 

 

Er zijn twee sfeervolle locaties in de buurt van

Petra waar we gebruik van kunnen maken,

afhankelijk van programma en beschikbaarheid:

B&B Petra Fig Tree Villa in Wadi Musa en Beit al

Taybeh guesthouse in At-Taybeh. In beide

worden overheerlijke maaltijden geserveerd met

traditionele gerechten uit de Jordaanse keuken.

Hoofdzakelijk vegetarisch bereid. Ook het

ontbijt is elke keer weer genieten van de 

geurige, kleurrijke en smaakvolle

kruidenmelanges in combinatie met diverse

soorten platbrood (Lavash) en olijfolie. Als je

kiest voor meerdaagse trektochten, slapen we

onderweg in tenten of bij lokale mensen die hun

smaakvolle maaltijden voor je koken. Een lokale

gids gaat dan met ons mee.

Jordanië is zo’n prachtig land met veel

buitengewone bezienswaardigheden, dat we je

graag aanbevelen voor of na je

coachingstraject een paar dagen extra in te

plannen om meer van het land te ontdekken en

er een onvergetelijke reis van te maken. 

Jolanda Koopman, onze gastvrouw, kan je

desgewenst vooraf tips, aanbevelingen en

nadere informatie geven over

bezienswaardigheden, verblijfsmogelijkheden en

transfers en andere praktische zaken.

https://www.petrafigtreevilla.com/
https://beitaltaybeh.com/


Het gehele coachtraject, inclusief verblijf en

maaltijden en inclusief de transfers in Jordanië

komt op € 4.000 voor optie 1 en € 4.250 voor

optie 2. De ACT-analyse en het voorbereidende

en afrondende gesprek zijn hierbij inbegrepen.

Het vliegticket regel je zelf; reken daarvoor op

ongeveer € 400-500.

Mocht de coachreis voor jou tot een nieuwe

coachvraag leiden, of als je je nog verder wilt

verdiepen, kun je uiteraard in overleg met je

coach aanvullende gesprekken inplannen die

we separaat zullen offreren.

Wil je meer weten over deze reis en de opties

die we aanbieden? Je kunt mij mailen

(info@ym.nl) of bellen (06 – 5094 4858) om je

interesse aan te geven of wanneer je meer

informatie wenst. 

Wat zijn de

kosten?

Marien Colijn, Ym Interim, Advies & Coaching

Marjan Kos, HBM consultancy

info@ym.nl | ym.nl

Marien: 06 - 5094 4858

Marjan: 06 - 5168 9154

mailto:info@ym.nl
https://www.ym.nl/

