


Wie? 

• Wim Schotsmans

• 44 jaar

• Vader van vier

• Voormalig onderwijzer, 
reisbegeleider, bio-boer, café-
uitbater, … 

• Enthousiast wandelaar en fan van 
mensen. 



Wat? 

• Op pad met mensen die zin 
hebben in en nood hebben aan 
een luisterend oor of twee en 
een hoofd dat mee nadenkt

• Zowel privé als voor organisaties 
en bedrijven 

• Veel thema’s bespreekbaar, 
nadruk op het (inter)menselijke 
(voorbeelden volgen dadelijk) 

• Eenvoud en toegankelijkheid

• Korte en lange trajecten 



Waarom? 

• Eigen ervaring na 9 maanden ‘out’ zijn 

• Plezier vinden in het helpen van 
mensen

• Drempel tot hulpverlening verlagen 

• Resultaat behalen of samen zoeken 
naar betere aanpak

• Verschil maken, op kleine en grotere 
schaal 

• Haalbaar voor velen 

• Samen wandelen maakt echt verschil 



Traject 1

• Jongen van 16 jaar 

• Valt helemaal uit, letterlijk en figuurlijk 

• Lang verhaal van verslaafde moeder, agressie, 
eenzaamheid,… 

• Heel veel therapie achter de rug, ‘uitgepraat’

• Samen op pad gegaan, 4 dagen 3 nachten

• Avontuur, weg van de wereld, geen gsm … 

• Nieuwe inzichten, eerste stappen op weg van 
herstel, vooruit kijken

• Steeds gecombineerd met bezoeken aan 
psycholoog



Traject 2

• Meisje 15 jaar 

• Sexting, naaktfoto verstuurd aan vriendje

• Volgende dag foto gezien door de hele school 

• Zelfvertrouwen en netwerk kwijt

• 10 tal individuele wandelingen met haar 

• 5 tal wandelingen ook met de ouders 

• Besef dat wat ze deed niet fout is, maar dat de 
fout bij het zogezegde vriendje ligt. Hoe 
voorkomen? Wat anders doen?  

• Ouders ondersteunen in terug vertrouwen 
hebben in beslissingen van hun dochter 

• In samenspraak met psychologe 



Traject 3

• Vrouw van 42

• Alleenstaande mama van 
puberdochter 

• Eerst lang traject rond burn-out in 
onderwijs, na 6 maanden weer aan 
het werk

• Nadien geregeld wandelingen rond 
opvoeden van een 14 jarige dochter. 
Veel op straat, steeds te laat thuis, 

• Gevoel van eenzaamheid bij de mama, 
gevoel van opsluiting en straf bij de 
dochter 



Traject 4 

• 3 notariaten plannen langdurige 
samenwerking 

• 60 werknemers

• Kennismaking 

• Corona-stress in de hele groep 

• Hele dag georganiseerd: wandelen in 
kleine gemengde groepen, opdrachten 
onderweg en na aankomst, eten, 
dartscompetitie, … 

• Samen zijn, rust en eenvoud, tijd voor 
echte ‘Hoe is het nu met u?’



Wat nog? 

• Relatiewandeling ism
Gezinsbond 

• Studiekeuze of veranderen van 
werk

• Begeleiding bij echtscheiding 

• Teamdag voor begeleiders 

• GR 128 project

• Dagtochten voor jongeren en 
volwassenen

• Klankbord ondernemers

• … 



Waar? 

• Gevestigd in Bevel, bij Nijlen, bij 
Lier, tussen Antwerpen en 
Mechelen. 

• Individuele wandelingen: straal 
van 20km rond Bevel

• Grotere of langere opdrachten: 
over heel Vlaanderen



Wie gaat er mee?

www.buitendenker.be

0496/546438

wim@buitendenker.be

Ook welkom op Facebook en Instagram

http://www.buitendenker.be/
mailto:wim@buitendenker.be
https://www.facebook.com/buitendenker
https://www.instagram.com/buitendenker/

