
 
 
 
Shinrin-Yoku:  
Herstel het evenwicht van mens en natuur in je organisatie. 
 

Opnieuw verbanden leggen met de natuur, in het bos, in de tuin, in de stad, in je huis, ja 

zelfs op kantoor. Het is ondertussen voldoende wetenschappelijk gestaafd hoe sterk de 

impact van dit verband is op de mens en op een team. Het zit vaak in heel kleine dingen. 

Deze workshop leert ons hoe het werkt, waarom het werkt – en hoe je er zelf mee verder 

kan, als HR, people manager, trainer,  facilitator, stress- en burnoutcoach, preventie-

adviseur, team leader, team.  

 

Situering 

 
Deze workshop is een outdoor- en indoor atelier, waarin we samen, in analytische volgorde maar doordrenkt met 
systemisch bewustzijn, het effect van de natuur op de mens en haar samenwerkingsverbanden exploreren. 
 
Francis Laleman heeft deze workshop ontwikkeld na een langdurig studie-verblijf in Japan – en het is dan ook 
geen verrassing dat we ons staven met een hele rits wetenschappelijke inzichten, maar ook met 
praktijkvoorbeelden over hoe de leer van Shinrin-Yoku (“een bad nemen in het bos”) in de drukke 
kantoordisctricten van steden als Tokyo, Osaka en Singapore succesvol wordt toegepast. 
 
The natural world is like our mother, a gift to us, offered by whatever we believe to be the divine . Nature is a 
paradise of healing. Mother Nature fills us with wonder and curiosity and invites us is. All we have to do is accept 
the invitation.  
 
(Dr Qing Li, Nippon Medical School) 
  



 
 
 

Doelgroep 

Je bent HR business partner, people manager, facilities manager, opleidingsverantwoordelijke, trainer, facilitator, 
stress- en burnoutcoach, preventie-adviseur, team leader, …  
 
Je kan ook op deze workshop inschrijven met je team, als team-activiteit. 
 
 

Wat leer je in deze opleiding? 

• We leren hoe enkele simpele oefeningen je kunnen helpen om je connectie met de natuur te herstellen. 

• We leren welke de onderdelen zijn van Shinrin-Yoku – en hoe en waarom ze zo heilzaam zijn. 

• We leren werken met de POMS test (Profile of Mood States), ontwikkeld door Douglas McNair, Maurice Lorr en 
Leo Droppelman (University of Western Australia). 

• We gaan natuur of park in en we leren werken met geluid, stilte, cognitieve rust, zicht, fractalen, geur, aanraking, 
smaak en verbinding. 

• We vertalen onze verbinding met de natuur in “stories” – verhaalmotieven. 

• We leren “in het bos baden” op kantoor. 

• We oefenen onze nieuwe skills aan de hand van eigen (bedrijfs)situaties. 

• We leren hoe we deze technieken met en onder elkaar kunnen gebruiken op het werk, met onze teams en in ons 
gezin. 
 
 
 

Programma 

 

Voor de inhoud van deze workshop lieten we ons onder meer inspireren door zen routines, Qing Li, John Ruskin, 
Henry David Thoreau, Rabindranath Tagore, Tadao Ando, Soetsu Yanagi, Soichiro Fukutake. 
 
 
Binnen. 

• Werken met een POMS test: concepten, uitvoering, ervaring, uitwisseling 
 
Buiten. 

• Ervaringen met de natuurlijke wereld: exploratie en dialoog. 

• Werken met zintuiglijke waarnemingen. 

• Kennisdeling. Wetenschap. Verzameling van natuurlijke fenomenen. 

• Gronding: oefeningen, uitwisseling, dialoog. 

• Mensen faciliteren. 

• Stories: verhaalmotieven, metaforen. 
 
Lunch. 
Binnen. 

• Opnieuw aan de slag met POMS 

• Dialoog, nabespreking 
 
Buiten. 

• Observatietechnieken. 

• Opdrachten: breng de natuur in je kantoor 

• Uitwisseling. Brainstorm. Concrete ideeën voor iedere deelnemer. 
 
Binnen. 

• Shinrin-Yoku: indoor. 

• Werken met compost. 

• Train-de-trainer: hoe passen we dit alles toe in onze eigen context? 
  



 
 

Op het eind van deze workshop ga je naar huis met … 

 

… een grondig inzicht in de heilzame werking van Shinrin-Yoku als praktijk in je eigen leven, thuis, op kantoor, in 
je omgeving. 
… een batterij wetenschappelijke inzichten over hoe natuurlijke fenomenen inwerken op de mens en haar 
samenwerkingsverbanden. 
… een waaier technieken om Shinrin-Yoku in je eigen context toe te passen 
… een concrete tool om de resultaten van Shinrin-Yoku te meten (POMS). 
… een grote doos vol ideeën om je werkomgeving op een wetenschappelijk verantwoorde en zinvolle manier te 
“vernatuurlijken” zodat je medewerkers beter, frisser, gezonder en minder stressvol “in” het werk staan. 
 
 
 

Cursusmateriaal 

• Een syllabus met werkbladen. 

• Een bibliografie. 
 
 

Zelf mee te brengen 
 

• Waterdichte laarzen 

• Regenjas 

• Handdoek 

• Twee paar verse sokken 

 


