
En dat terwijl 83% van de NL liever meer tijd buiten doorbrengt.
Buiten biedt zoveel voordelen. Het maakt ons gelukkiger, fysiek en
mentaal gezonder, productiever, creatiever en werkt verbindend. 

 
Geef medewerkers daarom meer frisse lucht. Dat is het maatschappelijk

doel van Dutch Outdoors. Meer aandacht voor mens en natuur via de
zakelijke markt. 

 
Als advies- en organisatiebureau brengen we organisaties naar buiten

met een pragmatische & prikkelende aanpak.

MAAK BUITENZIJN MEER ONDERDEEL VAN DE WERKDAG

Brengt (werkend) Nederland naar buiten!Brengt (werkend) Nederland naar buiten!
DUTCH OUTDOORS

WIST JE DAT?

NEDERLANDERS GEMIDDELD SLECHTS 11% VAN HUN TIJD BUITEN ZIJN?

Wij helpen bedrijven om mensen gedurende de werkdag meer naar buiten te
brengen, geïntegreerd in bestaande dagelijkse routines en werkprocessen.

Niet door meer te doen maar juist door het anders te doen.
 

Hoe dan? De oplossing is veel dichterbij dan we denken. Alleen al door
er bewust mee bezig te zijn, het binnen de organisatie als totaalpakket

te zien en integraal aan te pakken, gaat het kosten besparen en
voordelen opleveren. 

 
Benut de kracht van buiten!  

 

WWW.DUTCHOUTDOORS.NL 



... een integrale aanpak om een buiten te integreren in jullie organisatie. Met onze
buitenscan brengen wij in kaart op 4 niveau’s en adviseren wij hoe je in een paar
stappen de productiviteit & betrokkenheid kunt vergroten door meer activiteiten van
binnen naar buiten te brengen. 

ONZE AANPAK IN 4 STAPPEN
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DUTCHOUTDOORS.NL 

... het daadwerkelijk naar buiten brengen van jullie events, bestaande
dagelijkse (werk)routines, teamsessies en vergaderingen. Wij zorgen voor een
prikkelende en pragmatische aanpak aansluitend bij de overall doelstellingen
van de organisatie. 

... het boeken van onze inspiratietour voor jullie medewerkers tijdens lunchmeetings en
vrijdagmiddagborrels. In TEDTalk style spreken wij tijdens jullie congressen en events
over de kracht van de natuur en het buitenzijn. Gegarandeerd vol inspiratie aan de
slag!

INSPIRATIE EN MOTIVATIE (VANUIT DIRECTIE DOOR GEHELE ORGANISATIE) 
 
BUITENSCAN (INTEGRALE CHECK)

BUITENGEWOON ADVIES (HOE DAN EN MET WELKE STAPPEN?)

NAAR BUITEN (IMPLEMENTATIE OM BUITEN ECHT TE LATEN WERKEN)

En nu, hup naar buiten!

BENADER ONS VOOR...

...prikkelende relatiegeschenken en incentives passend bij vitaliteits- en
duurzaamheidsdoelstellingen. 
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