
Wij leveren:

 Professionele voorbereiding en
 begeleiding door vakkundige 
 werkbegeleiders
 Trainingsdagen op basis van het
 concept ervaringsleren
 Landschappelijke activiteiten
 afgestemd op het werk dat de groep   
 aan kan/wil
 Eigen gereedschap, dat voldoet aan   
 de geldende veiligheidseisen

Wij werken samen met:

Wie is Stichting IKL:

 We zijn al meer dan 35 jaar actief in   
 het buitengebied van Limburg 
 Werkdagen met ‘‘alle Limburgers’’
 We gebruiken het landschap als 
 decor om met groepen actief aan de   
 slag te gaan
 We geloven in het belang van het 
 landschap voor ieder uniek persoon

Reacties na een werkdag:

 ‘Net wat ik nodig had, ik voel me 
 herboren’
 ‘Eindelijk weer eens echt moe geweest’
 ‘De zon op mijn gezicht, laat me stralen’
 ‘Hoe mooi is mijn omgeving toch’
 

IKL POSITIEF GEZOND

Voor meer informatie:

Mark Luijten
m.luijten@ikl-limburg.nl 06 - 22 48 64 09
Sabine de Jong
s.dejong@ikl-limburg.nl 06 - 53 48 32 96



Voorbeeld projecten:

IKL voert natuurwerkdagen uit met 
medewerkers van een onderwijskoepel die 
vanwege te hoge werkdruk thuis zitten. 
Tijdens de werkdagen wordt de drempel om weer 
actief te worden op de arbeidsmarkt verkleind en 
ziektenkosten worden bespaard.

IKL organiseert met schoolklassen 
fruitoogstdagen om kinderen te laten zien hoe 
lekker en gezond een appel of appelmoes is.

Werken met IKL in het landschap

 Zorgt voor sociale contacten
 Ruimte voor je welzijn en geest
 Buiten zijn zorgt voor frisse lucht
 Vergroot je gevoel van fitheid
 Zorgt voor een teamgevoel   
 Leert je grenzen kennen en 
 aangeven

Zorgt ervoor dat je anders naar je eigen 
gezondheid en omgeving gaat kijken

IKL POSITIEF GEZOND
45% 

van de Nederlandse 
bevolking zoekt vaak de natuur op om 

gezondheidsredenen. (Berg, 2012)

Een groene 
omgeving maakt zieken 

ook sneller beter. Een bekend 
onderzoek is dat van Ulrich.     

(Limpt, 2012)

De 
aanwezigheid 

van groen zorgt voor 25% 
minder depressies, 15% 

minder migraine en 
ernstige hoofdpijnen en 

23% minder astma 
of COPD.
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