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‘Als je zelf ergens plezier in hebt, ga je er energie in 
steken en gaat het groeien’
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‘Sterker nog,
             je bent fantastisch’
Op pad met wandelcoach Hilde Backus

Nederland telt 80.000 coaches. Velen lukt het niet het hoofd boven wa-
ter te houden, maar de praktijk van wandelcoach Hilde Backus groeit 
en bloeit. In Op weg naar plezier in je werk, dat deze week verschijnt, 
coacht ze de lezer op papier. Wandelend door landgoed Amelisweerd 
vertelt ze over haar aanpak. “Je bent goed zoals je bent. Stop ermee 
dat geweld aan te doen.”

Door Frieda Pruim foto’s Stijn rademaker

Er is regen voorspeld, maar de lucht is strakblauw. Het 
terras van Theehuis Rhijnauwen, aan de Kromme Rijn 
tussen Utrecht en Bunnik, zit op deze vrijdagmiddag 
vol. Vogels fluiten dat het een lieve lust is. Voor het thee-
huis zit een oudere man fruit te verkopen. Hij dommelt 
weg, maar kijkt op als Hilde Backus hem groet. “Lekker 
weertje hè?” zegt ze. “Ik ga weer aan de wandel.”
We hebben afgesproken op landgoed Amelisweerd, 
waar Backus sinds 2004 coachingsgesprekken houdt. Ze 
heeft 30 à 35 klanten tegelijk, vooral academici, met wie 
ze elk vier wandelingen maakt, in een periode van on-
geveer drie maanden. Thuis doen ze testen, schrijf- en 
wandelopdrachten. Die staan deels ook in het ‘zelfhulp-
boek’ dat ze net over haar aanpak geschreven heeft. 
Daarmee kunnen lezers zelf letterlijk op weg. Ze heeft al 
meer dan vijfhonderd mensen gecoacht. 
Hilde Backus kent het gebied op haar duimpje, dus zij 
bepaalt de route.“Spannend hoor, om niet de gastvrouw 
te zijn”, zegt ze terwijl we op pad gaan, langs een gras-
veld waar mensen zitten te picknicken. Ze heeft een in-
spirerende ochtend achter de rug met Anneke Dekkers, 
auteur van onder meer Lachen met lef. “Ik krijg veel 
verzoeken van coaches om te vertellen waarom ik zo 
succesvol ben. Dat komt omdat ik een helder product 
aanbied dat goed bij mij past. Met Anneke ontwikkel ik 
een programma voor andere coaches om hun aanbod 
helderder te maken.”
Ze noemt het voorbeeld van een personeelsadviseur die 
ze eerder die week sprak. “Het lukte haar niet om van de 
bank af te komen, maar nu weet ze het: ze gaat anderen 

motiveren om van de bank af te komen. Daarmee komt 
ze zelf in beweging. Als je zo helder bent in wie je kunt 
helpen en zo dicht bij jezelf blijft als deze vrouw, voelen 
je klanten zich gezien.”
Veel mensen die Backus coacht willen zelf coach 
worden. “Nederland telt 80.000 coaches. Het is een 
niet-beschermd beroep, iedereen kan roepen dat-ie het 
is”, zegt ze terwijl we een overstekende vrouwtjes- en 
mannetjeseend voorrang verlenen. “Ergens lijkt het 
makkelijk: je hoeft alleen maar te luisteren. Maar het 
past niet bij iedereen om met de aandacht vooral bij de 
ander te zijn.”
Voor zichzelf vindt ze de combinatie van wandelen en 
coachen ideaal. “Als ik dit landgoed oprijd, ben ik altijd 
weer dankbaar dat ik dit doe. Ik ben in de natuur en 
ik kan iets voor mensen betekenen, vanuit mijn eigen 
bedrijf.” Met verbazing in haar stem: “Het is een wonder 
dat het gelukt is! Ja! Het was ooit mijn droom, en die is 
uitgekomen.”

avontuur
In 2004 ging ze als zelfstandig coach en trainer aan 
de slag. Ze besloot haar hobby wandelen een plaats 
te geven in haar werk. “Niet zozeer omdat dat goed 
zou zijn voor de mensen die ik coachte, maar het was 
fantastisch voor mij!” lacht ze. “Ik geloof echt dat het zo 
werkt: als je ergens zelf plezier in hebt, ga je er energie 
in steken en gaat het groeien.”
Ze houdt van het avontuur van het wandelen. “Wat is er 
achter de bocht? Uitzichten ver weg of geritsel dichtbij. 
En het lopen heeft een cadans die ertoe uitnodigt om 
het met aandacht te doen. Dat vind ik rustgevend. Daar-
om ga ik ook vaak zelf eerst wandelen voor mijn eerste 
afspraak. Dat is mijn vorm van mediteren. Dan zie ik de 
blaadjes, hoor ik de vogeltjes, voel ik mijn stappen en 
kom ik daar steeds weer bij terug. Zo raad ik mensen 
ook aan om met wandelen te beginnen in mijn boek.”
Pas toen ze al een paar jaar als wandelcoach bezig was, 
kwam ze onderzoek op het spoor, van onder anderen 
Henk Staats (docent Universiteit Leiden) en Agnes van 
den Berg (bijzonder hoogleraar Groningen), waaruit 
blijkt dat de natuur een positief effect heeft op men-
sen. “Ze worden rustiger, geconcentreerder, ze kunnen 
helderder denken, beter besluiten nemen, zijn optimis-
tischer en hun zelfdiscipline neemt toe.”
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‘In de natuur 
word je

rustiger, 
helderder, 

kun je beter 
besluiten 

nemen en 
neemt je 

zelfdiscipline 
toe’
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Wat voor effect heeft de natuur op de mensen die zij 
coacht? Ze staat stil op een zandpaadje langs het water 
om hierover na te denken.“De plaatsen waar ze tot een 
belangrijke ontdekking kwamen, fungeren in elk geval 
als een anker. Dan zeggen ze: ‘Bij die wilg wist ik wat ik 
wilde’, of ‘Op dat paadje werd me duidelijk dat ik in orde 
ben’. Dat helpt de ontdekking in herinnering te roepen.”
“Nu ik zelf veel aan het woord ben, kijk ik weinig om 
me heen”, realiseert ze zich. “Voor mijn klanten geldt 
dat denk ik ook. Maar dat geeft niet, want uit onderzoek 
blijkt dat het voldoende is om in de natuur te zijn. Soms 
vraag ik wel: ‘Welke kant zullen we opgaan?’ Dan zeg-
gen ze bijvoorbeeld: ‘Daarheen, want daar is het lichter.’ 
Daar speel ik dan op in door te vragen: ‘Hoe kun je 
lichter kijken naar je keuzes?’”

Ultieme vrijheid
Kenmerkend voor haar manier van werken is boven 
water krijgen wat de grootste droom is van de mensen 
die ze coacht, en wat hun belangrijkste talenten zijn. 
Vervolgens stimuleert ze hen om in actie te komen om 
hun droom waar te maken. “Compassie met jezelf vind 
ik daarbij heel belangrijk: je bent goed zoals je bent. 
Stop ermee om dat geweld aan te doen.”
Dat was een eyeopener voor haarzelf op de School voor 
Zijnsoriëntatie van Hans Knibbe in Utrecht, waar boed-
dhistische principes en westerse psychologie worden 
gecombineerd. “Ik was afgestudeerd in de psychologie, 
met een probleemgerichte aanpak. Ik was ook onzeker 
over mezelf, maar op deze opleiding was de boodschap: 
je bent goed genoeg. Sterker nog: je bent fantastisch! 

We werden gestimuleerd om het goddelijke in onszelf te 
ontdekken. Ik hapte naar adem van geluk. Ik ben daar 
echt opengegaan, heb ultieme vrijheid ervaren.” 
Buiten de opleiding, tijdens een sollicitatiegesprek of 
als ze een spannende training moest geven, had ze 
er soms moeite mee dat gevoel te behouden, maar er 
veranderde toch iets: “Ik had een positievere uitstra-
ling waardoor ik meer vreugde en vrijheid bij anderen 
opriep.”
Ze verlangt nog wel eens terug naar ‘de grote opening’ 
die ze op de School voor Zijnsoriëntatie ervoer. “Nu ben 
ik daar vaak van verwijderd. Wandelen helpt me om dat 
terug te vinden. Dan vind ik het bijvoorbeeld grappig 
dat de blaadjes van die boom zo heen en weer gaan.” 
Ze lacht, staat stil en kijkt geconcentreerd: “Ze zijn teer, 
elegant, speels, ondeugend. Dan is er rust en vreugde.”
Tijdens de opleiding speelde een terugkerende geleide 
meditatie naar het ‘Huis van Zijn’ een belangrijke rol 
om het gevoel van vrijheid steeds weer op te roepen.
Ze blijft die visualisatie doen tijdens supervisies en 
intervisies.“Het Huis van Zijn is een mooi landschap of 
een huis. Daar ontmoet je de ‘gestalte’, die voor iedereen 
anders is. Het is de personificatie van wie jij bent als je 
vrij bent. Hij of zij leeft je als het ware voor hoe je leven 
zou kunnen zijn.”
In haar eigen coaching doet ze iets vergelijkbaars. Ze 
legt mensen de ‘wondervraag’ voor, bedacht door 
psychotherapeut Insoo Kim Berg. Die vraag luidt: Als 
op een ochtend ineens al je problemen zouden zijn 
opgelost, hoe zou je leven er dan uitzien? “Ik stel daar 
allemaal concrete vragen over, toegespitst op de werksi-
tuatie. Dan ontstaat een dag waarop van alles mogelijk 
is dat vanuit je beperkte angstige blik niet kan ontstaan. 
Vaak spreken mensen voor het eerst hardop uit wat ze 
heel graag willen. Dat geeft veel energie: wow, dit is wat 
ik werkelijk wil! Vervolgens kunnen ze kijken of ze dat, 
of een deel ervan, kunnen realiseren.”
De ‘innerlijke vriend’, geïnspireerd op de ‘gestalte’ en 
het boek Zelfcompassie van psychologe Kristin Neff, 
kan daarbij helpen. “Die kun je oproepen als reactie op 
de innerlijke criticus, die we allemaal hebben en die 
roept: dat kan jij niet. Wat ik het meest hoor in de coa-
ching is: ‘Ik vind dat ik niet goed ben, maar ik trek alles 
uit de kast om dat te verbloemen.’ Je innerlijke vriend 
kun je vragen wat hij denkt van zulke kritische gedach-
ten en wat hij je zou adviseren.”

Bosanemonen
In haar boek en op haar LinkedIn-site staan veel suc-
cesverhalen van klanten, maar haar aanpak werkt niet 
bij iedereen.“Laatst had ik een man die graag een eigen 
bedrijf wilde beginnen, maar hij was zo gehecht aan de 
zekerheid van zijn ongelooflijk saaie baan, dat hij die 
stap toch niet zette.”
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De hand van de Hemel

Ik was kwaad. Héél kwaad. Als 
een leeuwin in haar kooi liep ik 
rondjes; de klauwen uitgestrekt, 
het hart telkens opborrelend van 
woede. Iemand had me diep be-
ledigd, gekwetst. Gedurende de 
hele week leek het, alsof iedereen 
erop uit was hetzelfde te doen. Je 
gaat een soort patroon zien. De 
hele wereld heeft het op me ge-
munt. Ze duwen me opzij, willen 
me pijn doen, laten me lijden. Het 
was ze uiteindelijk dus gelukt. Ik 

verzon de meest afschuwelijke martelingen, voor de dag 
dat ik de boosdoeners tegen zou komen. Ik zou hun car-
rière om zeep helpen. Hen publiekelijk aan de schand-
paal nagelen. De mannen flink op vervelende plekken 
schoppen, de vrouwen de ogen uitkrabben. Even gaf het 
voldoening, deze plannen te bedenken en concrete stap-
pen te nemen die de eerste treden vormden van mijn 
wraakacties. Maar na een zoveelste tegenslag lukte het 
niet meer. Ik zat op de bank en er restte niets meer. Geen 
troost in het plannen maken, geen opgetild worden door 
de Koran te lezen, geen vechtlust. Slechts wanhoop bleef 
over. Ik begon te schrijven, met grote halen – alles wat in 
me opkwam, alle frustratie door elkaar heen gevlochten. 
Ook naar boven zond ik mijn woede vanaf het papier. 
Waar zijn jullie dan, alle engelen, voorvaderen en goden 
waarvan men zegt dat jullie zo met ons, aardmensen, 
bezig zijn? Laat dan eens wat horen!
De woede-gedachten waren heel even opzij geduwd. 
Verbeeldde ik het me, of voelde het hart inderdaad iets 
lichter? Ik ging slapen met de gedachte dat ik de vol-
gende dag wel zou merken of het schijn was, of dat het 
inderdaad iets beter ging. Ik stond op, ging boodschap-
pen doen, kwam thuis en keek op mijn telefoon. Twee 
mensen, waarvan ik dacht dat ze me opzettelijk negeer-
den, hadden vriendelijk teruggemaild. Degene wiens 
nek ik had willen breken, had gebeld met excuses. 
Pijn laat zich niet onmiddellijk wegjagen. Hij zal nog wel 
een tijdje blijven zitten, want ook pijn heeft recht op een 
plek in ons leven. Maar een straaltje licht was doorgebro-
ken. Het leek alsof de hemel haar hand had uitgestrekt 
en zei: ‘normaal gesproken antwoorden we nooit op 
commando. Maar omdat je het nu écht nodig had, zijn 
we voor één keer overstag gegaan’. Gebroederlijk naast 
de pijn, huist nu een groot gevoel van dankbaarheid 
naar boven.

“Prachtig hè”, zegt ze terwijl ze wijst op de witte 
bosanemonen die langs het pad groeien. Ze 
vervolgt:“Sommigen denken dat het wonder gaat 
geschieden maar beseffen niet dat ze daar zelf veel voor 
moeten doen. Het is ook mogelijk is dat ze ontdekken 
dat hun droom niet haalbaar is. Daarom blijven ze 
liever dromen. Maar soms blijkt de weg naar het verwe-
zenlijken van je droom minder moeilijk dan je denkt. 
Die kun je opdelen in concrete kleine stappen die op 
zich al fijn kunnen zijn, bijvoorbeeld een inspirerend 
gesprek met iemand die doet waar jij van droomt. Ik 
geef milde duwtjes, maar ook wel pittige.”

Methode
Het is vlak voor sluitingstijd als we de Veldkeuken nade-
ren, het café waar ze haar klanten op koffie of thee met 
heerlijke taart trakteert. Vandaag láát ze zich trakteren, 
op landgoedthee met chocoladetaart. 
Aan een klein houten tafeltje in de hoek vertelt ze over 
de ontstaansgeschiedenis van haar boek. “De uitgever 
vroeg me of ik mijn methodiek op papier wilde zet-
ten. Eerst was ik vooral vereerd, maar later dacht ik: 
geef ik niet alles wat ik weet weg? Dat mensen op eigen 
houtje mijn wandelprogramma gaan volgen of daar 
uithalen wat voor hen belangrijk is, vind ik alleen maar 
fantastisch. Maar ik maakte me wel zorgen dat collega-
coaches mijn methode gaan kopiëren. Nu denk ik: ik 
laat het los, en ik ga er vanuit dat mensen de copyrights 
respecteren.”
Een deel van de oefeningen uit het boek heeft Hilde 
Backus laten inspreken. Die kun je downloaden van 
haar site om wandelend op je Ipod af te luisteren. 
Waarom hebben mensen eigenlijk de hulp van een 
coachprogramma nodig om plezier te krijgen in hun 
werk? “Helder naar jezelf kijken is heel moeilijk”, weet 
Backus uit eigen ervaring. “En het vraagt ondersteuning 
om spannende stappen te durven zetten. Soms is het 
een hele zoektocht, soms ligt alles al klip en klaar en 
heeft iemand nog maar een klein duwtje nodig om te 
gaan.”
Voordat we de Veldkeuken verlaten, wijst ze op de trap 
naar boven. “Kijk, ik heb erover gedroomd dat mijn 
kantoor hierboven zou zijn. Ik zou er allemaal dakka-
pellen bouwen – maar dat mag helemaal niet. Nu heb 
ik een ander droomkantoortje op het oog. Het heet de 
Duiventil en staat naast Stayokay, vlakbij het theehuis. 
Stayokay wil er een bruidssuite van maken, maar de 
ruimte is niet brandveilig. Daar wil ik samen met andere 
zelfstandig ondernemers gaan werken. Ik laat als coach 
anderen hun dromen realiseren, dus ik vind dat ik ook 
werk moet maken van mijn eigen nieuwe droom.” ■

Hilde Backus: Op weg naar plezier in je werk – Ontdek je talent met 

het Wandel Coach Bureau, Forte Uitgevers, 160 blz., € 17,95.
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