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Naar aandacht in het hier en Nu
In deze vooral ervaringsgerichte online training reiken we 
je verschillende technieken aan om bewuster stil te staan 
bij jezelf. Zo komt er ruimte voor ontspanning, reflectie en 
nieuwe inspiratie. Je leert onbewuste, automatische patronen 
herkennen en terug te keren naar het moment van Nu, met 
volle aandacht. Het lichaam en de zintuigen spelen hierin een 
belangrijke rol. 

Je leert eenvoudige lichamelijke oefeningen, meditatie-, adem-
halings- en ontspanningstechnieken. Zo wordt het contact met 
het lichaam opnieuw hersteld, het denken vertraagd en ruimte 
gemaakt voor rust en reflectie in het hier en Nu.

Concrete handvatten 
Dit alles wordt ondersteund met evidence based modellen 
die zicht geven op je persoonlijk gedrag en functioneren 
(…de Meer component van de titel). Tevens ontvang je een 
uitgebreide syllabus met toelichting op modellen en  
werkbladen die je leerdoel helpen bereiken. Ook krijg je 
toegang tot ons Spotify account voor het beluisteren van 
passende muziek en persoonlijk door ons ingesproken 
mindful oefeningen.

Trainingsopzet
Het traject start met een uitgebreid intakegesprek met je 
persoonlijke Mindfulnestrainer waarin je motivatie van je 
deelname wordt besproken en de achtergrond hiervan. 
Daarna zijn er vier onlinelessen van 60 minuten vanuit  
onze onlinestudio en zelfs een ervaring in de buitenlucht 
(op afstand begeleid door je trainer).
De coaches/trainers van dOorsprong zijn ervaren en  
gekwalificeerde senior professionals die in een sfeer van  

betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen  
wijze invulling geven aan het gesprek. Het interval van  
de gesprekken wordt in gezamenlijk overleg en naar  
behoefte bepaald.

Leerdoelen
•	Hoe behoud ik voldoende aandacht voor  

mezelf / mijn welbevinden tijdens het thuiswerken?
•	Welke praktische tools staan tot mijn beschikking om  

mijn welzijn en vitaliteit op peil te houden in crisistijd?
•	Hoe blijf ik opgewekt en bewust in tijden van crisis?
•	Waar vind ik mijn ontspanning in crisistijd en hoe  

waarborg ik deze?
•	Hoe waarborg ik mijn vitaliteit en flexibiliteit?
•	 Hoe stabiliseer of vergroot ik mijn zelfvertrouwen in crisistijd?
•	Hoe onderhoud ik mijn persoonlijke relaties met mijn  

collega’s tijdens langdurig thuiszijn?
•	Hoe ga ik om met eenzaamheid?
•	Hoe houd ik bij langdurig thuiswerken de balans  

tussen werk en privé?
•	Wat zijn mijn valkuilen hierbij?

Mindfulness gaat over leven en werken met aandacht. Het leven, en vooral je werk, is veelal een continue stroom van  
gedachten en gebeurtenissen vanaf het opstaan tot het einde van je werkdag. We functioneren daarbij meer op de  
‘automatische piloot’ dan dat we bewuste keuzes maken. Daardoor vermindert het contact met onszelf en onze omgeving, 
werken we minder effectief en doelgericht en zijn we niet volledig aanwezig waar we werkelijk zijn, in het moment zelf.  
Hoe merken we deze ‘piloot’ op, hoe kunnen we deze uitzetten waar en wanneer nodig? Juist nu, in deze crisis/coronatijden, 
met de vele -soms plotse- veranderingen en een onzekere toekomst in het verschiet, speelt bij ieder van ons de vraag hoe 
we onze aandacht, welzijn en vitaliteit kunnen behouden. Samen met je persoonlijke Mindfulnesstrainer onderzoek je deze 
vraag, verken en ontdek je in deze training handvaten en oplossingen die passen bij jouw persoonlijke leefomstandigheden 
en (werk) omgeving. De training is zodanig ingericht dat elke sessie een mindful ervaring kan zijn. 
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**Inbegrepen en exclusief bij deze training** 
Je ontvangt voor aanvang van de training een  
‘Mindful Ervaringspakket’ met elementen die per  
sessie het ervaren en beleven, versterken.

Kortom, een concrete en persoonlijke training vol  
interactie en beleving, ter afwisseling van veel louter 
mentaal-gericht, digitaal thuiswerken.

Contact/inschrijving
Wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl
(www.doorsprong.nl).

* Deze opleiding is te vinden binnen het aanbod van Learning-
   ville (KPN en Rabobank academy) onder de opleidingscode: 
   EX-DRS-DS 40

Ronald Bouter
(1965) 
 
coachpraktijk 
Zoetermeer 

•	Gedurende 15 jaar directeur/eigenaar 
Aannemersbedrijf Bouter Bouw (verkocht 
in 1997)

•	Oprichter (2003) en directeur van dOor-
sprong, instituut voor Levenskracht en 
Inspiratie

•	Opleiding psycho-energetisch therapeut/
coach (3 jaar)

•	Opleidingen op het gebied van Groeps-
dynamica en Systeemleer, Gestalt en NLP

•	Hypnotherapie (National Guild of Hyp-
notists), Transactionele analyse en de 
trainersopleiding bij het IAS (Institute for 
the Application of Social Sciences)

•	Systemisch geschoold: opleiding familie- 
en organisatieopstellingen gebaseerd op 
de methode Hellinger bij I. Thorsten Preiss

•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality 
Integration (PRI)

•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 
van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Mijn recente rondreis samen met mijn 
zoon door India heeft mij doen beseffen 
hoe ontzettend rijk wij zijn en soms ook 
wel enorm arm in ons hart

•	Kernwaarden: echtheid, levens-
kracht, realisme en humor

Karin van de 
Kerkhoff
(1961)  
coachpraktijk 
Landsmeer en op 
locatie in Den Haag 
en Haarlem

•	 Gedurende 6 jaar werkzaam als voor-
lichter en communicatieadviseur in het 
bedrijfsleven, vanaf 1998 werkzaam als 
zelfstandig coach/mediator onder de 
naam Approach Coaching & Mediation, 
o.m. in samenwerking met dOorsprong

•	 Afgestudeerd als sociaal pedagoog (UvA) 
met hoofddomeinen: losmaking van het 
gezin en de overgang van school naar werk

•	 Aanvullend geschoold in relatie- en 
gezinstherapie (UvA psychologie), 
conflicthantering en -bemiddeling 
(NIP/NMI), systeemdenken (Interactie-
academie Antwerpen), ontwikkelings-
pychologie, persoonlijkheidsleer en 
psychopathologie

•	 Permanente educatie o.m. stress/vitali-
teitsmanagement, energetisch lichaams-
werk (Ki-training, mindfulness, houding 
en beweging), Imaginatie, dilemmacoa-
ching, Voice Dialogue (ITP), Persoonlijk 
Leiderschap en leidinggeven

•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 
van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Kernwaarden: vertrouwen, energie, 
helderheid, liefde&lef

Anite Jonkers
(1958) 
 
coachpraktijk 
Berkel-Enschot en op 
locatie in Loonse en 
Drunense Duinen

•	Gedurende 10 jaar zelfstandig  
ondernemer in de modebranche

•	Opleiding energetisch therapeut/ 
vitaliteitscoach

•	Opleiding gedragstherapeutisch werker
•	Opleiding Mindfulness bij  

See true Amsterdam (leer van Kabat Zinn)
•	Workshop geweldloze communicatie  

M. Rosenberg
•	Cursusleider in de Basisprogramma en de 

Leergang voor (para)medici bij een gezond-
heidscentrum in België gecombineerd met 
een eigen praktijk als energetisch therapeut 
gedurende 7 jaar

•	Gecertificeerd yoga docente in Hata en Critical 
Alignment yoga aangesloten bij de neder-
landse-vereniging van yoga docenten. Opge-
leid bij de blikopener en Gert van Leeuwen

•	Tweejarige opleiding Familie- en Organisa-
tieconstellatie door diverse docenten van 
het Hellinger Instituut Duitsland

•	Opleiding Psychosociaal therapeut (Gradatim)
•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality 

Integration (PRI)
•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker 

van het Levensstijlen Inventarisatie profiel 
(L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Gekwalificeerd teamleider in de verslavingzorg
•	Eigen praktijk Free Body Free Mind
•	Kernwaarden: openheid, kracht,  

energie, lichaamsbewust en empathisch


