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Specificatie ‘Laat je praktijk swingen’ 
Bedrijfmatig, psychologisch, filosofisch, praktisch en spiritueel  
4-daagse cursus  
 
In Hilversum op zaterdagen 10 en 24 mei, 7 en 21 juni 2014   
 

 
 
 
Klanten werven, je praktijk of bedrijf ‘neerzetten’, (moderne) media gebruiken, met succes 
deelnemers interesseren, je doelgroep, dienst en organisatie resultaatgericht op elkaar 
afstemmen. 
Dat kan. Ook in crisistijden. 
Er zijn wel wat voorwaarden. Zo moet dat wat je wil bereiken passen bij de beschikbare 
mogelijkheden. Wat is je wérkelijke bedoeling achter het werven van klanten? En in welke sfeer 
en met welke mensen of instanties (leveranciers, partners en doelgroepen o.m.) wil je dit 
realiseren? Wat zijn hierbij je waarden? En natuurlijk je principes en normen voor het bepalen 
wanneer je bent geslaagd.  
Verder kijken we naar wat er nodig is om je intenties in een concrete vorm in de wereld te 
zetten en het resultaat te monitoren. 
Want ook zakelijk actief en succesvol zijn is de uitkomst van een proces van bewustwording.  
 
Anders dan veel andere zakelijke cursussen en opleidingen gaan we niet alleen kijken naar trucs en 
tips om je praktijk een duw omhoog te geven. We kijken ook uitvoerig naar jezelf, je motieven, je 
uitgangspositie, en vooral naar je beoogde klanten. Want op hen stem je jouw intentie af; zij dragen 
immers je praktijk en met hen realiseer jij je doelen. 
 
De 4-daagse cursus heeft een interactief en persoonlijk karakter. Er is veel gelegenheid tot 
uitwisseling, vragen stellen en toetsing aan de ervaring van de docent. 
 
Waarom zou je deze 4-daagse volgen? 

 met een nieuwe bril kijken naar je bedrijf, praktijk, dienst of centrum; 

 bewuster worden van wat zakendoen en je bedrijfsmatige acties zijn voor je;  

 vanuit je diepste drijfveer gaan werken; 

 je waarden en klanten benoemen, ze interesseren; 

 met succes (nieuwe) klanten leren werven; 

 nieuwe activiteiten leren opzetten die mensen aantrekken; 

 een 4-daagse - om de 2 weken 1 vrijdag - met aan het eind een begin van je  
biznizplan; 

 werken vanuit het Ratio-Intentio-Emotio-Actio-Visio-model; 

 begrijpelijk, praktisch, hands-on; 

 delen en uitwisselen met collega’s; leren van elkaar 

 praktische huiswerkoefeningen (ca 1 à 2 uur per cursusdag); 

 ruime feedback op je eigen situatie of op je vragen;  

 mogelijkheid om gemiste cursusdagen later alsnog bij te wonen/in te halen; 

 gratis e-mail helpdesk gedurende de cursus; 
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 jouw zakelijke activiteiten net zo succesvol te laten worden als je voor ogen staat. 
 

Doelgroep: Wie de eigen praktijk op een hoger plan wil brengen:  

 Therapeuten / coaches. 

 Evenementenorganisatoren. 

 ZZP’ers. 

 Opleidingsmanagers. 

 Centrumeigenaren / directeuren van spirituele organisaties. 

 Starters. 

 En iedereen die zelf verantwoordelijk is voor het eigen inkomen en zijn of haar 
praktijk wil laten swingen. 
 

Resultaat: De deelnemer heeft na de cursus: 

 inzicht in de voorwaarden die nodig zijn voor het eigen zakelijke succes; 

 ervaren welke acties daarvoor ondernomen moeten worden; 

 een basis voor een businessplan om het beoogde resultaat te halen;  

 kwalitatieve feedback op de plannen. 
Kortom: een concrete opzet voor extra omzet die de investering in de cursus ruim 
overtreft. 
 

Data: Hilversum (Centrum Eén & Al): op zaterdagen 10 en 24 mei, 7 en 21 juni 2014  
(10.00-17.00u).  
Gemiste dagen door omstandigheden kunnen onder voorwaarden worden ingehaald 
op de later tijdstip. De cursus wordt twee keer per jaar aangeboden. 
    

Vorm: Vier cursusdagen van 10.00-17.00 uur in Hilversum. Daarbij wordt gewerkt met 
diverse leerstijlen. De lessen worden afwisselend ingevuld met informatieve 
voordrachten, oefeningen, interactieve onderdelen en andere individuele en 
groepswerkvormen. 
Leermaterialen, lunches, een reader en koffie/thee/water zijn beschikbaar. 

 
Programma: De ruwe opbouw van iedere cursusdag is allereerst de behandeling van het ‘huiswerk’ 

en de vragen. Daarna de behandeling van een facet van de ‘theorie’, gevolgd door 
oefeningen of individuele of groepsgewijze uitwerking. 

 Uitgangspunt is het Visio-model. Deze wordt door iedere deelnemer gedurende de 
cursus persoonlijk ingevuld. Het eindresultaat is een aanzet tot een concreet 
businessplan.  
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1. Dag 1: 
Op deze eerste cursusdag kijken we na de introductie en de kennismaking naar de 
grote lijnen van de cursus, zoals is weergegeven in het Ratio-Intentio-Emotio-Actio-
Visio-model. 
We gaan een zelftest doen om je eigen sterke en zwakkere kanten te ontdekken in het 
model. 
Aan bod komen de onderdelen Ratio en Intentio met verschillende werkvormen. En 
ieder krijgt huiswerk mee om te bespreken de volgende keer. 
 
2. Dag 2: 
Uitvoerige bespreking van het huiswerk en de gerezen vragen. 
We kijken naar het aspect Emotio. Zowel je eigen score als ook de afstemming van je 
Ratio en Intentio op je (beoogde) klanten en andere samenwerkende partijen. 
We gaan met verschillende technieken de diepte in om jouw waarden en vooral sfeer 
te ontdekken, met het oog op je afstemming op jezelf en natuurlijk van daaruit op je 
klanten. 
Hier leggen we de gevoelsmatige basis van het ‘swingen’ van je praktijk. 
We maken een begin met Actio: het in de vorm zetten van de middelen en acties door 
een inventarisatie te formuleren van wat uit Ratio, Intentio en Actio logischerwijs moet 
volgen. 
 
3. Dag 3: 
Uitvoerige bespreking van het huiswerk en gerezen vragen. 
Deze cursusdag staat in het teken van Actio. We gaan heel veel details invullen van 
het ‘hóe’ jij je praktijk praktisch gaat laten swingen. Van teksten en 
communicatie(middelen), tot naamgeving en promotie-ideeën. Een dag hands-on in 
de weer verschillende technieken: een concentratie-oefening, interactie en schrijven 
tot knippen, plakken en kleuren horen daarbij. 
 
4. Dag 4: 
Wederom eerst de bespreking van het huiswerk en gerezen vragen. 
We staan deze dag stil bij verschillende mediavormen, waaronder de inzet van social 
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media. Er wordt uitvoerig een aansprekende casus besproken en bij voldoende 
belangstelling een hands-on-oefening met eigen laptop. 
In de middag komt Visio centraal te staan: de integratie van Ratio, Intentio, Emotio en 
Actie waaronder het maken van een planning en een reële begroting. 

 
Begeleiding: ‘Laat je praktijk swingen’ is een initiatief van drs. Ewald Wagenaar (1961), sinds 1989 

marketing- en communicatieadviseur bij zijn bureau Horus (www.horusonline.nl), sinds 
2003 freelance docent aan de Hogeschool van Utrecht, faculteit Communicatie & 
Journalistiek (www.cursussen.hu.nl) en sinds 2006 uitgever/hoofdredacteur van het 
maandblad Koorddanser (www.kd.nl). 
Hij ontwikkelde op basis van diverse bestaande modellen, methodieken en spirituele 
tradities een eigen aanpak waarmee zakelijke en persoonlijke vraagstukken 
transparant tot antwoorden leiden. 
Ewald streeft naar bewustwording, bij zijn lezers, klanten en de organisaties die hij 
adviseert. Het gaat hem erom mensen met hun eigen diepste intenties in hun 
(zakelijke) handelen te verbinden. Hij combineert zijn mensvisie met een ruime 
ervaring op het gebied van marketing, communicatie, spiritualiteit en 
bewustzijnsontwikkeling. 
Cursisten uit eerdere groepen waarderen deze cursus en zijn manier van lesgeven 
met een gemiddeld rapportcijfer 8. 

 
Wat is uniek? 1. Deze cursus wordt gegeven door Ewald Wagenaar; hij heeft 35 jaar ervaring met 

spiritualiteit en 25 jaar advies- en werkervaring op het gebied van strategie, marketing 
en communicatie. Een zeldzame combinatie. 

 2. Deze cursus gaat verder dan andere marketingcursussen: we staan stil bij jouw 
persoonlijke motieven, jouw innerlijke bewegingen, ervaring en energie, als wezenlijke 
onderdelen van wat je zakelijk wilt bereiken. 

 3. In de cursus worden verschillende leerstijlen toegepast zodat je niet alleen cognitief 
(‘snap-factor’) de informatie tot je neemt. Je gaat ook met creatieve werkvormen aan 
de slag om de informatie innerlijk te ervaren en te verwerken. 

 4. Er wordt gewerkt vanuit een uniek universalistisch organisatiemodel dat eenvoudig, 
begrijpelijk en praktisch is.  

 
Meningen Van enkele eerdere cursisten die de cursus ‘Laat je praktijk swingen!’ deden (letterlijke 

citaten uit de evaluatie): 

 ‘Het was niet te rationeel; ruimte voor gevoel, ik kreeg inspiratie tot actie en 
overzicht over eigen business.’ 

 ‘De cursus heeft me veel meer gebracht dan ik verwacht had. Dat zit hem 
vooral in het naar jezelf kijken zodat de missie van je duidelijk wordt. Erachter 
komen waar je "voor besteld bent", zoals Ewald het zo mooi kan zeggen. Wat 
ik heel knap vind is hoe hij de gelegenheid schept om antwoorden te vinden 
op je vragen, zowel vanuit je rechter- als je linkerhersenhelft. Spiritualiteit met 
beide benen op de grond. Petje af!’ 

 ‘Cursus gaf een boost aan mijn eigen bedrijf en om een slag te kunnen maken 
in de richting die ik verder zou kunnen ondernemen, ook de combinatie 
zakelijke én persoonlijke ontwikkeling.’ 

 ‘Het is prettig om op de wijze die de cursus aanreikt, over je bedrijf en vooral 
motieven na te denken. En daarin orde aan te brengen.’ 

 ‘Ik zit weer volop in mijn creatieve flow. En ik heb scherper in de gaten waar 
mijn valkuilen liggen.’ 

 
Advies  Wat vorige cursisten aan toekomstige geïnteresseerden in de cursus willen zeggen: 

 Als je merkt dat het maar niet wil stromen met het starten of runnen van je 
bedrijf, dan is deze cursus bij uitstek geschikt om erachter te komen wat jou 
onder de oppervlakte, in jezelf, blokkeert om je doelen te bereiken. Vragen die 
daarbij aan de orde komen zijn: Waar is/was het je allemaal om begonnen? 
Op welke manier heb je daar vorm aan gegeven? Welke doelgroep heb je en 
hoe kan je die bereiken? 

 ‘Zeer waardevol!’ 

 ‘Als je wat meer grip op en inhoud in je business wilt, is dit misschien een 

http://www.cursussen.hu.nl/
http://www.kd.nl/
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leuke en handige stap.’ 

 ‘Doen! Is bijzonder, leuk en nuttig.’ 

 ‘Biedt een meer genuanceerde manier van kijken naar je bizniz.’ 

 ‘Beslist een cursus om je bedrijf weer in beweging te krijgen.’ 

 ‘Ik heb meer inzicht in mijn functioneren in mijn praktijk gekregen en kan nu 
mijn praktijk uitbreiden en laten groeien op de manier zoals ik dat wil.’ 

 
Deelnemers: Maximaal 20, minimaal 7. 
 
Locatie: Hilversum: Centrum Eén & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum (Wisseloord 

Studio’s). Parkeren is er gratis. Met de bus: lijn 105, vanaf 8.44 uur richting Bussum 
vanaf station Hilversum CS, uitstappen bij halte Wisseloordlaan. Meer locatie-info: 
www.centrumeenenal.nl. 

 Wie één of meer cursusdagen niet kan bijwonen, kan deze kosteloos op een later 
tijdstip inhalen. 

 
Investering:  Hilversum: € 395 (exclusief btw). Inclusief lunch, koffie/thee. Iedere 2e deelnemer van 

dezelfde organisatie half geld (€ 197,50, ex btw). 
  
Inlichtingen: Bij Ewald Wagenaar, events@kd.nl, 035-5336226 of 06-53106218.  
 
Aanmelding: Per e-mail naar events@kd.nl met opgave van je naam, geboortedatum, adres- en 

telefoonnummergegevens. Je ontvangt dan een factuur van de Uitgeverij Koorddanser. 
Je aanmelding is definitief als de betaling van de factuur op het Koorddanser-
rekeningnummer is bijgeschreven o.v.v. het factuurnummer.  

 
Annulering: Kosteloze annulering van je aanmelding is per email mogelijk tot twee weken voor 

aanvang. Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is het volledige 
cursusbedrag verschuldigd. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus 
geannuleerd en wordt de overgemaakte betaling geheel gerestitueerd. 

 
Organisatie Uitgeverij Koorddanser. 

Adres:      Postbus 429, 1250 AK Laren NH. 
Email:      events@kd.nl. 
Internet     www.kd.nl. 

 
 

‘Bewustwording in organisaties’ 

http://www.centrumeenenal.nl/
mailto:events@kd.nl
mailto:events@kd.nl
http://www.kd.nl/

