
Het online materiaal

Iedere eerste maandag van een nieuw blok ontvang je een mail met een

link naar de module met het geüploade cursusmateriaal. Hier vind je alles

dat je nodig hebt om je eigen programma te creëren. 

 

De podcasts 

Er zijn verschillende soorten luisterfragmenten bij ieder blok. Deze zijn niet

via een openbaar podcast kanaal te beluisteren. Alleen op de site zelf. 

Thema introducties: Podcasts van zo’n twintig minuten met uitleg over het

thema of de thema’s van dat blok. Handig om ieder blok mee te starten.

Ook omdat ik hierin vaak voorbeelden of beeldspraken uitleg die ik in de

lesdagen aanhaal of in de werkbladen terugkomen. 

Specifieke onderwerpen: In deze kortere geluidsfragmenten ga ik in op

specifieke onderwerpen die voorbijkomen bij de thema’s van het blok.

Sommigen zullen voor jou belangrijker zijn dan anderen. Neem de ruimte

te kiezen wat op welk moment nuttig is voor jou om te beluisteren. 

Verzoeknummers: Laat het gerust horen als er onderwerpen zijn waar je

vragen over hebt. Misschien worstel je met iets tijdens het ontwikkelen van

je programma, kom je dingen tegen tijdens het lesgeven of merk je dat er

iets niet werkt in een oefening. Vraag het me gerust. Ik neem met liefde

een podcast voor je op. Jouw vragen zijn namelijk vaak dingen waar

anderen ook mee worstelen. Dus zo helpen we elkaar.
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Werkbladen

Cheat sheets of te wel afkijk-bladen: schematische stappenplannen,

handige lijstjes of puntsgewijze samenvattingen, zodat je snel en

overzichtelijk kunt terugvinden wat je zoekt. 

Inzichtbladen: Voorafgaand aan de live dagen helpen deze je jouw eigen

verhalen, voorbeelden, geschiedenis of ervaringen op te diepen rondom

een thema. Als je ze ‘klaar’ hebt liggen, kun je ze inzetten tijdens je

programma. Niets helpt je deelnemers namelijk sneller begrijpen of

invoelen in een thema dan een krachtig persoonlijk voorbeeld, waarin je

zowel kwetsbaar bent als leiderschap laat zien.

Reflectie- werkbladen: Na afloop van de live dagen helpen deze

werkbladen je om te reflecteren op wat je zelf hebt ervaren, welk inzicht je

hebt gekregen of wat je geleerd hebt. Tegelijkertijd nodigen deze uit om je

eigen ervaring om te zetten in nieuwe ervaringen voor je toekomstige

deelnemers. 

Mini-programma verslagen: Door zowel inhoudelijk als praktisch te

reflecteren op je eigen mini-programma leer je sneller zien wat werkt en

wat niet, je ondernemers-hoed op te zetten waar nodig en in de toekomst

je programma nog beter neer te zetten. 

Van zowel de inzicht- als de reflectiebladen en de mini verslagen is het de

bedoeling dat je ze invult en per mail naar mij toestuurt, zodat ik je

feedback ter verdieping kan teruggeven. Zie het blokken schema voor de

uiterlijke instuur termijnen. 
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Online masterclasses

Inhoudelijke masterclasses: Vakgerichte inhoudelijke kennis is belangrijk

om je ervaringsgericht werk te kunnen inbedden in een bredere

perspectief. Vandaar dat we tijdens deze masterclasses theorie en

verdieping behandelen. Natuurlijk wel in combinatie met ervaringsgerichte

beoefening, zodat je ook direct voelt wat de theorie te zeggen heeft. 

Embodied marketing en belichaamde business strategieën: Je kunt nog

zo’n vakvrouw zijn, maar zonder bedrijfs- en marketing vaardigheden is het

lastig je groepen vol te krijgen. Vandaar dat ik gedurende de opleiding

steeds mijn kennis, persoonlijke verhalen, worstelingen en successen met

je deel. Geen holle lesjes bedrijfskunde, maar praktisch onderzoeken,

voelen, ervaren en oefenen hoe je embodied marketing en belichaamde

business strategieën kan inzetten in je werk. 

De data van de masterclasses vind in de online leeromgeving. 

What’s app support

Je kan natuurlijk alles prima zelf. Dat weet jij, dat weet ik. We weten ook

allebei dat verbinding ons verder helpt. Dus gebruik de groep. Deel je

ervaringen, reflecteer op wat er bij je gebeurt, vraag steun, maak anderen

deelgenoot van je ontwikkeling (inclusief je worstelingen!) of deel digitale

knuffels uit. Echt, het helpt. Daarnaast is dit dé plek voor vragen, want jij

bent meestal niet de enige met die specifieke vraag. Dus stel ze. Ik

beantwoord met liefde. Meestal in een voice-bericht, soms in een video. 

Copyright

Ik heb veel tijd, aandacht en geld in dit programma geïnvesteerd. Ik wil je

daarom verzoeken dit materiaal niet met anderen te delen en je

inloggevens privé te houden. Dan kan ik het werk blijven doen dat ik met

zoveel liefde doe. Daarnaast zit er ook gewoon copyright op dit materiaal.

Het is dus illegaal dit in welke vorm dan ook met anderen te delen. 
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