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Intuïtief Coachen & Adviseren 
Bewust Zijn & Intuïtie inzetten voor begeleiden van mens en organisatie in een zakelijke omgeving 

Intuïtie, de sleutel tot succes 

De succesfactor voor een topcoach, excellente adviseur of succesvolle interimmanager ligt niet in het 

beheersen van businessmodellen, coachmethodieken of marketingkennis. De sleutel tot succes ligt in 

het inzetten van je zuivere intuïtie en het verruimen van je bewustzijn. Je boort op deze manier 

diepere bronnen van informatie aan die je helpen om je klant een grote stap verder te helpen. 

Het succes van een bedrijf en de mensen die er werken wordt grotendeels bepaald door de 

onderstroom, dat wat niet zichtbaar is, maar wel voelbaar. Dit is de laag waar je ratio niet meer de 

controle heeft en je zuivere intuïtie feilloos weet waar de schoen wringt. Hier vind je eenvoudig 

duurzame oplossingen voor zeer complexe vraagstukken. Hier raak je, verbind je en wordt je geraakt. 

Hoe zou het zijn als jij je meer kunt verbinden met deze laag? Als je voorbij je zintuigen en denken 

kunt komen en tegelijkertijd je klant op een praktische, down to earth manier kunt ondersteunen bij 

dat waar het werkelijk om gaat? 

Ben jij er klaar voor? 

In de opleiding Intuïtief Coachen & Adviseren ga je jezelf ontwikkelen, je gaat je intuïtie vrij maken, je 

bewustzijn verruimen, loslaten, oude patronen achter je laten. Daarnaast leer je om vanuit de stilte, 

de leegte, in volle verbinding de andere te coachen, te adviseren of te leiden. Dit alles vanuit een 

moderne kijk op organiseren, zakendoen en ondernemen.  

 Wil jij meer impact hebben met minder moeite? 

 Wil je sneller bij de kern komen en duurzame resultaten bereiken? 

 Wil je voorbij aan alle tools, methodieken en persoonlijke voorkeuren komen? 

 Wil je helemaal in het moment, in volle verbinding coachen, adviseren of leiden? 

Dan is de opleiding Intuïtief Coachen & Adviseren 

iets voor jou. Ben jij er klaar voor? 
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Uitgangspunten 
 

Deze opleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie op mensen, organisaties en het begeleiden 

daarvan. Je zult deze uitgangspunten terug zien komen in diverse onderdelen van het programma. 

Onderbewuste laag heeft meer effect dan de bewuste laag 

Alles is energie. Als je met iemand praat, neem je tegelijkertijd ook een heleboel informatie waar die 

je niet met je zintuigen of registreert. Als je in een bedrijf komt, kun je vrij snel de sfeer ervaren die 

er heerst. Soms is in een bedrijf alles op orde, maar werkt het toch niet. Een andere keer heeft een 

ondernemer of manager lak aan alle theorieën en wetmatigheden en is hij zeer succesvol. 

De onderstroom, de onderbewuste laag heeft een veel grotere invloed op het resultaat van mensen 

en bedrijven dan dat wat we bewust waarnemen. Daarom besteedt deze opleiding vooraal aandacht 

aan het toegang krijgen tot deze onderbewuste laag met z’n grote hoeveelheid informatie. 

Via je intuïtie krijg je toegang tot deze onderbewuste laag en kun je de informatie op een praktische 

manier gebruiken in je coaching, advies of als leidinggevende. 

Alles is met alles verbonden 

Deze opleiding gaat uit van een systemische kijk op mens en organisatie. Deze gaat ervan uit dat alles 

met elkaar samenhangt. Alles is opgebouwd uit verschillende delen en is zelf ook weer deel van het 

grotere geheel. Einstein zei al “Een probleem kan niet worden opgelost op het niveau waarop het is 

ontstaan”.  

Door te kijken naar de delen en naar het geheel, zul je merken dat je oplossingen ontdekt die anders 

verborgen bleven. Daarbij kijk je voorbij de medewerkers naar de afdeling, voorbij de afdeling naar 

de unit, voorbij unit naar het bedrijf, voorbij het bedrijf naar de bedrijfstak, voorbij de bedrijfstak 

naar de hele economie, voorbij de economie naar het land en voorbij het land naar de wereld en 

misschien nog wel verder. 

Hierbij laten we ook oude concepten los zoals concurrentie, schaarste, winstmaximalisatie en 

medewerkers als productiemiddel. Deze opleiding gaat uit van het gegeven dat er altijd een goede 

plek is voor iedereen en voor ieder bedrijf, dat geven en ontvangen in balans moeten zijn en dat er 

een natuurlijke rangorde is waar je naar mag luisteren. 

Tegelijkertijd gaat dit ook over jezelf en hoe jij verbonden bent met alles en iedereen en hoe 

processen die je bij klanten tegenkomt, ook in jou een rol spelen. De wereld is een spiegel. 

De mens centraal 

De mens staat voorop als het gaat om organiseren en via een bedrijf doelen bereiken. Of dat nou de 

klant is, de medewerker of de directeur. Elk mens is even belangrijk. Het zijn de mensen die de 

organisatie maken. Daarom zal er in de opleiding aandacht zijn voor hoe je mensen begeleidt om de 

beste versie van zichzelf te worden. Daarnaast zullen we ingaan op hoe organisaties ervoor kunnen 

zorgen dat de mensen (medewerkers, partners, klanten) hun volledige potentieel benutten. 
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Opzet van de opleiding 

Intuïtief vormgegeven 

Om de opleiding optimaal af te stemmen op de wensen van jou als deelnemer, kies ik ervoor om op 

basis van een globaal raamwerk de opleiding intuïtief vorm te geven. Hierbij zal ik me afstemmen op 

de groep en is er ruimte om jouw behoeftes aan te geven, zodat ik daar rekening mee kan houden. 

Leerdoelen 

De belangrijkste leerdoelen van deze opleiding zijn 

 Meer vrijheid en ruimte in jezelf creëren zodat je meer contact krijgt met je intuïtie 

 Je bewustzijn verruimen en bewust aanwezig kunnen zijn, ook in lastige situaties 

 Vanuit een heldere, open verbinding met jezelf, het grotere geheel en de ander de juiste 

interventie kunnen doen 

 Een systemische,holistische kijk op mens en organisatie ontwikkelen 

 Zelfvertrouwen ontwikkelen om vaste vormen los te laten en intuïtief te werk te gaan 

Werkvormen 

De opleiding bestaat uit 5 blokken van 2 

trainingsdagen verspreid over een half jaar. De 

trainingstijden zijn van 9.45 tot 16.30 uur 

De dagen bestaan voornamelijk uit oefeningen. 

Soms individueel, meestal in twee- of 

drietallen, zodat je kunt oefenen met het 

geleerde. Ook zal er theorie behandeld 

worden, zodat je dat wat je leert en ervaart in 

een theoretisch kader kunt plaatsen. 

Tussendoor kun je de aanbevolen literatuur lezen en in je eigen omgeving oefenen. Dit is geheel naar 

eigen invulling. 

Intervisie 

Naast de opleidingsdagen ben ik voorstander van het vormen van intervisiegroepen met een aantal 

deelnemers. Zo kun je tussen de opleidingsdagen oefenen in een veilige omgeving. Mijn ervaring is 

dat het maken van vlieguren essentieel is om deze manier van coachen en adviseren je eigen te 

maken. Bovendien kun je tijdens de volgende opleidingsdag de vragen die je hebt stellen en kun je 

onder begeleiding oefenen met dat wat je nog niet naar wens beheerst. 

Coaching 

Soms kan het nodig zijn om individueel een bepaald vraagstuk of iets wat je bent tegengekomen aan 

te pakken. In dat geval kun je gebruik maken van mijn coaching. 
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Methoden en technieken 
Deze opleiding is vooral bedoeld om los te komen van methoden en technieken en je eigen wijsheid 

aan te spreken. Daarbij zul je ontdekken hoe je de methoden en technieken die je al in huis hebt 

optimaal kunt inzetten. Toch zullen we in de opleiding gebruik maken van een aantal bewezen 

methoden die je helpen om de onderstroom zichtbaar en voelbaar te maken. 

De onderstaande methoden en technieken zullen aan bod komen. Ik heb gemerkt dat de deelnemers 

na afloop van de opleiding vaak één of twee technieken dusdanig beheersen dat ze deze direct in 

kunnen zetten. Voor andere methodes of technieken is nog wat meer scholing nodig. Dit hangt 

helemaal af van jouw niveau en ervaring. 

Sedona Methode 

Dit is een loslaattechniek waarbij het ego, de ratio volledig wordt gepasseerd. Hierdoor kun je heel 

snel en diepgaand emoties, gedachtes en lichamelijke sensaties duurzaam loslaten. Doordat je deze 

methode ook op jezelf gaat toepassen zul je merken dat je steeds vrijer wordt. Als instrument helpt 

hij jou om je klant in een korte tijd veel meer ruimte te laten creëren. 

Systemisch adviseren en opstellingen 

We zullen veelvuldig gebruik maken van (familie-)opstellingen in de opleiding, omdat je hiermee veel 

oude patronen kunt transformeren en je kunt bevrijden van belemmerende ‘bagage’ van je familie.  

Daarnaast leer je door systemisch te kijken en te werken dat te zien waar het werkelijk om gaat bij 

mensen en organisaties. Tevens zul je een taal gaan leren waarmee je gemakkelijker de diepere laag 

in vraagstukken kunt raken. 

Energiewerk 

Alles is energie: gedachtes, emoties, woorden, maar ook je lichaam en de materiële wereld om je 

heen. In het begeleiden van mensen en organisaties is het belangrijk om ook deze dimensie te 

betrekken. In de opleiding zullen we je daarom leren om ook op dit niveau interventies te doen en 

via je intuïtieve kanalen toegang te krijgen tot de informatie die in de energie beschikbaar. 

We zullen werken met diverse praktische werkvormen waarbij je leert contact te maken met deze 

energetische laag. 



 

5 

Visualisaties 

Vanuit de verstilling kun je door middel van visualisatietechnieken onderbewuste informatie bewust 

maken; bij jezelf en/of bij je klant. In de opleiding zal ik daarom regelmatig visualisaties gebruiken om 

je zo in contact te brengen met een oneindige informatiebron die buiten tijd en ruimte staat. Je zult 

merken dat je hierdoor veel gemakkelijker beslissingen kunt nemen en anderen sneller naar de 

essentie van het vraagstuk kunt brengen. Daarbij zal er ook aandacht zijn hoe je visualisaties kunt 

inzetten voor het adviseren van mensen en organisaties. 

Intuïtieve waarneming 

Iedereen heeft intuïtieve vermogens en kan deze inzetten in het begeleiden van mensen en 

bedrijven. Tijdens de opleiding ga je ontdekken hoe jouw intuïtie werkt en hoe je deze kunt inzetten 

in coaching, advisering en leidinggeven. We hebben het dan over helder zien,helder voelen, helder 

weten, helder horen, helder proeven en helder ruiken. Al deze intuïtieve vermogens stellen je in 

staat om voorbij de woorden en het denken informatie waar te nemen. Hierdoor zul je op een 

diepgaander niveau werken waardoor je interventies duurzamer zijn. 

Mindfulness 

Aandachtig in het hier en nu zijn; bewust zijn. Alleen door je aandacht helemaal te richten op het hier 
en het nu kun je de oneindige informatiebron aanboren die je helpt om de ander effectief en 
diepgaand te coachen of te adviseren. In de opleiding zal ik je daarom diverse mindfulness 
oefeningen aanreiken. 

Intuïtief ondernemen 

In mijn jarenlange ervaring als coach en adviseur heb ik een eigen manier ontwikkeld hoe ik naar 

mensen en organisaties kijk. Deze zal ik in de opleiding met je delen. Ook ga je ervaren hoe het is om 

vanuit dit gezichtspunt te coachen en te adviseren. 

Deze zienswijze is gebaseerd op non-dualiteit, systemisch werken, intuïtie en een holistische 

benadering. 
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Inhoud 
De opleiding is verdeeld in 5 modules van ieder 2 aansluitende dagen. Bij de laatste module is er een 

avondprogramma en overnachten we gezamenlijk. 

Module 1: BewustZijn en Intuïtie 

Deze module gaat over jou. Hoe kun jij meer ruimte creëren voor je intuïtie? Hoe kun jij je bewustzijn 

verruimen, zodat je contact krijgt met die onderstroom? Je leert loslaten en oude ballast 

transformeren waardoor er meer ruimte ontstaat voor wie je in wezen bent. Je leert je intuïtie beter 

onderscheiden van je ratio en emoties. 

Module 2: Intuïtief Ondernemen 

In deze module is er vooral aandacht voor een nieuwe kijk op zakendoen en ondernemen. Je leert op 

een systemische manier naar organisaties kijken. Daarnaast ga je ontdekken hoe dat voor jou werkt. 

Heb je een eigen bedrijf, dan ga je daarmee een stap maken. Ben je in loondienst, dan ga je daar 

meer ruimte creëren voor jouw eigenheid. Deze module dompelt je onder in het veld van intuïtief 

ondernemen en zakendoen. 

Module 3: Intuïtief coachen en adviseren 

In deze module ga je vanuit dat ruimere bewustzijn en met je zuivere intuïtie de ander coachen en 

adviseren. Hierbij maak je ook gebruik van de intuïtieve kijk op zakendoen uit module 2. Je gaat 

experimenteren om vanuit een zuivere verbinding met jezelf, de ander en het grotere geheel de 

ander een stap verder te helpen; zakelijk en persoonlijk. Je ontdekt jouw eigen wijze van begeleiden. 

Doordat je zelf ook wordt gecoacht, zul je ook een stap in je eigen ontwikkeling zetten. 

Module 4: Energie 

In deze module ga je ontdekken wat je kunt doen met energie. Wat is energie en hoe kun je ermee 

werken? In diverse oefeningen ga je ervaren hoe je energie kunt inzetten in je coaching en 

advisering. Hierbij ga je enerzijds de diepte en magie van energie ontdekken en tegelijkertijd houden 

we het praktisch en down to earth. Het blijft dienend voor jouw werk bij de klant. 

Module 5: Bewust Zijn 

Deze laatste module gaan we de diepgang opzoeken. Alles wat je in de vorige modules hebt geleerd, 

gaan we hier verdiepen. Door de verstilling op te zoeken, zul je gaan ervaren waar je nog stappen 

kunt maken. Je zult je zo steeds meer verbonden voelen met de essentie, het grotere geheel, de bron 

om vanuit daar de ander te begeleiden en te adviseren. Je gaat in deze module de kracht ervaren die 

deze verdieping brengt. Bij deze module hebben we een avondprogramma en overnachten we. 

Tussen de opleidingsdagen door 

Je kunt op je eigen manier invulling geven aan het integreren van het geleerde in jouw praktijk. Ik 

faciliteer daar waar mogelijk de vorming van intervisiegroepjes, extra uitleg in een eventueel webinar 

en beantwoord vragen per mail of telefoon. Daarnaast heb je toegang tot de online leeromgeving 

waarin je al het materiaal en de oefeningen kunt terugvinden. Zo kun je de oefeningen nogmaals 

doen of bekijken hoe je ze het beste in kunt zetten in jouw werk. Indien nodig kun je gebruik maken 

van een extra coachgesprek om zaken die je tegen bent gekomen aan te pakken. 
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Praktische informatie 

Meer over mij 

Als bedrijfskundige heb ik jarenlang bedrijven geadviseerd en gecoacht. Door 

mijn intuïtieve ontwikkeling en spirituele interesse te combineren met mijn 

bedrijfskundige kennis en ervaring heb ik een krachtige manier gevonden om 

mens en organisaties te laten floreren. Als trainer ben ik ook al jarenlang met 

succes actief. Mijn kracht is om met mijn humor en luchtigheid je te verleiden 

om de diepgang op te zoeken. 

 

Locatie 

De opleiding vindt plaats op Buitenverblijf De Wijte in Eefde. Dit is een hele fijne plek waar ik 

inmiddels al een groot aantal jaar train. De energie is er heel fijn, wat helpt om op een diep niveau 

met elkaar te werken.  

Investering 

Met deze opleiding doe je een investering in jezelf en in je klanten.  

De prijs van de opleiding is € 1997. Voor de verblijfkosten van de laatste module vraag ik je € 127. 

Deze prijzen zijn ex BTW. Betalen in termijnen kan. Hiervoor reken ik 5% administratiekosten. 

De prijs is inclusief: 

 10 Trainingsdagen en 1 avond (module 5) 

 Goed verzorgde lunch met verse ingrediënten 

 Toegang tot de online leeromgeving met het trainingsmateriaal 

 Mogelijkheid om tussen de trainingsdagen door vragen te stellen 

 20% korting op de workshops van Intuïtief Ondernemen 

 10% korting op een volgende opleiding bij Intuïtief Ondernemen 

Coaching reken je apart af. Het speciale tarief dat ik voor deelnemers aan deze opleiding hanteer is 

€ 125 per uur ex. BTW. 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 personen. 

Studiebelasting 

De studiebelasting is ongeveer 120 uur, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je tussen de 

trainingsdagen door besteed aan intervisie en literatuurstudie. 

Vereisten 

Het is handig als je al als coach, trainer, adviseur of interim manager actief bent. Zo kun je het 

geleerde direct in de praktijk brengen. Er geen vooropleiding vereist. 

Aanmelden 

Aanmelden gaat binnenkort via de website:  www.intuitiefondernemen.nl. Tot die tijd kun je een 

mail sturen aan martijn@intuitiefondernemen.nl  

http://www.intuitiefondernemen.nl/
mailto:martijn@intuitiefondernemen.nl

