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Is dit herkenbaar?
• Huidige organisaties hebben met permanente verandering te maken.

Dat levert bij medewerkers en het management veel stress  en gevoelens van onveiligheid op.
• De complexiteit van huidige organisaties is enorm toegenomen. Paradigma’s veranderen en oude

organisatiestructuren voldoen niet meer. Hoe kunnen we uitvinden wat beter werkt?
• Hiërarchisch leidinggeven werkt niet meer. Nieuwe vormen van zelfsturing en zelforganisatie zijn

nodig. Maar hoe doe ik het anders?
• De topp down benadering werkt verstikkend voor het talent en de mogelijkheden van

medewerkers. Hoe kan ik leidinggeven dat medewerkers inspireert, uitnodigt en activeert?

Wat is Mindful Management?
Mindful Management heeft zijn basis in mindfulness: een training van open, vriendelijke en niet oordelen-
de aandacht in dit moment, nu. Mindful Management is een innoverende en inspirerende scholing, die 
werkt vanuit een eeuwenoude traditie én met de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen en 
organisatiewetenschappen. U leert vanuit een niet bevooroordeelde en onbevangen bewustzijn zowel 
uw persoonlijke als uw arbeidscontext te beschouwen. Uw werkpraktijk en uw manier van leiding geven 
zullen na deze opleiding nooit meer hetzelfde zijn! U zult met meer ontspanning en inzicht in uw leven en 
werk staan.

Voor wie?
De opleiding Mindful Management is bedoeld voor leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie, die 
kennis willen maken met de kracht een eenvoud van mindfulness. Van de deelnemers wordt affiniteit 
met zingeving en arbeid en belangstelling voor meditatie en mindfulness verwacht. 
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Wat houdt de opleiding in?
  U krijgt inzicht in uw eigen automatische stresspatronen én hoe u positieve patronen 

    in uzelf en anderen kunt ondersteunen.
  U krijgt informatie over hedendaagse ontwikkelingen in de neurowetenschap die de 

    eeuwenoude toepassing van mindfulness ondersteunt.
  U krijgt praktische oefeningen aangereikt hoe u vanuit overzicht en een ‘open mind’ 

    leiding kunt geven. 
  U leert te werken met eenvoudige tools om in uw kracht te blijven in een omgeving 

    die constant verandert en uitdaagt. U weet dit ook aan uw teamleden aan te bieden.
  U leert de basisprincipes van mindfulness te integreren in het leidinggeven en het coachen 

    van uw medewerkers.
  U gaat op weg om uw levenskracht te bevrijden en te leven vanuit vitaliteit i.p.v. te vechten 

    met blokkerende energie in jezelf. Hierdoor bent u een voorbeeld voor uw medewerkers.

Wat is het resultaat?
• U bent in staat om uit uw gewoontepatronen van denken en handelen te stappen. Daardoor

ontdekt u verfrissende nieuwe mogelijkheden, zowel in uw persoonlijk functioneren als in het
leidinggeven aan uw team.

• U krijgt inzicht in de mechanismen die onnodig en zelfs vaak contraproductief energieverlies
veroorzaken, met vermoeidheid als gevolg.

• U leert uw lichaam en brein te ontdekken als intelligente bronnen van inzicht en betrokken
handelen.

• Uw veranderingsproces legt een basis voor grotere tevredenheid in het team en voor
minder uitval door stress-gerelateerde klachten.

• U krijgt na succesvolle afronding van het studiejaar de mogelijkheid om in te stromen in
het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen van de Academie voor Open
Bewustzijn, CRKBO erkend.



Praktische informatie
De opleiding Mindful Management omvat: 
• Een intakegesprek (datum en tijdstip in overleg te bepalen)
• Negen opleidingsdagen
• Een tweedaagse training
• Twee individuele supervisie uren (in overleg te bepalen) 

Locatie
De opleidingsdagen worden gegeven op een mooie cursuslocatie in Noord-Brabant

Prijzen en data
De actuele prijzen en data vind u op de website
www.openbewustzijn.nl/mindful-management/praktische-informatie-opleiding/

Docent Dorle Lommatzsch
Dorle Lommatzsch geeft leiding aan de 
Academie voor Open Bewustzijn en is 
hoofddocent van de tweejarige opleiding 
Mindful Coachen. Zij geeft sinds 1998 les 
in boeddhistische meditatie en is senior 
mindfulness-trainer. Ook begeleidt zij 
mensen individueel vanuit de boeddhistische 
psychologie. Zij is auteur van twee boeken 
over mindfulness.

Docent Ben van den Brand
Ben van den Brand heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in diverse managementfuncties. 
Daarnaast is hij opgeleid als bestuurs- en 
organisatiewetenschapper. Hij heeft o.a. 
diverse opleidingen in de haptonomie gevolgd 
en  de opleiding Mindful Coachen afgerond. 
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Daarnaast krijgt u studieopdrachten mee in de vorm van mindfulness oefeningen, het uitvoeren van 
enkele opdrachten binnen uw werk, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van 
uw) medestudenten. Reken hierbij op zes tot acht studie- en meditatie uren per week.



Kennismakingsworkshops
Wilt u zich vrijblijvend oriënteren op de opleiding Mindful Management? Tijdens de kennismakingsworkshops kunt u zelf  een stijl van 
leidinggeven ervaren op basis van mindfulness. U maakt direct kennis met de eenvoud en doeltreffendheid van enkele van onze 
werkvormen. Ook geven we een presentatie van de opleiding en is er gelegenheid om vragen te stellen.

We geven door het jaar heen diverse workshop waarbij je kennis kunt maken met het werk van de Academie.

www.openbewustzijn.nl/agenda
• Datum en tijd van de kennismakingsworkshops zijn te vinden op onze website:

Aanmelden of informatie?
Heeft u interesse om de opleiding Mindful Management te volgen of wilt u overleggen of de opleiding passend voor u is?  U kunt 
direct contact opnemen met Ben van den Brand (ben@openbewustzijn.nl of Dorle Lommatzsch (dorle@openbewustzijn.nl). Wilt u een 
afspraak maken voor een intake, neem dan contact op met Ben van den Brand. Kijk ook op de website www.openbewustzijn.nl van de 
Academie voor Open Bewustzijn voor extra informatie.
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