
 
NIEUW: NU MET REMY STEIJGER - DIGITALE MARKETING 
EN SOCIAL MEDIA EXPERT! 
 
UITNODIGING: Workshop breng je praktijk tot bloei en word 
Super Vriend! 
 
Wil je jouw praktijk verder tot bloei brengen? Wil je leren hoe je zichtbaarder 
kunt worden met je praktijk? En wil je weten hoe je social media hiervoor kunt 
inzetten op een manier die bij jou als coach of therapeut past?  
Neem dan deel aan de workshop Breng je praktijk tot bloei op zaterdag 21 
november a.s. van 10.00 uur – 16:00 uur.  De gehele opbrengst van de 
workshop gaat naar Stichting Super Jules. 
 
 
Programma 
Leer in de eenmalige workshop hoe je cliënten aantrekt vanuit je innerlijke 
leiding en hoe je online media kunt inzetten voor je praktijk.  
 

• Ochtendprogramma: Social media - Remy Steijger 
In het eerste deel van de workshop krijg je kennis aangeboden over social 
media, zoals Linked-In, Twitter, Google+, Facebook, Instagram en bloggen. 
En hoe jij deze kunt inzetten voor je praktijk en het aantrekken van cliënten. 
Remy Steijger is gids in het digitale tijdperk en hij praat je bij over de 
mogelijkheden van digitale marketing en de rol van social media hierin. Remy 
is adviseur, trendwatcher en veel gevraagd spreker over digitale marketing en 
hij is mede-oprichter van digital captains.  

 
• Middagprogramma: ‘Ontdek je missie en durf te kiezen! Leer je hoe je 

cliënten krijgt zoveel als je maar wilt – Anne-Marie Hamming 
We gaan in deze workshop aandacht besteden aan je missie, zodat je 
ontdekt met welke doelgroep je het liefste werkt. Je gaat leren hoe je door je 
doelgroep te kiezen veel effectiever cliënten naar je toe kunt leren trekken en 
hoe je hierin internet kunt gebruiken. Deze workshop is speciaal voor 
coaches en therapeuten die een succesvolle bloeiende praktijk willen 
creëren. Anne-Marie Hamming (www.volledig-leven.nl) leert coaches, 
therapeuten en trainers hoe zij een bloeiende praktijk kunnen creëren vanuit 
Innerlijke Leiding in o.a. haar 4 maanden programma. Hierbij combineert zij 
kennis van de nieuwste marketingstrategieën met het werken vanuit Innerlijke 
Leiding.  
 

Inschrijven 
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar rianka@kindtwijzer.nl.  
Voor meer informatie over de workshop of vragen kun je contact opnemen 
met Rianka T 06-121431916.  
 

http://www.remysteijger.nl/
http://www.digitalcaptains.nl./
http://www.volledig-leven.nl/
mailto:rianka@kindtwijzer.nl


 
 
 
 
 
Investering 
De opleidingskosten bedragen 100 euro. Iedere euro komt ten goede aan 
Super Jules. Meer geven om Super Jules te steunen, mag natuurlijk altijd! 
Nadat je bedrag ontvangen is, ontvang je een factuur van de stichting.  
 
 
Organisatie 
Organisator van deze workshop is Rianka Kindt. Als vierdejaars student 
Integratieve kindertherapie is zij bezig met het verder tot bloei brengen van 
haar praktijk (www.praktijkkindtwijzer.nl). Omdat veel meer coaches en 
therapeuten (in opleiding) hier mee bezig zijn, organiseert zij deze workshop 
ten bate van haar ernstig zieke buurjongen Jules.  
 
 
Stichting Super Jules 
Jules is een lieve spring-in-het-veld van vijf 
jaar en heeft neuroblastoom, een 
zeldzame, levensbedreigende vorm van 
kinderkanker. Hij ondergaat hiervoor 
intensieve behandelingen in Nederland. Als 
Jules deze goed doorstaat, komt hij in 
aanmerking voor een behandeltraject in het 
Children’s Hospital of Philadelphia, 
Amerika. In deze therapie wordt het 
zelfhelend vermogen van zijn lichaam 
geactiveerd om kankercellen te herkennen 
en onschadelijk te maken. Deze therapie 
vergroot zijn overlevingskans aanzienlijk. 
Voor meer informatie: www.superjules.nl.  
 
 
Workshop:  Breng je praktijk tot bloei en word Super Vriend! 

Zaterdag 21 november 2015, 10:00 – 16:00 uur 
Nederlandse Academie voor Psychotherapie 
Andreas Schelfhoutstraat 48, 
1058 HV Amsterdam 

inschrijven:  rianka@kindtwijzer.nl,  
T 06-12 43 19 16 

 

http://www.praktijkkindtwijzer.nl)/
http://www.superjules.nl/
mailto:rianka@kindtwijzer.nl

