
Even stilstaan is vaak een hele vooruitgang
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Mindfulness training 
“Even stilstaan; minder stress, meer succes”

Data en informatie
Regelmatig starten er nieuwe groepen, zowel overdag als ‘s avonds. 
Op www.mijander.nl staan alle data. De reguliere training bestaat 
uit 8 bijeenkomsten die 2 tot 2,5 uur duren (afhankelijk van de 
groepsgrootte). Er wordt gewerkt in kleine groepen. Je kunt zelf een 
groep aanmelden of via open inschrijving aan de training deelnemen. 
De training kan op maat gemaakt worden en is ook individueel te 
volgen.

Wil je ervaren of Mindfulness iets voor je is? Kom dan naar een van de 
maandelijkse kennismakingsavonden. 

Kosten 
De training kost €300,- voor particulieren en €500,- (excl. btw) voor 
werkgevers. De kennismakingsavond kost € 30,-.

Locatie 
‘De garage voor persoonlijk onderhoud’,
Sanbuorren 16 in Oudega (Sm.). In overleg kan de training ook op 
andere locaties worden gegeven.

Inschrijven: 
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar info@mijander.nl of 
geef je telefonisch op: 06 - 10 32 52 12. 
Voor meer informatie: kijk op www.mijander.nl

Marja Steegenga, eigenaar van Mijander werkt ruim 
10 jaar als coach en trainer. Ze is aangesloten bij 
de beroepsvereniging voor mindfulness en heeft de 
opleiding voor mindfulness trainer gevolgd bij 
SeeTrue . Daarnaast heeft ze diverse trainingen en 
de masterclass focussen gevolgd bij Rene Maas.
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Kun je je gedachtestroom moeilijk stoppen en zoek je meer rust in 
de dagelijkse drukte? Heb je veel dingen aan je hoofd? Zijn er altijd 
dingen die ‘moeten? Word je teveel geleefd? Wil je graag weer zelf 
de regie nemen? Zou je wat meer willen genieten van het moment? 

Dan is de training Mindfulness bij Mijander iets voor jou!

In deze training van 8 bijeenkomsten neem je even afstand van de 
hectiek van de dag en ervaar je wat mindfulness kan betekenen in je 
werk en je privéleven. Door even stil te staan, kun je weer vooruit.

Wat kun je van deze training mindfulness verwachten?
•	 Door	een	combinatie	van	theorie	en	praktische	oefeningen	ervaar	

je wat mindfulness voor je kan betekenen in je werk èn het dagelijks 
leven.

•	 Je	gaat	aan	de	slag	met	onder	meer	aandachts-oefeningen	
waardoor je meer in het hier en nu bent. 

•	 Je	ontvangt	een	werkboek	en	oefeningen	om	thuis	mee	aan	de	
slag te gaan.

•	 De	training	wordt	gegeven	op	een	prachtige,	rustgevende	plek	in	
de garage voor persoonlijk onderhoud.

Voor wie?
Mindfulness is geschikt als je:
•	 stress	hebt	en	nog	harder	gaat	werken	wanneer	je	

een hoge werkdruk ervaart.
•	 veel	piekert	en	moeilijk	los	kunt	komen	van	(vaak	

negatieve) gedachten.
•	 het	gevoel	hebt	dat	je	geleefd	wordt,	op	de	

automatische piloot leeft.
•	 de	lat	voor	jezelf	erg	hoog	legt	en	daardoor	niet	

snel tevreden bent.
•	 weinig	klachten	hebt	maar	geïnteresseerd	bent	

in mindfulness en wilt ervaren wat dit in jouw 
dagelijkse leven kan beteken.

Wil je veel aan deze training hebben en aan 
mindfulness in je leven en werk? Dan is een dagelijkse 
investering van tenminste 30 minuten van belang.
 
Wat is het resultaat? 
Mindfulness geeft inzicht en ruimte om afstand te 
nemen van de dagelijkse hectiek. Je leert: 
•	 effectiever	om	te	gaan	met	complexe	situaties	en	

werkdruk. Minder stress, meer succes;
•	 anders	om	te	gaan	met	emoties	zoals	frustratie,	

angst en boosheid;
•	 automatische	patronen	herkennen	en	bewuster	

keuzes te maken waardoor er ruimte ontstaat om 
op een gezonde manier te reageren;

•	 meer	in	balans	te	zijn	en	meer	rust	te	ervaren;
•	 je	aandacht	beter	te	richten	en	in	het	hier	en	nu	

aanwezig te zijn;
•	 respectvol	en	zonder	oordeel	-	milder	-	naar	jezelf	

te kijken en naar dat wat er is.

Mindfulness versterkt de volgende vaardigheden: 
zelfsturing,	creativiteit,	vindingrijkheid,	flexibiliteit,	
resultaatgerichtheid, stressbestendigheid.


