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1 Inleiding 
Dit is het verslag van Netwerkcafé Online op 13 mei 2020 
 

Word je bewust van je innerlijke kracht – Thomas Witteveen 
 
Aan alle deelnemers is na afloop gevraagd om een korte enquête in te vullen. Deze, tezamen met de 
bij inschrijving verzamelde informatie en met de publieksinteractie tijdens het webinar vormen de 
basis voor de cijfers en beoordelingen in dit verslag. 
 

2 Deelnemers 
 
Voor dit webinar waren maximaal 150 inschrijvingen toegestaan. Er konden maximaal 150 
deelnemers kijken en meedoen aan het webinar. 

 

Aantal aangemelde deelnemers 62 

Niet gekomen 10 

Totaal aantal deelnemers Live 52 

Replay  6 

Totaal aantal deelnemers 58 
 

 

 
   
Het webinar duurde 57 minuten. De gemiddelde kijktijd was 49 minuten.  
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3 Programma en waardering  

3.1 Aankondigingstekst 
Zitten de onrust en gedachtespinsels in je hoofd je in de weg in je dagelijks leven en werk? Ervaar 
dan in deze workshop wat mindfulness en meditatie voor je kunnen betekenen. 
 
Puttend uit een kwart eeuw lessen van zijn eigen meditatiemeester en ruim 8 jaar retraite in de VS 
neemt Thomas Witteveen je in deze workshop mee in korte, praktische begeleide sessies waarin je 
ontdekt wat mediteren en contempleren je kunnen opleveren.  
 
Je ziet hoe fijn het is om je niet te vereenzelvigen met de drama's die zich afspelen in je hoofd. Je 
komt erachter hoe je beter naar je lichaam kunt luisteren.  
 
Door de oefeningen die je in deze workshop krijgt aangereikt, kom je meer in contact met je 
innerlijke kracht. Daardoor krijgen je acties naar buiten toe ook meer kracht.  
 
Thomas Witteveen is mindfulness-coach. Vanuit zijn bedrijf Keep moving on verzorgt hij 

mindfulness- en meditatietrainingen in bedrijven, mindfulness groepsessies en individuele 

mindfulness coachsessies. Zijn motto: "In de stilte van je hart ligt je ware geluk." 
 
 

3.2 Opzet webinar 
Workshopgever was Thomas Witteveen, host was Kees van der Vlugt. Moderator was Tine Verbiest. 
Regisseur was Marc Janssens. 
 
Tijdens het webinar werden de volgende interactiemogelijkheden gebruikt: 

• Openbare chat  

• 1 Poll vraag 

• 1 Salespagina om aan te melden voor aanbieding coaching en meditatie 
 

3.3 Waardering 
De gemiddelde waardering: 8,7 
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3.4 Interacties 
De totale gemiddelde interactie was 80% (dat zijn mensen die in de chat of met de Poll vragen 
hebben meegedaan of op de salespagina hebben geklikt). 
 
Er was 1 salespagina na afloop waarmee mensen zich konden aanmelden voor coaching en/of 
meditatie. Hierop hebben 4 personen geklikt. 
 
Er werd 1 Poll vraag gesteld: 
 

 
 
 

3.5 Publieke chat 
In de publieke chat zijn in totaal 92 berichten geplaatst. De publieke chat was tijdens de meditatie-
oefeningen gesloten. 
 

3.6 Mening over webinar 
 

Wat vond je van dit webinar? 

Heerlijk rustgevend! 

Heerlijk rustgevend, erg prettig, ontspannen! 

Prettig 

weet ik eigenlijk niet zo goed 

Heel prettig 

Goed 

geweldig 

Goed,  komt tot rust, en krijgt focus en energie in deze rare tijden. 

Heel fijn  

Heel goed 

ja "een mind vol-less"‚ò∫ 

Heel fijn zo als het gaat. 
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Heel fijn 

geheel volgens verwachting. Je hoofd leegmaken 

Zeer goed 

Heel prettig 

geweldig 

Opnieuw verbluffend effectief (was ook bij eerste sessie erbij) en blij 

Heel prettig, ontspannend, meer in het hier en nu  

Top!  

Heerlijk 

Het is Top en geweldige meditaties ,,,Dank hiervoor!!! 
 

Wat vond je Top aan het webinar? 

rustgevend, weer even terug naar binnen. Stimuleert me om weer dagelijks te gaan 
mediteren! 

Helemaal zen... 

De rust 

rustgevend 

Ongedwongen 

Prettig rustmoment, wetenschappelijke benadering ipv gezweef 

Fijne mensen vormen een fijne samenleving 

De rust 

Helder en rustig 

de manier waarop hij het geeft, heel natuurlijk 

Evenwichtig 

Lukt met begeleiding beter tot stilte te komen 

geen top momenten 

De praktische meditatieoefeningen 

De rust en stilte voor mijzelf 

de innerlijke rust 

Eenvoud, aandacht, focus 

Duidelijk 

Ik voel me compleet ontspannen. Prettige opbouw, veel oefening met meditatie,, prettige 
stem. 

De ontspanning 

Interessante, ik heb veel van geleerd hoe ik moet in deze tijd uitrusten. TOP Thomas voor 
je geweldige meditatie workshop, Hartelijk dank !!  

 

Tips hoe we het webinar nog kunnen verbeteren? 

De verbinding 

Geluid was niet altijd optimaal - soms was het vertraagd en soms viel het helemaal weg. 

Betere verbinding 

Nee eigenlijk niet  
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zo houden; gaat goed 

Techniek kan beter, video loopt af te toe vast 
Was mij van tevoren niet bewust dat we gingen mediteren en mijn omgeving ook niet. 
Misschien heb ik de bevestigingsmail niet goed gelezen maar is wel handig om van tevoren 
te weten. 

eigenlijk niks 
Vond het weglaten van de chat tijdens meditatie heel goed! Kan ook bij andere webinars 
soms helpen en verleidt me meer te luisteren ipv te chatten ;) 

Beeld en geluid liepen helemaal niet synchroon  

Starten hoe je idealiter moet zitten, houding etc, daar waar hij mee eindigde. 

Beeld en geluid waren niet synchroom 

Ik ben blij mee dat ik deze aanbod meditatie te doen en dat is het iegelijk kan zeggen. !! 
 
 

4 Bedankt 
 
Dit webinar is georganiseerd door het enthousiaste Team van Netwerkcafé Online van Werken voor 
Elkaar. 
 

Stichting Werken voor Elkaar 
Stichting Werken voor Elkaar inspireert werkzoekende vijftigplussers in de regio's Amsterdam, 
Rotterdam, Zaanstad, Utrecht, Hoorn, Alkmaar en Eindhoven om meer te halen uit hun vakkennis, 
beroeps- en levenservaring. Dat doen we met en voor elkaar. Op basis van vrijwillige inzet. Met 
enthousiasme en daadkracht. Dat doen we door (online) Netwerkcafés, werkestafettes en 
werkmarkten te organiseren. En we zorgen dat we bij politiek en werkgevers gehoor vinden voor 
arbeidsmarktparticipatie van vijftigplussers. Werken voor Elkaar organiseert, ondersteunt en 
faciliteert de vrijwillige teams in de verschillende steden. 
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