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Wat we zien 

Enerzijds is de maatschappij prestatiegericht. Iedereen heeft volle agenda's. Kinderen hebben school 

én buitenschoolse activiteiten. Ouders willen graag altijd het 'beste' voor hun kinderen. 

We zien bezuinigingen op alles. Grotere klassen betekent minder aandacht en meer zelfredzaamheid. 

De onderlinge competitie neemt toe. Pesten is een maatschappelijk probleem geworden. 

Zelfs van 4-jarige kinderen worden de prestaties al gemeten. De prestatie van het hóófd; niet van het 

hart. Prestatie creëert competitie, competitie creëert onbegrip en onbegrip creëert 

afgescheidenheid. Veel kinderen hebben daardoor weinig kans op échte verbinding en échte 

ontplooiing. Dat kan leiden tot onzekerheid, faalangst en depressiviteit. 

Anderzijds zien we óók dat de maatschappij bewuster wordt en bewuster leeft. Een beweging met de 

behoefte aan meer verbondenheid. Verbondenheid met de essentie van het leven en wie we als 

mens zijn. Daar haken we op in. 

Wie we zijn 

Een stichting opgezet door twee gepassioneerde vrouwen die leven vanuit hoofd, hart en ziel. 

Vrouwen met levenswijsheid en ervaring in ondernemerschap, onderwijs, cultuur, creativiteit en 

coaching. Vrouwen met inzicht en mensenkennis, die bewustwording bij kinderen en scholen willen 

activeren. Vrouwen die geloven in de toekomst van de nieuwe generatie. Vrouwen die de jeugd 

willen helpen opgroeien tot evenwichtige volwassenen. 

Wat we doen 

We brengen nieuwe bewustwording voor leerlingen, leerkrachten, docenten, therapeuten en ouders 

door middel van een herhaaldelijk inzetbaar, kant-en-klaar achtweeks les- en doe-programma, 

voorzien van alle benodigde middelen.  

Hoe we dat doen 

Met acht thema’s en acht ontdekkingen in acht weken. Het programma is gebaseerd op het boek en 

de CD 'De boom zonder vruchten'. Iedere week behandelen we een nieuw, aanvullend en 

opbouwend thema. Dat gebeurt telkens met een herkenbare, terugkerende cadans van opdrachten 

en activiteiten op algemeen, sociaal-emotioneel, creatief, educatief, cognitief en fysiek vlak. In de 

laatste week wordt het programma afgerond met een muziektheaterstuk, uitgevoerd door de 

leerlingen. Dit verbindt alle thema's tot één samenhangend geheel - compleet en complementair.  
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Voor wie 

Voor leerkrachten, docenten, psychologen, therapeuten, coaches, kinderen en volwassenen. 

Wat ons drijft 

Onze overtuiging dat kinderen de toekomst zijn en dat wij daarin, via hen zelf, evenwicht kunnen 

brengen.  

Wat dat oplevert 

Groei tot sociaal en emotioneel evenwichtige kinderen. Evenwichtige kinderen zijn stralende 

kinderen. Stralende kinderen maken een stralende wereld.  
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Opleiding en training De boom zonder vruchten 

De training is bedoeld voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs, speciaalonderwijs, voor 

pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en naschoolse opvang, voor 

kindercoaches/therapeuten/psychologen. 

De basistraining van deze opleiding is een 1-daagse training die gegeven wordt in het midden van het 
land. Deze kan als team of individueel gevolgd worden. In de agenda van de website treft je de data 
aan waarop deze gegeven worden. Na het volgen van de 1-daagse basistraining start het 8-weekse 
programma dat u op uw eigen school doorloopt.  

Ook kan de 1-daagse basistraining op locatie gegeven worden voor het gehele team van uw school. 
Minimaal aantal deelnemers hiervoor is zes personen. 

 
Online training  De boom zonder vruchten 
Deze training is bedoeld voor (groot-/oppas)ouders om thuis in het eigen gezin te volgen. 

 
Opleiding De Levensbronnen® 
De opleiding de Levensbronnen® is de basis van de training en het programma van De boom zonder 
vruchten. De Levensbronnen is bedoeld voor leerkrachten, docenten, pedagogische medewerkers, 
coaches, therapeuten, psychologen, HR managers, managers en prive personen als persoonlijk 
leiderschapstraining. 

De opleiding begint met een 5-daagse kick-off midweek in de Ardennen, waar we de Levensbronnen® 
gaan leren kennen en ontdekken via het onbewuste.  
Tijdens de 5 opleidingsdagen gaan we de Levensbronnen® leren kennen en ontdekken via het 
bewuste. Er is voldoende ruimte tussen de midweek en tussen de opleidingsdagen om het geleerde 
in eerste instantie voor jezelf te begrijpen en in praktijk te brengen. Op deze manier veranker je de 
wijsheid van de 7 Levensbronnen® in jezelf. De opleiding de Levensbronnen® bestaat uit uitgebreid 
lesmateriaal en de blauwdruk van twee gedegen coachingstrajecten. 

Licentietraject 
Na het volgen van de opleiding de Levensbronnen® kun je, wanneer jij dat wenst, deelnemen aan het 
licentietraject. Dit bestaat uit één opleidingsdag coachingsvaardigheden voor de Levensbronnen® 
coach en praktijkbegeleiding bij 2 coachingstrajecten van ieder acht sessies en 5 ‘essentiële 
Levensbronnen’ sessies aan verschillende mensen. Je wordt door Susanne Danielson tijdens het 
licentietraject begeleid met feedback. Na dit praktijk deel heb je voldoende ervaring om zelf aan de 
slag te gaan als gelicenseerd Levensbronnen® Coach.  
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Stichting De boom zonder vruchten is CRKBO geregistreerd en daarmee zijn al  onze opleidingen en 

trainingen vrij van BTW. 

 

- De training en het programma De boom zonder vruchten 

voor basisscholen bedraagt:        €     790,00 

- Online training (groot-/oppas)ouders:     €     290,00 

- De opleiding de Levensbronnen®:     €  1.690,00 
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Stichting De boom zonder vruchten bestaat uit vijf bestuursleden die allen de overtuiging hebben dat 

kinderen de toekomst zijn en dat wij daarin, via hen zelf, evenwicht kunnen brengen.  

 

Sociaal en emotioneel evenwichtige kinderen zijn stralende kinderen. Stralende kinderen maken een 

stralende wereld.  

 

Susanne Danielson: Voorzitter en founding mother van De boom zonder vruchten  

Christel van der Gun: Penningmeester en co-founder training De boom zonder vruchten 

Lucas Michels: Secretaris 

Michel Schuurman: Bestuurslid 

Harmke Braune: Bestuurslid 
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Wie zich inschrijft voor een opleiding of (online)training gaat een contract met ons aan. Hier lees je 
wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten. 
 
1. Inschrijving 
Je schrijft je in voor een opleiding of (online)training door het inschrijfformulier in te vullen en te 
versturen via onze website. Zo gauw we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je een 
bevestiging van ontvangst. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je 
kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. 
Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld. 
• Bij online trainingen heb je na de 14 dagen bedenktijd na aanschaf géén recht op terugvordering 
van  het aankoopbedrag van de training.  
• Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: 25% van de prijs. 
• 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs. 
• 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 75% van de prijs. 
• Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs. 
 
2. Kwaliteit 
We doen ons uiterste best om onze opleidingen, reizen, werkweken, vakantiekampen en trainingen 
te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over 
(een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen 
we er iets aan doen. 
Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact 
opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie. 
 
3. Te weinig deelnemers 
We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 
deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van 
tevoren weten. 
 
4. Trainer of locatie niet beschikbaar 
Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles 
om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, 
krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een 
trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training. 
 
5. Studie-, cursus- en les materiaal 
De rechten van alle getoonde en/of gebruikte leermiddelen van De boom zonder vruchten zijn 
exclusief voor de studie en bestemd als leermateriaal tijdens het programma en naslagwerk voor de 
deelnemers. Op al het studie-, cursus- en les materiaal (zowel offline als online) dat wordt gebruikt 
en uitdeeld voor en tijdens de trainingen van De boom zonder vruchten rust het auteursrecht van De 
boom zonder vruchten en desbetreffende auteurs.  
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6. Betaling 
We zetten de factuur standaard op de door jou opgegeven school, instelling of bedrijf. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een  
andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige 
betaling. Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken. 
 
7. Privacy 
Alle informatie die we van je ontvangen, zowel mondeling als schriftelink, behandelen we strikt 
vertrouwelijk en hiervoor geldt geheimhoudingsplicht van onze zijde. Dat geldt voor je 
persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen 
sterktes en zwaktes enzovoort.  
 
8. Aansprakelijkheid 
Stichting De boom zonder vruchten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het 
toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is 
vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en 
handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De 
opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of 
psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Stichting De boom zonder vruchten kan nimmer 
verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade 
veroorzaakt door medecursisten. 
 
9. Tussentijds stoppen 
Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een (online)training, workshop, 
werkweek, vakantiekamp of opleiding dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde 
lessen/dagen. Mocht het docenten team of het bestuur van Stichting De boom zonder vruchten 
beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de training, workshop, werkweek, vakantiekamp of 
opleiding af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald. 
 
10. Klachten  
Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt afgehandeld, dan kunt u de klant 
indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie. 
 
11. Stichting De boom zonder vruchten behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, 
zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of 
voor deskundige vervanging te zorgen. 
 
12. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van 
deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 
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Stichting De boom zonder vruchten hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar trainingen. Toch kan 
het voorkomen dat er eens iets misgaat. Met elkaar willen we dan op zoek gaan naar een oplossing 
die goed is voor alle betrokken partijen. Klachten worden door alle betrokken partijen te allen tijde 
vertrouwelijk behandeld. Wij onderscheiden drie verschillende soorten klachten. 

1. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van De boom zonder vruchten door een leerkracht in 
de klas. 
 
2. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van De boom zonder vruchten door één van onze 
trainers. 
 
3. De klacht heeft betrekking op de organisatie en medewerkers van ons kantoor of op de inhoud van 
een training of oefening. 

 

Ad. 1. De uitvoering van het 8-weekse programma van De boom zonder vruchten door de leerkracht. 

Scholen zijn zelfstandige organen met een eigen klachtenprocedure die eerst doorlopen dient te 
worden. Wij nemen daarom alleen klachten in behandeling wanneer deze eerst zijn besproken met 
de directie van de betreffende school. Klachten kunnen gestuurd worden naar 
info@deboomzondervruchten.nl ter attentie van de interne klachtencommissie De boom zonder 
vruchten. Indien zowel de directie van de school als de ouder dit wenselijk vinden kan Stichting De 
boom zonder vruchten een adviesvoorstel opstellen. 

Ad. 2. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van De boom zonder vruchten door één van onze 
trainers. 

Klachten kunnen gestuurd worden naar info@deboomzondervruchten.nl ter attentie van de interne 
klachtencommissie De boom zonder vruchten. Al onze trainers hebben een geldige licentie om de 
trainingen uit te kunnen voeren. Aan de hand van onze draaiboeken toetsen we of de trainer zich aan 
de richtlijnen heeft gehouden. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Stichting 
besluiten tot een waarschuwing of tot het (tijdelijk) intrekken van de licentie van de trainer. Indien 
dit het geval is neemt de Stichting De boom zonder vruchten het initiatief om een oplossing voor te 
stellen die recht doet aan de benadeelde. 
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Ad. 3. De klacht heeft betrekking op de organisatie en medewerkers van ons kantoor of op de inhoud 
van een training of oefening. 

Klanten kunnen nadat zij hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt, de klacht over de organisatie en 
de medewerkers sturen naar info@deboomzondervruchten.nl ter attentie van de interne 
klachtencommissie. De klachten zullen door de klachtencommissie getoetst worden aan beschikbare 
functieomschrijvingen,  ontwerprichtlijnen en relevante wettelijke bepalingen. Indien de klacht 
gegrond wordt verklaard zal de Stichting De boom zonder vruchten met een voorstel voor een 
oplossing komen 

Procedure 

Klachten worden doorgaans behandeld door de directie van de Stichting De boom zonder vruchten. 
Indien de klacht zich rechtstreeks richt tegen de directie van De boom zonder vruchten wordt de 
klacht behandeld door een bestuurslid van de Stichting. 
- De indiener van een klacht ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat de klacht in goede 
orde is ontvangen.  
- We streven ernaar om klachten binnen drie werkweken op te lossen. Indien er redelijkerwijs meer 
tijd nodig is om de klacht op te lossen wordt dat binnen deze periode kenbaar gemaakt.  
- Voor klachten die betrekking hebben op één van de trainers van Stichting De boom zonder 
vruchten, de organisatie, de inhoud van de training of één van onze overige medewerkers van 
Stichting De boom zonder vruchten (categorie 2 en 3) bestaat de mogelijkheid om na het doorlopen 
van de interne procedure gebruik te maken van de externe klachtenfunctionaris Corine Wielaart. Na 
onderzoek zal de uitspraak bindend worden opgevolgd. 

Klachten worden gestuurd naar info@deboomzondervruchten.nl t.a.v. de interne 
klachtencommissie. Een klacht moet voorzien zijn van naam en telefoongegevens. 
Geregistreerde klachten worden gearchiveerd in een klachtendossier. Dit dossier wordt vijf jaar 
bewaard. Op het klachtenarchief is de wet op de persoonsregistratie van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@deboomzondervruchten.nl

