
 

Plan

ZoM

Rei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lan samenwerking 

ZoMaOpleidingen  

en  

eiki WereldWijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



2 

 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

1. Wat is Reiki? ........................................................................................................................................ 3 

2. Wie zijn ZoMa opleidingen en Reiki WereldWijd? .............................................................................. 3 

3. Onze ideeën en onze gezamenlijke missie .......................................................................................... 7 

4. Welke mogelijkheden gaan we samen exploreren? ........................................................................... 8 

5. De afspraken die we met elkaar maken .............................................................................................. 8 

6. Voorstel standaardaanpak .................................................................................................................. 8 

6. Hoe evalueren we en waarop? .......................................................................................................... 11 

7. Hoe gaan we om met communicatie/branding ................................................................................ 11 

8. Aan welke regelgeving dienen we te voldoen? ................................................................................. 11 

9. Speciaaltjes ........................................................................................................................................ 11 

10. Volgende stappen ............................................................................................................................ 12 

Contact en overige informatie .............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Versie Datum  Auteur Wijzigingen 

0.1 20 maart 2019 Nicolette Honsbeek 1
e
 opzet 

0.2 5 april 2019 

 

Marjolein Berendsen 

Ellen Bosman 

Nicolette Honsbeek 

Aanvullingen 

 

 



3 

 

Inleiding 
ZoMa opleidingen en RWW zien mogelijkheden in het samenwerken om Reiki sessies te 

organiseren op diverse locaties in Nederland en internationaal. De Reiki gevers geven Reiki 

op vrijwillige basis bij organisaties waarmee we samenwerken en aan mensen die niet op 

reguliere wijze toegang hebben tot Reiki sessies. De organisaties die Reiki sessies willen 

organiseren voor hun bewoners en cliënten zorgen voor een aantal randvoorwaarden om 

deze sessies mogelijk te maken. RWW zorgt voor de organisatie, ZoMA zorgt voor getrainde 

Reiki gevers die aan een aantal voorwaarden voldoen.  

 

Leeswijzer          

 Ditplan van aanpak is geschreven voor: 

• de mensen die vanuit ZoMa opleidingen en Reiki Wereldwijd (RWW) interesse 

hebben in vrijwillig Reiki geven aan mensen die niet op reguliere wijze toegang 

hebben tot Reiki sessies 

 

• staf, medewerkers en vrijwilligers van instellingen in de gezondheidszorg 

 

Eerst vertellen we wat Reiki is en wat de missie en visie zijn van ZoMa en RWW in hun 

samenwerking. 

Daarna beschrijven we wat de afspraken zijn en hoe we de aanpak zien.   

 

 

1. Wat is Reiki? 
Reiki is een Japans woord en betekent letterlijk vertaald ‘Universele levensenergie’. Rond 

1900 heeft de Japanner MikaoUsui deze oude methode, om die energie door te geven door 

handoplegging, herontdekt. Sindsdien is deze methode verspreid over de wereld. Het 

belangrijkste effect van deze toepassing is dat mensen energie en kracht krijgen, ontspannen 

en daardoor meer zichzelf kunnen zijn.  

 

2. Wie zijn ZoMa opleidingen en Reiki WereldWijd? 
 

ZoMa opleidingen 

ZoMA is gestart in 2009 en is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens vanuit de essentie 

liefdevol, heel en compleet is. In onze huidige maatschappij staan kennis, prestatie en 

materialisme centraal, waardoor heel en compleet zijn vaak wordt vergeten. ZoMa 

Opleidingen sluit aan op deze maatschappij op kennisniveau, en heeft als doel deze te 

verruimen en te verrijken door te leven vanuit zelfbewustzijn en verbinding. ZoMa richt zich 

daarom op het aansluiten op de realiteit vanuit kennis, bewustzijn en zelfliefde. Dit doen we 

door onze studenten op te leiden vanuit een holistisch oogpunt, waarbij we alle holistische 



4 

 

niveaus benaderen met energetisch werk. Onze missie is om therapeuten af te leveren die 

vanuit hun eigen ervaringen en bewustwording handelen. Zonder oordelen en zonder 

belemmeringen; zij hebben hun 'sluiers' afgedaan en kunnen daardoor vanuit heelheid, 

vrijheid en onvoorwaardelijke liefde hun cliënten behandelen. 

 

ZoMa Opleidingen geeft de 2 jarige opleiding tot Holistisch therapeut, 1 jarige opleiding tot 

Reiki Trainer, Reiki cursussen en diverse bij -en nascholingen. Het is inmiddels uitgegroeid 

tot een groot opleidingsinstituut. 

 

De opleidingen 

In een opleiding of cursus van ZoMa Opleidingen leer je vanuit je essentie te leven en leer je 

om dit door te geven aan je cliënten. Gelukkig te zijn zonder voorwaarden of 

belemmeringen. Verbindingen aan te gaan met jezelf en met alles om je heen. Je leert vanuit 

je kern te zien dat je heel en compleet bent en je wordt wie je werkelijk bent. Leven vanuit je 

hart, dat is wat ZoMa Opleidingen je kan bieden! 

ZoMa Opleidingen biedt verschillende cursussen, opleidingen en na- en bijscholingen aan: 

Holistisch Therapeut  

De opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen is een tweejarige opleiding op 

hbo-niveau en is erkend door de KTNO. 

In deze opleiding leer je energetische behandelingen te geven, vanuit een holistisch 

oogpunt. Het uitgangspunt hierbij is Zijnsoriëntatie, leven vanuit je essentie. Voor deze 

opleiding is de Reiki I  en 2 (Reiki 2 vóór module 3) cursus een vereiste. 

 

Holistisch Energetisch therapeut 

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe driejarige hbo-

opleiding tot holistisch energetisch therapeut. Hou deze pagina daarom in de gaten! 

 

Reiki-trainer 

De opleiding tot Reiki-trainer is een intensief en individueel traject van ca. één jaar, die je 

kunt volgen na afronding van de opleiding Holistisch Therapeut. Met een diploma Reiki-

trainer mag je andere mensen inwijden en opleiden in de verschillende Reiki-cursussen.  

Ook deze opleiding is op hbo-niveau en erkend door de KTNO. 

 

Reiki-cursussen  

Reiki is een eeuwenoude traditionele Japanse methode om het zelfhelend vermogen van 

een lichaam te activeren. Dit doe je door het ontvangen, gebruiken en doorgeven van 
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universele (levens)energie. In de Reiki-cursussen leer je op verschillende niveaus hoe je jouw 

energie kunt inzetten voor jezelf en voor anderen. 

 

Bij- en nascholingen 

Van therapeuten die zijn aangesloten bij BATC, VBAG, VVET of CAT wordt verwacht dat zij 

zich laten bijscholen. De bij- en nascholingscursussen van ZoMa Opleidingen bieden die 

mogelijkheid en leveren studiepunten op die noodzakelijk zijn voor de verschillende 

beroepsorganisaties. 

Ook voor studenten, afgestudeerde holistisch therapeuten en andere zorgverleners zijn de 

bij- en nascholingen van ZoMa Opleidingen een hele mooie aanvulling. 

 

 

RWW 

RWWis opgericht in 2000 vanuit Nederland en heeft een internationaal netwerk van 

vrijwilligers. Onze missie is om mensen de heilzame werking van Reiki te laten ervaren.We 

stimuleren, dat waar mogelijk , mensen zelf Reiki teleren en op die manier zelfredzaam 

teworden.     

De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en activiteiten zich gericht op 

getraumatiseerde mensen uit naoorlogse gebieden en vluchtelingen in AZC’s in Nederland. 

Bij deze doelgroep blijkt Reiki goed aan te slaan als ondersteuning bij de verwerking en 

acceptatie van hun verleden. Door de Reikisessies ervaren de bewoners van de AZC’s meer 

rust en ook blijft de sfeer verbeterd in de week nadat de vrijwilligers van RWW zijn geweest. 

 

Reiki in Bosnië 

Van 2000 tot 2016 ging er maandelijks een team van vier vrijwilligers vanuit RWW naar 

Bosnië om er mensen Reiki te geven, aanvankelijk in Tuzla en van 2008tot en met 2016 in 

Srebrenica en omgeving. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met lokale artsen en 

hulpverleningsorganisaties. De vrijwilligers betaalden RWW een bijdrage om als collectief 

wat kosten te kunnen dragen. De vrijwilligers betaalden daarnaast hun reis- en verblijfkosten 

zelf. Als vorm van energie-uitwisseling werd de koffie/thee en lunch door de 

gastorganisatiesin Bosnië verzorgd. 

De Reikisessies vonden plaats op uiteenlopende locaties. Aanvankelijk waren dat vooral 

vluchtelingenkampen, gezondheidscentra, scholen, een ziekenhuis, eenbejaardencentrum 

en ook bij mensen thuis waar vrouwenorganisaties hun wekelijkse bijeenkomsten hadden. 

De sessieswerden gegeven op behandeltafels of - en dat was meestal het geval - op stoelen. 

Reiki werduit privacyoverwegingen gegeven in een afgeschermde omgeving, zonder 

aanziens des persoon, dus geloof, geslacht of verleden. Inmiddels zijn ook Bosnische mensen 

opgeleid om Reiki te geven, waardoor het werk van RWW daar is overgenomen door 

Bosniërs. 
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Reiki in Irak 

In november 2013 zijn twee RWW’erseen weeknaar Iraaks Koerdistan gegaan. Er is contact 

gelegd met hulpverleners en artsen. Daarbij is aan hulpverleners en vluchtelingen Reiki 

gegeven. Gevraagd is om terug te komen om Reiki te geven en ook om hen zelf Reiki te 

leren, zodat hulpverleners ook zelf Reikisessies kunnen verzorgen. In mei/juni 2014 is een 

team van vier vrijwilligers teruggekeerd. Dit keer is nauw samengewerkt met Un Ponte Per, 

een Italiaanse hulpverleningsorganisatie. Daarbij is toestemming verkregen van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat Reiki niet geduid wordt als een therapie, maar als 

methode voor ontspanning. In elf dagen tijd is in acht vluchtelingenkampen, variërend in 

grootte van 1.500 tot 100.000 bewoners,Reiki gegeven. Daarbij hebben meer dan 500 

mensen Reiki, als vorm van ontspanning, ondergaan. Verder zijn er in vier cursussen 37 

hulpverleners opgeleid. Het Ministerie van Gezondheid heeft als vorm van energie-

uitwisseling het hotel in Dohuk betaald en de kosten voor drankjes en lunch werden 

aangeboden door de hulpverleningsorganisaties als Un Ponte Per, het Rode Kruis, Unicef, 

Intersos of de kampdirecteur.Un Ponte Per heeft het vervoer naar de diverse 

vluchtelingenkampen geregeld en betaald. 

       In 2016 en 2017 zijn er RWW’ers uitgezonden naar Iraaks Koerdistan. De vraag naar Reiki 

groeit, er zijn drie nieuwe organisaties die hun staf willen laten trainen en er is 

samenwerking met een Nederlands-Koerdische psychiater.  

 

Reiki in AZC’s 

In juli 2015 is RWW gestart met het geven van Reiki in AZC Budel. Het hoofddoel van deze 

pilot was om te bepalen of vluchtelingen in Nederlandse AZC’sbehoefte hebben aan Reiki. 

De pilot is ook gebruikt om te bekijken of zowel binnen COA als RWW voldoende 

enthousiasme zou ontstaan voor een vervolg.        

 Uit de evaluatie direct na afloop van de eerste en tweede pilotdag bleek, dat zowel 

de Reikivrijwilligers als medewerkers van het COA enthousiast waren over de Reikisessies. 

Een week na afloop is ook nog eens teruggeblikt op de sessies en de ervaringen vanuit het 

COA waren louter positief. De voorbereiding was zorgvuldig en de medewerkers van het 

COA waren goed ingelicht en bij de sessies betrokken, ook door hen zelf eerst Reiki te laten 

ervaren. De bewoners bleken de Reikisessies ook positief ervaren te hebben mede door de 

persoonlijke aandacht en de integere manier waarop de Reikivrijwilligers ermee omgingen. 

Ook de persoonlijke gesprekken in de recreatiezaal met oprechte interesse deden hen goed. 

Ze gaven aan dat het hen ontspanning en ook daarna rust gebracht heeft. De sessies hadden 

een positieve invloed op de komst van vrouwen naar de recreatiezaal, iets wat normaal 

moeilijk voor elkaar te krijgen was. Daardoor werd de integratie op het centrum bevorderd. 

Ook droegen activiteiten op het centrum door organisaties als RWW bij aan een positief 

beeld van AZC’s in hun omgeving. Omgekeerd heeft RWW het enthousiasme en de 

medewerking vanuit het COA als heel plezierig ervaren. Dat gold al vanaf de poort, waar de 

koffie letterlijk klaar stond.          

 Na de pilot hebben het COA en RWW een convenant gesloten en zijn er nog vele 

Reikisessies in diverse AZC’s in heel Nederland gedaan. 
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Reiki in woonzorgcentra  

In november 2014 zijn vrijwilligers van RWW gestart met het geven van Reikisessies in 

woonzorglocatie ZuyderWaert van Magentazorg in Heerhugowaard aan bewoners (veelal 

met dementie). De feedback die we mochten ontvangen luidde: “We merken dat bewoners 

het contact en de aandacht erg prettig vinden. Ze zijn vaak ontspannen, worden wat rustiger 

en maken een praatje. Ook zien we soms een stukje herkenning van de bewoners naar de 

vrijwilligers toe. Ook als personeel en familie een (tien minuten) Reikisessie hebben gekregen 

wordt er vaak aangegeven dat men ontspanning ervaart”     

 In de jaren daarna zijn Reikivrijwilligers bij nog twee andere woonzorgcentra in 

Arnhem en Zaandam op reguliere basis Reikisessies gaan doen.    

 

 

3. Onze ideeën en onze gezamenlijke missie 
 

ZoMa 

ZoMa gaat uit van een compleet mensbeeld; daarmee bedoelen we dat we in essentie 

liefdevol, vrij, heel en compleet zijn. We leven echter in een kennismaatschappij waarbij 

kennis, materialisme en prestaties de boventoon voeren en veelal een gevoel geven dat de 

mens zeker niet compleet is. ZoMa geeft een antwoord op deze ontwikkelingen in deze 

maatschappij door op kennisniveau aan te sluiten bij deze maatschappij, maar deze 

tegelijkertijd te verruimen en verrijken met leven vanuit je essentie, vanuit liefde, vanuit 

zelfbewustzijn. Door deze combinatie te manifesteren word je een mens die zich bewust is 

van zijn heelheid, energie en verbondenheid met alles wat er is en kan zich in dienst stellen 

van een nieuwe, kennis- én mensgerichte maatschappij.  

 

RWW 

RWW is een organisatie van vrijwilligers die met elkaar al meer dan 20 jaar ervaring hebben 

met het geven van Reiki aan mensen in moeilijke situaties: in een oorlog, na een oorlog, als 

vluchteling, in een land of over de landsgrenzen heen, met vormen van langdurige en/of 

ontwrichtende aandoeningen zoals dementie/Alzheimers/psychiatrie/niet aangeboren 

hersenletsel en alle andere ingrijpende zaken waar mensen mee te maken krijgen. Onze visie 

is dat Reiki over taal-, lands- en cultuurgrenzen heen bij kan dragen aan ontspanning, 

verbinding en heling en dat we Reiki bereikbaar willen maken voor de kwetsbare groepen 

medemensen in onze samenleving, waar ook ter wereld! 

 

Samen - missie 

Door de samenwerking vanZoMA opleidingen met Reiki WereldWIjd kunnen we met elkaar 

voor de groep die geen toegang heeft tot Reiki behandelaars in een praktijk toch een 

mogelijkheid bieden om Reiki te ontvangen. Verder vindenwij het met elkaar heel natuurlijk 

om er te zijn voor onze medemens. We zijn immers allemaal met elkaar verbonden en die 

verbondenheid willen wij graag ondersteunen met concrete acties: het op vrijwillige basis 

aanbieden van Reiki aan ontvangers die het goed kunnen gebruiken. Het gaat om de 

ontvanger en Reiki.  
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4. Welke mogelijkheden gaan we samen exploreren? 
a. ZoMA’s ideeën en linkjes met de (ex) studenten 

b. Internationaal 

 

Doelstelling: Reiki beschikbaar maken voor mensen die baat kunnen hebben bij de werking 

en niet of nauwelijks toegang hebben tot reguliere praktijken waar Reiki wordt aangeboden. 

Doelgroep: mensen die kampen met een lichamelijk dan wel geestelijk trauma. 

Potentiele ontvangende organisaties: 

• Hospices 

• Inloophuizen (bijvoorbeeld voor kankerpatiënten) 

• Patiëntenverenigingen 

• Nazorginstellingen (zoals fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra) 

• Vrijwilligersorganisaties in de zorg (bijvoorbeeld Zonnebloem) 

• Blijf van mijn lijf huizen 

• Verslavingszorg-opvangorganisaties 

• Instellingen met dagactiviteiten voor ouderen of mensen met een 

verstandelijke/meervoudige beperking 

 

 

5. De afspraken die we met elkaar maken 
 

a. Minimaal voor de deelnemers Reiki 1 en 2, VOG, trainingsdag gedaan, getekende 

ethiekcode en gedragscode RWW als randvoorwaarde 

b. Vrijwilligersovereenkomsten individueel en een overeenkomst tussen RWW en de 

organisaties 

c. Hoe gaan we om met nazorg, vertrouwens persoon 

d. Herkenbaarheid; een Reiki behandelaar zal zich kunnen identificeren met een 

naamplaatje en voor de uniformiteit zullen we een ZoMa/ RWW t-shirt beschikbaar 

stellen. 

 

 

6. Voorstel standaardaanpak 
 

We stellen de volgende standaardaanpak voor als leidraad. Er kan natuurlijk altijd vanaf 

geweken worden, geen enkele locatie is gelijk aan een andere locatie. De bedoeling van de 

standaard aanpak is een handvat te zijn en het mogelijk te maken gaan stappen over het 

hoofd te zien.  
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1. Locatie/organisatie selecteren op nabijheid ZoMa en RWW mensen 

2. Contactpersoon via ons gezamenlijk netwerk achterhalen en anders de vrijwilligers-

coördinator achterhalen 

3. Mail sturen en ons aanbod kort introduceren 

4. Indien interesse: afspraak met presentatie 

5. Pilot van 1/3/5 keer met een pilot team met kandidaat coördinatoren daarin, 

gevolgd door evaluatie 

6. Bij positief resultaat vrijwilligers contracten organiseren 

7. Vast team met coördinatie opzetten en starten conform afspraken gemaakt tijdens 

de evaluatie van de pilot 

8. Communicatie 

9. Elke 6 maanden evaluatie met verslaglegging 

 

 

Gespreksonderwerpen voor het organiseren van Reikisessies 

• communicatie: Het is goed om vooraf de cliënten te informeren en stimuleren om een 

Reikisessie te ondergaan. De organisatie kan kiezen voor mailen van de informatie voor 

de medewerkers, een uitleg voorafgaande aan de sessies en eventueel ophangen van 

posters met informatie om te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de komst 

van de Reikivrijwilligers 

 

• de keuze van de Reiki- locatie is belangrijk: liefst een plek waar veel cliënten verblijven 

of komen en bij voorkeur een open ruimte 

 

• de dag  

 

• de frequentie 

 

• een vast team Reikivrijwilligers 

 

• de lengte van een sessie.Indicatie: per vrijwilliger behandel je ongeveer vijf cliënten per 

uur 

 

• energie-uitwisseling: het is gebruikelijk dat de ontvangende organisatie een 

tegenprestatie levert in de vorm van koffie, thee en eventueel een versnapering 

 

• verplichtingen vanuit de ontvangende organisatie:     de 

ontvangende organisatie zorgt voor een coördinator/aanspreekpunt op de Reiki- dag 

en faciliteiten als de ruimte, stoelen, sanitaire voorzieningen, koffie, thee, water,lunch. 

Het is van belang dat Reikivrijwilligers contact kunnen hebben met iemand van de staf in 

geval van zorgen over een cliënt of bij calamiteiten;                        

de Reikivrijwilligers komen om Reiki te geven; zij zijn niet bevoegd om zorgtaken te 

verlenen; de ontvangende organisatie zorgt ervoor dat de Reikivrijwilligers zich kunnen 

beperken tot het geven van Reiki. 
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• de cliënten zitten op een stoel en ontvangen tien minuten Reiki per persoon. Daarbij 

worden drie posities gedaan: schouders, hoofd en hart. Het is belangrijk dat alle 

vrijwilligers hetzelfde doen en cliënten even lang Reiki ontvangen 

 

• het kan voorkomen dat cliënten na hun ervaring met een Reikisessie vaker een sessie 

willen en daar ook voor willen betalen. Omdat we veelal te maken hebben met een 

kwetsbare groep, zullen Reikivrijwilligers alleen afspraken met cliënten maken (ook over 

een financiële vergoeding) met schriftelijke toestemming c.q. medeweten van de 

contactpersoon in de instelling en het naaste familielidvan de betreffende cliënt. Dit om 

elke schijn van onzuiver handelen te voorkomen 

 

• RWW zorgt voor een concept overeenkomst die met de betreffende organisatie nader in 

te vullen is. Wezenlijke veranderingen in de afspraken bespreken we met het bestuur 

van RWW alvorens het voorstel contract te versturen aan de organisatie. 

 

Over de ZoMa en RWW-vrijwilligers 

 

RWW heeft onbetaalde vrijwilligers die de uitzendingen en sessiesprofessioneel organiseren. 

Alle actieve vrijwilligers hebben vooraf een trainingsdag gevolgd. Ook krijgen zij voorafgaand 

aan de activiteit en na afloop ervan begeleiding van een ervaren vrijwilliger. Dit om te 

voorkomen dat eventuele heftige ervaringen leiden tot PTSS. Het team bestaat uit minimaal 

drie vrijwilligers, waarvan minimaaléén ervaren vrijwilliger. Vooraf wordt door de 

coördinator in overleg met ontvangende organisatiehet programma samengesteld.  

 

De vrijwilliger zorgt voor: 

- volgen training RWW; 

- ondertekenen verklaring (i.v.m. Verklaring Omtrent Gedrag via RWW); 

- onderschrijven gedragscode RWW; 

- organisatie van de Reikisessie; 

- een proactieve houding richting bewoners; 

- geven voor- en nazorg aan collega-teamleden. 

 

 

RWW zorgt voor: 

- training 

- vertrouwenspersoon 

- voor- en nazorg in het team 

- Verklaringen Omtrent Gedrag 

- verzekering van vrijwilligers, RWW heeft zelf geen verzekering, maar valt van rechtswege 

onder de collectieve vrijwilligersverzekering vande Gemeente Amsterdam. 

- RWW zorgt voor een concept overeenkomst die met de betreffende organisatie nader in te 

vullen is. 
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6. Hoe evalueren we en waarop? 
 

We evalueren met de organisaties waarmee we samenwerken en we zullen daarbij een aantal 

standaard vragen/onderwerpen bespreken.  

 

Daarnaast vinden we het interessant om de samenwerking tussen ZoMa en RWW te evalueren op 

(half) jaarlijkse basis. Onderwerpen kunnen zijn:  

 

a. Aantal locaties 

b. Aantal actieve deelnemers 

c. Aantal sessies 

d. Feedback van de vrijwilligers en de organisaties 

e. Mogelijk spontane aanvragen 

 

7. Hoe gaan we om met communicatie/branding 
 

Hiervoor maken we aparte afspraken. 

 

8. Aan welke regelgeving dienen we te voldoen? 

WKKGZ: U hoeft niet aan de verplichtingen uit de Wkkgz te voldoen als:  Handelingen van vrijwilligers 

in de zorg (die niet beroepsmatig of in opdracht van een zorgaanbieder zorg verlenen). (bron folder 

ministerie VWS) (van Ellen ZoMa) 

AVG: gegevens vrijwilligers, informatie ontvangers 

 

Gedragscode minderjarigen, reeds verwerkt voorde RWW introductie/trainingsdagen in het 

Programmaboekje.  

 

9. Speciaaltjes 
 

Overige later te bespreken punten: 

• Wellicht lopen we aan tegen iemand die onderzoek kan doen naar de resultaten van de 

sessies 

• Enquete onder de ontvangers, afhankelijk van de omstandigheden 

• Vloggen met iemand uit een van de groepen die daar ervaring mee heeft 

• Wat spreken we af over een eventuele exit strategie?  

 



12 

 

10. Volgende stappen 

a. Goedkeuring beide organisaties  

b. 27 september hebben we als trainingsdag gereserveerd. (9.30 tot 15.30) 

c. Opzetten locaties per concentratie van vrijwilligers 

 

Contact en overige informatie 
 

ZoMa Opleidingen 

Sonnedach 1 

6931 JA Westervoort 

website: www.zoma-opleidingen.nl 

e-mail: info@zoma-opleidingen.nl 

Facebook: ZoMa Opleidingen 

Youtube: ZoMa Opleidingen 

 

Stichting Reiki WereldWijd (ANBI-status) 

website: www.reikiwereldwijd.nl 

e-mail: info@reikiwereldwijd.nl 

Facebook:Reiki World Wide (Reiki Wereld Wijd)&Stichting Reiki Wereld Wijd 

 


