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Introductie – ZomerParkFeest en 

het ‘Groei als vrijwilliger’-traject

 Stichting ZomerParkFeest (ZPF) organiseert jaarlijks in augustus een zeer 

gevarieerd cultureel festival in het Julianapark in Venlo. Daaraan nemen in 

totaal zo’n 60.000 personen deel, verdeeld over 4 dagen.

 Uitsluitend vrijwilligers organiseren en runnen het ZPF.

 De harde kern vrijwilligers bestaat uit ca. 400 personen. Tijdens de festivaltijd 

breidt dit aantal zich uit naar circa 1.000.

 Om o.m. de binding tussen de vrijwilligers buiten de festivaltijd te vergroten, 

koos het ZPF bestuur in 2015 voor het ‘Groei als Vrijwilliger’-traject.

 Dit traject biedt steeds een kleine groep vrijwilligers (max. 12 personen per 

groep) de gelegenheid een aantal zelfhulptechnieken te leren (onder meer 

meditatie) en enkele waardevolle ‘better-fit-for-life’ teachings/workshops te 

volgen.

 Het traject wordt verzorgd door Calix Consulting – Praktijk voor mental fitness 

en bedrijfsmeditatie.



Evaluatie ‘Groei als vrijwilliger’-traject
 In ‘Groei als vrijwilliger’ beginnen aspirant-deelnemers met een infoseminar van 3 uur. 

Pas daarna beslist een vrijwilliger over al dan niet deelnemen. 

 Het totale traject beslaat ca. 7 maanden. Na het infoseminar volgt een uitgebreide 

basistraining meditatie. Vervolgens is er 1x per maand een teaching/workshop van 

ongeveer 3 uur. Veel cursisten nemen daarnaast deel aan de mogelijkheid tot 

groepsmeditatie, 1x per week.

 De 2015/16 en 2016/17 trajecten werden door 11 respectievelijk 9 cursisten afgerond.

 Om de effectiviteit van het programma te evalueren, werd via een digitale vragenlijst 

nagegaan welke effecten de cursisten van het programma ervaren.

 De volgende slides geven de resultaten weer van zowel de 2 afzonderlijke groepen, als 

van het gemiddelde van alle 20 deelnemers.

 De 2015/2016 groep laat heel goede resultaten zien. Deze werden echter door de 

2016/17 groep nog overtroffen. Dit is waarschijnlijk grotendeels te danken aan een meer 

regelmatige beoefening van de meditatie door deze groep.

 Dit is in lijn met veel onderzoek naar meditatiebeoefening: hoe beter de 

meditatiebeoefening is ingepast in de dagroutine, des te groter zijn de resultaten die de 

mediterende ervaart.



“Hoeveel keer mediteer je gemiddeld per week?”
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Met hoeveel procent is de kwaliteit van je mentale 

functioneren veranderd?
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Toelichting op 'Verandering in mentaal 

functioneren (letterlijk geciteerd)



Met hoeveel procent is de kwaliteit van je gezondheid 

veranderd?
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Toelichting ‘Verandering in Gezondheid’ 

(letterlijk geciteerd)
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Met hoeveel procent is de kwaliteit van je nachtrust gewijzigd?
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Met hoeveel procent is de kwaliteit van je relaties gewijzigd?
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Toelichting op verandering in 'Kwaliteit 

van je relaties’ (letterlijk geciteerd)



Hoeveel % zit je slechter of beter in je vel?
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Nog andere veranderingen die je 

toeschrijft aan het 'Groei als vrijwilliger 

2.0'-traject? (letterlijk geciteerd)



Waardering van de diverse trajectonderdelen 

(2016-2017 groep)
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Samengevat, wat heeft het Traject jou 

gebracht en wat heb je ervan geleerd?



Zou het ZPF-bestuur dit traject nogmaals 

moeten organiseren voor een volgende 

groep?



Effecten 

van  

versterken 

bewustzijn 

via 

meditatie

INDIVIDUEEL o.a. :

• Vermindert stressniveaus, 
meer innerlijke rust

• Meer overzicht, betere focus 
en concentratie

• Meer creativiteit

• Hoger energieniveau

• Beter in je vel zitten, meer 
levensgeluk

• Verbeterde gezondheid

• Meer voldoening in privé- en 
werkrelaties



Effecten 

van  

versterken 

bedrijfs-

bewustzijn 

via 

bedrijfs-

meditatie

ORGANISATIE o.a. :

• Sterke verbetering werksfeer

• Betere MTO-scores (Medewerker-
Tevredenheid-Onderzoek)

• Sterkere bedrijfsbinding

• Daling % ongewenst verloop

• Lager % ziekteverzuim

• Hogere productiviteit

• Hogere klanttevredenheid

• Hoger innovatief vermogen

• Groter kwaliteitsbewustzijn



Calix Consulting -

realiseren van 

persoonlijke en organisatiegroei

Effecten:

 Verbetering bedrijfsresultaten

 Verhoogde productiviteit

 Daling ziekte verzuim

 Sterkere bedrijfscultuur

Door:

 HRM-projectsupport

 Advies | Coaching | Training

 Coaching en trainingen voor persoonlijke en teameffectiviteit


