
Woesh experience 
Woesh is een andere manier van kijken, voelen, denken en doen om uiteindelijk verder te groeien in 
de breedste zin des woords. Het zou voor iedereen iets moois en handigs zijn.  
 
Wij richten ons specifiek op ondernemers. 
 
Om de Woesh experience te ervaren, doorloop je een aantal fasen, waarin je (nieuwe) inzichten 
opdoet en (nieuwe) tools en middelen aangereikt krijgt. Die fasen  noemen wij het 5D-model. 

 
1. Duik  Loskomen van overtuigingen die je groei beperken 
2. Deel  Delen in plaats van alles voor jezelf houden 
3. Deal  ‘Accepteren’ van het feit dat ‘het is zoals het is’ 
4. Droom Genieten van de ‘reis’ in plaats van streven naar het ‘doel’ 
5. Doe  Jouw unieke bijdrage inzetten 
 
Je kan dit alles samenvatten in leven en werken volgens een multidimensionaal wereldbeeld ten 
opzichte van een mechanisch 20ste eeuws wereldbeeld. 

We merken aan alle kanten dat het kapitalistische model van schaarste zijn grenzen bereikt heeft. De 
ondernemer die volgens de Woesh-experience leert leven en werken zal ervaren dat ondernemen 
ook een zekere vorm van moeiteloosheid in zich kan hebben. De ondernemer is klaar voor de 
onvermijdelijke verandering in de samenleving die de komende decenia zal plaatsvinden. 

De ondernemer die volgens de Woesh-experience leert leven en werken zal ervaren dat ondernemen 
ook een zekere vorm van moeiteloosheid in zich kan hebben. 

Ben jij toe aan verandering? Loop je vast in je eigen overtuigingen en heb je het gevoel dat het 
anders kan? Beleef de Woesh-experience en doorloop met ons het unieke  5D-model. 

Stap 1) Duik 

‘Van hokjesdenken naar een creatief onderdeel van een groter geheel’  

Mensen denken vaak in hokjes en dat hokjes denken, kan je beperken in je mogelijkheden, je groei 
en je creativiteit. Stap 1 is dan ook; duik in het onbekende… Kom los van het hokjesdenken waardoor 
ruimte en creativiteit ontstaat.  

Stap 2) Deel 

‘Van concurrentiedenken naar delen in overvloed’  

Mensen en zo ook ondernemers, worden vaak gehinderd door te denken dat alles wat zij bedenken ‘ 
geheim’  moet blijven en vooral niet gedeeld moet worden. Want stel je voor… iemand gaat ermee 
vandoor… Terwijl, als je dat juist loslaat en deelt met anderen, zul je merken dat er een bepaalde 
energie gaat stromen… Dus stap 2; deel… 

Stap 3) Deal 

‘Van vechten tegen de realiteit naar (accepteren van) het is zoals het is’ 

Als je zou kunnen dan zou je soms de hele wereld wel willen veranderen, omdat dingen niet altijd 
gaan zoals je wilt dat ze gaan. De vraag is, of je al je energie moet steken in daar tegen te vechten om 
uiteindelijk iets te willen veranderen wat niet te veranderen valt. Een ‘ houding’  van ‘accepteren dat 
het is zoals het is’ is dan veel ‘effectiever’… Daarom stap 3; deal with it… sommige dingen kun je nou 
eenmaal niet veranderen… het is wat het is… verspil je energie niet aan zorgen maken en vechten’  



Stap 4) Droom 

‘van doel-denken en doelen nastreven naar intentioneel creëren’  

Wij zijn helemaal opgevoed en gewend om in doelen en resultaten te denken. En daarnaar te 
streven. Dat betekent ook dat wanneer je jezelf een doel stelt en dat nastreeft, je ontzettend 
teleurgesteld kan raken wanneer je je doel niet bereikt… door wat voor reden dan ook…Eigenlijk volg 
je blind een stipje aan de horizon, terwijl je helemaal vergeet te genieten van de reis of de weg daar 
naartoe… Dus stap 4… kom daar los van en durf ook te dromen zonder dat je constant maar denkt 
aan dat doel… 

Stap 5) Doe 

‘van ik ben het niet waard denken naar een unieke bijdrage leveren en ‘ er zijn’’ 

Jij en jij alleen bent degene die het verschil kan maken. Jouw instrument ‘ ik’  moet daarvoor wel 
effectief en efficiënt worden ingezet. Dat betekent dat je je bewust moet zijn van wat je allemaal te 
bieden hebt en hoe je dat het beste kan inzetten… zonder dat je ‘ lastig’  wordt gevallen door allerlei ‘ 
overtuigingen’ en ideeën die jou in de weg zitten (belemmeren). Dat herkennen, erkennen, weten, 
daarop vertrouwen en vervolgens toepassen is een mooie kunst…. Daarom stap 5; Doe! 

Kijk naar onze website www.woesh.eu of stuur een mail naar woesh.experience@gmail.com voor 
meer informatie. Of like onze facebookpagina om deel uit te maken van de Woesh-community. 

 

Woesh is bedacht en ontwikkeld door Mark Verhoef en Audrey (Au3) Breijman.  

Au3 is psycholoog van huis uit (Sociale en Organisatiepsychologie, specialisatie verandermanagement en interventies) en 
sinds 2007 voor haarzelf begonnen onder de naam Au3Consultancy. Zij startte haar bedrijf vanuit de gedachte: “vanaf nu 
alleen maar leuke dingen doen, met alle consequenties van dien!”. Ze wordt regelmatig ingehuurd als trainer, docent, coach, 
interim projectmanager, sparringpartner en organisator.  

Mark Verhoef is zelfstandig coach. Daarnaast doet hij nog interimklussen als projectleider in het sociale domein. Vooral in de 
coaching probeert hij mensen te laten inzien dat zij meer kunnen bereiken als ze in een groei-staat komen. iedereen heeft 
alle antwoorden in zich en moet dus ook in zichzelf zoeken naar oplossingen. 

 

http://www.woesh.eu/
mailto:woesh.experience@gmail.com

