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HOE VITAAL IS JE ORGANI-
SATIE? IS ER EEN GEZONDE  
FLOW? IS ER STRESS? ZIJN 
ER BLOKKADES DOOR  
OUDE PATRONEN? KUNNEN 
MEDEWERKERS PROBLEMEN  
ZELF OPLOSSEN?

Met ECOintention zet je je organisatie goed in zijn 
energie. Dit proces start met een intakegesprek 
waarna een gecertificeerde ECOintention 
Practitioner een scan van de organisatie maakt. 
De scan geeft informatie over de energie in je 
bedrijf. Uit de scan blijkt ook in hoeverre doelen 
gerealiseerd en veranderingen duurzaam gemaakt 
kunnen worden.

BEDRIJFSCAN OP DRIE 
NIVEAUS

MIND – Directie – Denken
Dit is het conceptniveau waarop visie, missie, 
doelstellingen en strategie worden vastgesteld.

MOVES – Communicatie – Voelen
Op het contactniveau vinden overleg, 
besluitvorming, interne- en externe communicatie 
plaats. Ook het niveau van bedrijfsimago en pr.

MATTER - Realisatie - Doen
Dit is de werkvloer, het operationele niveau.  
De plaats van actie en omzet, waar de daad bij  
het woord wordt gevoegd en de resultaten  
worden behaald.

ORGANISATIE IN FLOW
In een vitale en gezonde organisatie, waar 
voldoende levensenergie is, worden bedrijfsdoelen 
makkelijker gerealiseerd en werken mensen met 
voldoening en inspiratie. Er is sprake van een 
samenhangend en zinvol geheel dat zijn unieke 
bijdrage aan de wereld levert.

Kenmerken van een vitaal bedrijf
• De directie zit in de spil van het wiel;
• Visie, missie en doelen zijn helder;
• Zijn omgezet in strategisch beleid;
• En vertaald in concrete stappen;
• De financiële situatie is gezond;
• Er is een plezierig werkklimaat;
• Het toeval valt vaker mee dan tegen;
• Er is ruimte voor creatie en ontwikkeling;
• Heldere interne en externe communicatie;
•  Medewerkers weten wat ze bijdragen aan het 

grote geheel.

Verbeter de gezonde kracht
Levensenergie wordt gevoed door aandacht en 
gericht door intentie. Zo kan iedereen de gezonde 
kracht in zijn organisatie verbeteren. We hebben 
hiervoor de grondbeginselen energetisch beheer 
ontwikkeld. ECOintention leert je deze toe te 
passen in je dagelijks werk en leven.



DRIE STAPPEN
Na de intake en scan gaan we de energie 
verbeteren, dat gaat in drie fasen.

1. Balanceringsfase 
Hierin wordt de energie weer op peil gebracht. 
Alle energetische waarden worden in grafieken 
weergeven zodat je het hele proces kunt volgen.
 2. Stabliseringsfase
De energie stroomt optimaal in de organisatie. 
Opdrachtgevers merken vaak in deze fase dat de 
rust terugkeert in de organisatie.
 3. Continueringsfase
De energie is stevig verankerd. De vruchten kunnen 
worden geplukt. In deze fase trekken wij ons terug 
en neem je het energetisch beheer helemaal over.

Coaching
Als opdrachtgever word je tijdens het hele traject 
gecoacht. Je leert hoe je organisatie energetisch 
functioneert, hoe je de energie beheert en met 
intentie richting geeft. Het oplossen van stagnatie 
in het bedrijf en van oude patronen bij jezelf zijn 
belangrijke onderdelen.

< RESULTATEN           MATTER

MIND             < DOELEN

MOVES

INTAKE SCAN BALANCERING STABILISERING CONTINUERING

COACHING           AANDACHT INTENTIE

‘Alles is energie.
Ik trek de 

toekomst aan die 
ik mij voorstel’

‘Ik los oude patronen op
en beweeg 

vrij de toekomst in.’ 

RESULTATEN
ECOintention leidt tot effectievere organisatie, betere  
communicatie en hogere productie. Managers en 
beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn 
ontspannen en realiseren hun doelen beter.

HOE WERKT HET?

Principe  Alles is energie.
Bron  Einstein, theorie quantum mechanica.

Principe  Energie kun je voelen.
Bron  Wij allemaal.

Principe   Een organisatie bestaat ook op  
energetisch niveau.

Bron   Familie en bedrijfsopstellingen.

Principe  Met intentie kun je energie sturen.
Bron   Boeken ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie 

Experiment’ van Lynne McTaggart.



WAT IS ECOINTENTION?

ECOintention is een methode om gezonde  
energie en flow in organisaties en natuur-
gebieden terug te brengen. In een helder traject 
krijgen managers en beheerders handvatten 
om hun systeem weer vitaal te maken. Door de 
energie terug te brengen en met intentie richting 
te geven verbeteren welzijn en communicatie en 
wordt de output verhoogd.

Zichtbare en meetbare effecten
Het effect van ECOintention is zichtbaar en 
meetbaar in vitalere, gezondere natuurgebieden, 
vaak met meer biodiversiteit. Voor bedrijven  
levert het hogere opbrengsten, meer vrije tijd, 
tevreden personeel, prettiger werkklimaat en  
beter financieel resultaat op.

ECOintention is uniek
Er bestaat geen andere methode die gezonde energie  
en flow in de organisatie terugbrengt en tegelijkertijd  
de opdrachtgever coacht. Bewustwordings- en  
veranderprocessen gaan door deze integrale  
manier van werken sneller en zijn duurzamer.

   Mind Moves Matter
     ECOintention verbindt 

moderne wetenschap-
pelijke kennis met oude 
wijsheid en maakt deze tot 
een praktisch toepasbare 
methode. De basisgedachte 
is: Mind Moves Matter.

Alles is energie
Het atoom bestaat voor 99,99999999% uit ruim-
te gevuld met levensenergie. Alle oude culturen 
hadden een naam voor levensenergie: Ch’i, prana, 
mana, ki enz. De wetenschap spreekt van nulpunt-
energie. Levensenergie wordt gevoed door aan-
dacht en gericht door intentie. Zo kan iedereen de 
gezonde kracht in zijn bedrijf en de natuur verbe-
teren.

Degelijk en jaren ervaring
Ir. Hans Andeweg en Rijk Bols zijn de oprichters  
en dagelijkse leiding van Center for ECOintention. 
Het werken met levensenergie en het vitaliseren 
van bedrijven en natuurgebieden is hun dagelijks 
werk. Zij verzorgen ook de beroepsopleiding tot 
ECOintention Practitioner. De opleiding is erkend 
door de Nederlandse overheid. Er is een team  
van ECOintention Practitioners dat hen  
helpt bij de bedrijfsbegeleiding. 

Center for ECOintention
Center for ECOintention heeft meer dan 25 jaar 
ervaring met het toepassen van de methode in 
talrijke projecten op kleine en grote schaal, lokaal 
en internationaal. De oorsprong van ECOintention 
ligt in de land- en bosbouw. Daar heeft de methode 
geleid tot ver beterde opbrengsten en gezonde 
ecosystemen. Wat werkt voor ecologische systemen 
blijkt ook te werken voor economische systemen. 

WERKEN MET GOEDE ENERGIE? KIJK OP: 

ECOINTENTION.COM

Basis van ECOintention vormen de boeken van 
Hans Andeweg

http://www.ecointention.com/

