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Over de kwekerij 

Tussen de feestjes, baantjes en colleges onderzoek je het leven, om te 
merken dat je langzaam volwassen wordt. Maar hoe doe je dat? Waar 
vroeger nog structuren van traditie, kerk of familie leidraad waren, moeten 
jonge mensen tegenwoordig zelf op zoek naar wat werkelijk waarde heeft. 
De plekken waar twintigers volwassen worden, stellen vooral kennis en 
vaardigheden centraal; maar de dieperliggende vragen blijven 
onbesproken. Hoe ga je om met alleen-zijn, de waarde van je werk, liefde, 
geluk, succes, ziekte en natuur?  

De Kwekerij biedt een bloeiplek voor twintigers om samen levenswijsheid 
te ontdekken en in praktijk te brengen. Dit doen we aan de hand van deze 
kernwaarden:  

• Openhartig 

We bieden een plek waar we ons hart delen op basis van eerlijkheid en 
gelijkwaardigheid.  

• Geduldig 

We bieden een plek van vertraging, zoeken en bewust leven.  

• Betekenisvol  

We bevragen thema’s die bijdragen aan een zinvol leven.  

• Activerend  

We behandelen vragen op een speelse manier.  

We organiseren tientallen interactieve workshops (bloeiklassen) en grote 
evenementen (mestivals) over liefde, leven en persoonlijke ontwikkeling. 
We geven ook bloeiklassen op locatie. Zo kunnen we dus bij jou als 
studievereniging/studentenvereniging/bedrijf langskomen om een 
bloeiklas te geven!



OVER DE BLOEIKLASSEN 

Een persoonlijke en ontregelende broedplaats 

Tijdens onze bloeiklassen bepreken we onderwerpen die te maken hebben 
met bewust leven, liefde en persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we in een 
experimentele setting, dat betekent dat we niet blijven zweven bij de 
theoretische kennis, maar ook actief aan de slag gaan. We reflecteren, 
ontregelen en activeren. We bieden creatieve en speelse werkvormen, 
putten uit diverse bronnen en delen persoonlijke ervaringen. 

TooN 

• We ontregelen en maken iets los bij de deelnemer. Dat kan 
herkenning zijn, opluchting, maar ook irritatie en nieuwsgierigheid 
betekenen. Immers, veelal spelen we op safe maar wat doet er echt 
toe? 

• De sfeer is minstens zo belangrijk als inhoud. We bieden een mix 
tussen stevige kost, beleving, een lach en het uitwisselen van 
persoonlijke ervaringen. Het is een sfeer van ontmoeting, elkaar in 
het hart kijken en je in de ander verplaatsen. Door wie laat jij je 
inspireren? 

Achtergrond 

• Onze tijd wordt gekenmerkt door complexiteit en ontworteling. Er is 
behoefte aan een plek voor reflectie op onze wortels, waarden, 
keuzes en handelen in de prestatiemaatschappij. Welke wortel ren jij 
achterna? 

Doelstelling 

We streven er telkens naar dat deelnemers van een bloeiklas: 

• Een plek hebben gevonden om in een veilige en ontspannen setting 
over belangrijke vragen na te denken; 

• Zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden, dromen, talenten en 
deze concreet weten toe te passen in hun eigen leven.



Aanbod bloeiklassen

Hoe ontdek je wat je wilt?  

De wereld ligt aan je voeten en je dromen net buiten bereik. Kansen 
genoeg, maar hoe bepaal je welk pad je inslaat? Zet eerst een stap 
terug. Wat is nu echt belangrijk? 

Hoe kan rust je ritme bepalen?  

Druk zijn lijkt een statussymbool waarmee je laat zien dat je het goed 
voor elkaar hebt. Maar drukte kan niet zonder rust. En jij ook niet! Wat 
is rust? En hoe kom je tot rust in het rumoer van de stad? 

Spelend werken: hoe het wel kan!  

In tijden van onderlinge concurrentie ligt de nadruk op prestatie en 
nuttig bezig zijn. Is er nog wel speelruimte over? Maak de homo 
ludens in je wakker en ontdek hoe je werk anders kunt ervaren. 

WELKE Kracht biedt kwetsbaarheid?  

Pijn roept al snel gevoelens op van schaamte, falen en 
machteloosheid. Intuïtief wil je dit negeren of er tegen gaan vechten. 
Wat gebeurt er als je eerlijk je kwetsbaarheid deelt?   

Hoe dankbaarheid je leven verandert  

Waarom moet het altijd meer, beter, gaver, sneller? Dankbaarheid kan 
ons helpen om gelukkig te zijn met de goede dingen die ons gegeven 
zijn. Leer hoe jij dankbaarheid vorm kan geven!  

WAAROM WILLEN WE STEEDS IETS NIEUWS?  

Waarom zijn we zo snel verveeld en afgeleid? Liever vernieuwing dan 
voorspelbaarheid. Volgens de socioloog Bauman is de moderne mens 
een toerist, zonder echt verbinding aan te gaan. Wat biedt jou vaste 
grond?



Hoe bloeit vriendschap? 

Goede relaties dragen bij aan gezondheid en levensgeluk. Wat zijn 
eigenlijk de ingrediënten voor een betekenisvolle vriendschap? En hoe 
maak je je vriendschappen toekomstbestendig? 

Hoe houd je je opvoedingsbodem vruchtbaar? 

Naar de stad kom je alleen, maar je opvoeding neem je altijd met je 
mee.  Leer jezelf nog beter begrijpen door je opvoeding onder de loep 
te nemen. Wat neem je (on)bewust mee? 

Hoe vind je wie je lief is?  

Een date kun je regelen, maar de liefde overkomt je. Hoe stel je jezelf 
open en wat doe je als de ander niet perfect in het plaatje past? Begin 
bij jezelf en kies wat je lief is!

Prijzen

€750 voor particuliere instellingen 
€250 voor studenten/studieverenigingen

Voor een bloeiklas van 2 uur  
met 2 kwekers (trainers) 

Voor meer informatie over de inhoud van de 
bloeiklassen of over het kopen van een bloeiklas, mail 

naar info@kwekerijamsterdam.nl of bel naar 06-24355513

Legenda

Geluk, inspiratie, zelfinzicht

Waardevolle theoretische inzichten

Pittig en uitdagend

Liefde en relaties

mailto:info@kwekerijamsterdam.nl
mailto:info@kwekerijamsterdam.nl


Deelnemer over de Bloeiklas  
‘hoe ontdek je wat je wilt?’

"Het was confronterend maar ook erg motiverend om 
de bloeiklas 'Hoe ontdek je wat je wilt?' te volgen. In 

de bloeiklas bespraken we onderwerpen waar ik eerder 
nog niet (goed genoeg) over na had gedacht maar die 

wel erg belangrijk zijn. Heel nuttig om zo eens stil te 
staan, te reflecteren en vooruit te kijken!” 

Deelnemer Bram over de Bloeiklas  
‘Hoe dankbaarheid je leven verandert’

“Ik vond het een super waardevolle bloeiklas omdat dankbaarheid een 
onderwerp is waar je niet vaak over nadenkt of praat. Wat de Kwekerij voor 
mij uniek maakt is dat de Kwekers de bloeiklas zo organiseren dat je op een 
toffe, interactieve manier werkt en er direct mee aan de slag kan. Dit alles 
zonder het te zwaar te maken. Er was veel vrijheid in de bloeiklas, de ruimte 
om ervaringen te delen (waar door de Kwekers goed naar werd geluisterd en 
op doorgevraagd) en voldoende tijd om stil te staan bij wat echt belangrijk 
is. Al met al echt een aanrader!” 



Deelnemer Irene over de Bloeiklas 
‘hoe ’kan rust je ritme bepalen?’

“Het meedoen aan de bloeiklas over rust was een leuke belevenis in de zin 
dat het leerzaam was en tegelijkertijd ook heel interactief. Door middel van 

actieve oefeningen moest je laten zien op welk “level” van rust je zat en 
naar welk level van rust je eigenlijk zou willen gaan. In de bloeiklas heb ik 
onder andere geleerd dat ik bepaalde dingen eenmaal moest accepteren 

hoe ze zijn en daarover niet te veel zou moeten piekeren en dit ervoer niet 
alleen ik, maar ook vele anderen. Een hoge lat voor jezelf leggen, het niet 

nee kunnen zeggen tegen sociale activiteiten/druk waren onderwerpen die 
langskwamen waar de Kwekers probeerden uit te leggen hoe je hiermee om 

moest gaan wat heel fijn was.”

Deelnemer over de Bloeiklas  
‘waarom willen we steeds iets nieuws?’

“Via Facebook kwam ik bij deze bloeiklas terecht. De 
herkenbaarheid in het thema sprak me heel erg aan, ik ben 
altijd maar op zoek naar nieuwe dingen om te doen. Maar 
waarom? Ik verwachtte veel inspiratie te halen uit deze 
bloeiklas, en dat is ook gelukt. Het was een avond vol 
bezinning en reflectie. Heel waardevol om een kijkje in de 
levens en gedachten van anderen te krijgen. Het was een 
fijne avond met een open sfeer!”




