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Breng jij een organisatie graag in een volgende fase waarin duurzame groei en 
strategieontwikkeling verder uitgebouwd worden? 
 
De Stichting Academie voor Mindful Teaching (AMT) is een internationale organisatie 
zonder winstoogmerk met een duidelijke visie en missie. Het leven van de binnenwereld 
van kinderen in deze complexe en stressvolle wereld een stukje beter maken, zodat ze 
zich in de buitenwereld beter staande kunnen houden. 
Mindfulness heeft aantoonbaar een positieve invloed op de hersenen door stress te 
reduceren. Stress beschadigt het zelfvertrouwen en het vermogen om goed met sterke 
emoties om te gaan. Bij kinderen zijn hun onvolgroeide zenuwstelsel en hersenen extra 
gevoelig voor de negatieve gevolgen van stress. En je gunt toch elk kind de kans een 
diep gevoel van innerlijk welzijn te ontwikkelen? Ongeacht de omstandigheden? 
Mindfulness blijkt een waardevolle en levenslange ondersteuning te bieden in dit 
proces. 
Eline Snel is internationaal al decennia toonaangevend spreker en trainer in 
aandachttraining in de belangrijke driehoek van kinderen, ouders en 
leerkrachten/begeleiders. Ze is auteur van vele boeken over dit onderwerp, waarvan er 
van “Stilzitten als een Kikker” wereldwijd al meer dan 1 miljoen verkocht zijn, in 44 
landen, in 30 talen. Ze is ook oprichter van en geeft vorm en inhoud aan de AMT. Daar 
worden professionals die werken met kinderen, opgeleid om een volledige Mindfulness 
Training (aandachttraining) te kunnen geven in de Methode Eline Snel aan kinderen, 
jongeren, ouders, leerkrachten, psychologen, psychiaters en GGZ-medewerkers. 
Daarnaast wordt ook de basis Mindfulness-training aangeboden (MBSR) aan een 
breder publiek.  
Primair voor Nederland en daarnaast voor diverse andere landen in de wereld, zoeken 
wij nu een  
 

Business Developer Mindfulness Opleidingen 
     (12 uur per week) 
Je rol: 

• Je analyseert de markt en ontwikkelt plannen om deze verder uit te breiden; 
• Je bent de drijvende kracht achter het versterken van de bestaande initiatieven; 
• Je voegt daar nieuwe initiatieven aan toe om het aantal deelnemers aan de 

opleidingen verder uit te breiden; 
• De groei van het aantal Mindfulness-scholen (basisonderwijs en VO) is één van 

je doelen; 
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• Je ziet kansen in binnen- en buitenland en maakt daarbij goed gebruik van de 
voortrekkerspositie die Eline Snel met haar methode in de wereld van 
mindfulness in onderwijs en opvoeding heeft opgebouwd. 

• Je werkt nauw samen met de AMT-directeur en Eline Snel en de backoffice. 
 
Jouw profiel: 

• Hbo/WO-niveau; 
• Je hebt aantoonbare kennis van de wereld van opleidingen en onderwijs; 
• Je hebt een zakelijke achtergrond/inslag en een hart voor kinderen en hun 

ontwikkeling; 
• Je kent uit eigen ervaring de waarde van mindfulness; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Je bent een teamspeler, creatief en proactief. 

 
Ons aanbod: 

• Je draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren met een bewezen 
methode; 

• Je werkt op ZZP-basis en veelal vanuit huis; 
• Je maakt onderdeel uit van een bevlogen team met idealen; 
• Onze kwaliteit wordt geborgd doordat al onze opleiders werken volgens de 

internationaal erkende Mindfulness Competentie- en Integriteitscriteria MBI-tac. 
Tevens is de AMT in Nederland NRTO-geaccrediteerd. Deelnemers aan de 
training kunnen daarmee gebruik maken van het STAP-budget van de overheid. 

• De Stichting AMT is georganiseerd op basis van “steward ownership”, om de 
continuïteit van de organisatie en de visie en de zo belangrijke missie ook voor 
de toekomst te waarborgen. 

Herken jij je in dit profiel en wil je graag bijdragen aan onze missie? Stuur dan je CV 
naar Mark Hansen, directeur AMT: mark@elinesnel.com of bel hem op nr: 0641794028 

 
 
 

 


