
Praktisch en inspirerend 

Ondernemersbeurs voor de gevestigde en beginnende therapeut  

 
Sommige therapeuten hoeven weinig aandacht te besteden aan marketing en public relations. De 

cliënten komen vanzelf wel. Maar voor veel therapeuten geldt dat niet. Ze verstaan uitstekend hun 

vak, maar komen helaas niet als zodanig uit de verf. Weer anderen hebben moeite om een goede 

administratie op te zetten. Het zijn allemaal facetten van ondernemerschap waar je niet omheen 

kunt als je je praktijk professioneel in de markt wilt zetten. Ook voor beginnende therapeuten  is 

een goede voorbereiding in dit opzicht van groot belang. 

Daarom heeft De School voor Homeopathie het initiatief genomen om een ondernemersbeurs voor 

homeopaten en andere complementair werkende therapeuten te organiseren. Het evenement is 

gepland op zaterdag 26 oktober a.s. in het Leerhotel te Amersfoort. De beurs draagt de toepasselijke 

naam: ‘Natuurlijk Ondernemen’. Behalve bezoekers te voorzien van informatie, hoopt de organisatie 

hiermee de beroepsgroep naar een hoger niveau te tillen door professioneel ondernemerschap te 

stimuleren. 

De verwachting is dat de beurs een grote inspiratiebron zal worden voor de bezoekers. Exposanten 

en aanbieders van workshops/lezingen zijn onder andere accountants, tekstschrijvers, coaches, social 

media-experts, vormgevers, logo-ontwerpers en medewerkers van de belastingdienst en de Kamer 

van Koophandel. Zij staan klaar om de bezoekers te voorzien van professionele adviezen. Voor een 

goed overzicht zal de beursvloer worden ingericht met drie verschillende ‘pleinen’. Elk beslaat een 

eigen categorie, te weten: zakelijk, PR en persoonlijk. Maar ook zijn er verschillende lezingen en 

workshops te volgen waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven. Het bijzondere van de beurs is dat 

deze uitdrukkelijk niet-commercieel is en de bezoekersbijdrage alleen dient voor dekking van de 

kosten. De exposanten en aanbieders van workshops/lezingen hebben dan ook voornamelijk de 

intentie om kennis over te dragen en hulp te bieden.  

Initiatiefneemster voor de beurs is Esther van Dam. Zij is homeopate en docent aan de School voor 

Homeopathie. In eerste instantie had zij het plan speciaal bedacht voor de studenten van deze 

school. Het doel was om hen door middel van een kleinschalig opgezette beurs informatie te 

verstrekken om professioneel een praktijk op te zetten. Het idee om bij de beurs andere doelgroepen 

uit het complementaire werkveld te betrekken, werd door natuurgeneeskundigen en diverse 

beroepsverenigingen met open armen ontvangen. De organisatie verwacht dan ook grote  

belangstelling. Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op: www.deondernemendetherapeut.nl. 

De website wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen. 

www.deondernemendetherapeut.nl 

Natuurlijk Ondernemen
Dé ondernemersbeurs voor homeopaten en 

natuurgeneeskundigen

ZATERDAG 

26 OKTOBER 2013 

van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10

3818 KG Amersfoort

kaarten €35,00
bestellen:
deondernemendetherapeut.nl
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