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Handen en voeten qeven
aan du utzaamheid

TransitionTravels brengt groe-
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pen mensen met een omgebouwde
legertruck en Saharatent enkele

existentiële kanten van het leven.

dagen de Ardennen in. Back to

Ik ging voor Unifil naar Libanon,
voor Artsen zonder grenzen naar
Uganda, voor Vluchtelingenwerk
naar Markelo en voor MercyShips naar Guinea. Ik bouwde een
tt-meter zeilschip, fietste 9 maanden door N-Amerika, verdiepte
me in rechten en volgde post HBO
systeem-ontwikkeling. 6 jaar promotie-onderzoek naar besluitvormingsprocessen'in een transitie

basic. De natuur brengt mensen in
versneld tempo bij wat ze belangrijk vinden, bij het contact met
zichzelf en daarmee met het grote
geheel. De hectiek van het leven
verdwijnt en de stilte ontstaat.
Daarmee nemen rust, helderheid,

naar een duurzaam energieregime'
volgde. Ik heb de grenzen van het
intellect ervaren en weet dat om
duurzaamheid te realiseren niet
in de eerste plaats kennis maar
een volgende stap in bewustzijn
nodig is. Het is mijn overtuiging,
dat we makkelijk handen en voeten
kunnen geven aan duurzaamheid.
Als we maar een zetje krijgen.
Moed vatten om te doen wat we al
weten dat we kunnen en eigenlijk
ook wel willen. Mijn verlangen om
mensen te faciliteren effectief die
stap te zetten, was mijn reden om
van start te gaan met mijn bedrijf

TransitionTravels.

uit onderzoek aan het MIT. Dit
onderzoek toonde: hoe succesvoller bedrijven zijn in het verbeteren
van hun winstgevendheid, hoe
stiller de beslissers waren ten tijde
van het uitdenken van de volgende

JE DoET AFzETTEN TEGEN

Theorie U geeft manieren om
die patronen te vinden en te cocreëren. In die nieuwe patronen
versterken winstgevendheid en

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen elkaar. Het is een

voorrecht bij te mogen dragen aan
de opdrachten waar we als mensheid voor staan. Dat gevoel geeft

mij de kracht om door te zetten.
Dat is vaak nodig. Vooral als ik in
aanraking kom met oude krachten.
Oude krachten in mijzelf (angst,
boosheid, wantrouwen, kokervisie,
geen hoofd- van bijzaken kunnen
onderscheiden) en buiten mijzelf
(allerlei varianten op wat films als
Zeitgeist, the Corporation, Wag the

stap.

Dog, Joyeux Noël verbeelden en
uiteraard de nieuwsgaring inzake
de diverse crises). Op een ofandere

Stilte. Het luisteren naar wat er in

wonderbaarlijke manier winnen

ligt. In de mate
dat daar naar geluisterd wordt,
Iukken dingen beter. Meestal

de nieuwe krachten het telkens.
Komen er in moeilijke situaties uit

de toekomst klaar

denken en handelen we op basis
van ingesleten patronen. Dat werkt
goed

bij niet al te ingewikkelde

problemen, het soort problemen
dat we altijd al overwonnen hebben. Wanneer problemen ingewikkelder worden, dienen andere
patronen gevonden te worden.
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verbinding en creativiteit toe.
Vanuit die innerlijke rust werken
we met Theorie U. Deze komt voort

eí kwaliteit

onverwachte hoek mogelijkheden
om het anders te gaan zien en
doen. Die nieuwe krachten doen
me wel eens denken aan'genade'.
Aan wat nodig is in ondernemen
op basis van wat zich aan wil dienen. Aan dienend leiderschap. Aan
'niet mijn, maar Uw wil geschiede'.
Aan het mijzelf onder de wet stellen.
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