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Schrijven van een boek, lessen voor leiderschap
Vanaf februari j.l. ben ik een boek aan het schrijven over bewustzijn en transformatie 
in bedrijven. Ik geniet van de stroom ideeën en beelden. Boeiend om verder de diepte 
in te gaan en vanbinnen te voelen en weten hoe het transformatieproces bij de mens 
verloopt en wat dat betekent voor organisaties. Net als bij leiderschap geldt dat 
alleen waarheid die ik vanbinnen ken effect heeft in de buitenwereld. Hiervoor moet 
ik goed afgestemd blijven op mezelf en mijn eigen ontwikkeling. Ik ben meester in het 
invoelen en aanvoelen. Voor ik het doorheb verplaats ik mijzelf al schrijvend teveel in 
de lezer of mijn uitgever. Weg eigen toon en authenticiteit. Ook hier zit een parallel 
met leiderschap. Leiders zijn krachtiger en effectiever als ze zich niet verplaatsen in de 
buitenwereld, maar als ze de buitenwereld als deel van zichzelf ervaren, alsof jij samen 
met die buitenwereld een groot organisme vormt. Dan kun je voluit je eigen lijn inzetten 
en vertrouwen dat jij zo jouw unieke bijdrage hebt aan het geheel. En omdat je zelf 
ook deel bent van dat geheel zal het resultaat ook goed zijn voor jezelf. Als we deze 
slag op grotere schaal maken, dan zal de wereld snel mooier en beter worden. Dat is 
ondertussen meer dan wenselijk. 
De beweging naar binnen van het schrijven maakt dat ik mijn activiteiten allemaal 
ná de zomer heb gepland. Ik hoor momenteel van veel collega’s en klanten dat veel 
mensen momenteel de beweging naar binnen maken. Het is de tijd van het innerlijk 
oplijnen en ruimte maken om dit najaar weer versterkt naar buiten te treden. Volgens 
planning zal mijn boek in de loop van dit najaar verschijnen.

Jaap Vermuë.

Door Jaap Vermuë

Nieuwe training ‘Bewustzijn in bedrijf’ 
Zeven vrijdagen:  

2011: 14/10,  04/11,  25/11,  16/12  
2012:                  20/01, 10/02,  02/03

Voorproefavonden op 15 en 29 september 2011
Inschrijven vanaf heden 



Training ‘Bewustzijn in bedrijf’
De training ‘Bewustzijn in bedrijf’ 2010 / 2011 wordt deze maand afgerond. Weer 
een intensieve training, die sterk bijdraagt aan het leiderschap en ondernemerschap 
van de deelnemers. Binnenkort verschijnen weer nieuwe referenties op de site.
De nieuwe training ‘Bewustzijn in bedrijf, het nieuwe leidinggeven’ 2011 / 2012 met 
Jaap Vermuë en Peter Toonen voor komend najaar is inmiddels gepland. Een unieke 
training voor managers, ondernemers, leidinggevenden en professionals, die open 
staan voor een andere manier van kijken naar organisatie en zichzelf en die zoeken 
naar nieuwe antwoorden om hun bedrijf en het groter geheel en bezield, bewust 
en duurzaam vorm te geven. De training is 7 vrijdagen, vanaf 14 oktober a.s. tot 2 
maart 2012 op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. De training is vrijgesteld van 
19 % BTW omdat Bewust Bedrijf gecertificeerd is als erkende onderwijsinstelling.
Het nieuwe boek over bewustzijn en transformatie van mens en bedrijf vormt de 
basis van de training. Omdat met dit boek al veel informatie direct beschikbaar is 
voor de deelnemers, zal de nadruk in de training nog meer liggen op het persoonlijk 
proces van de deelnemer en de praktische toepassing in ieders eigen organisatie of 
bedrijf. Op de site kan het informatiepakket eenvoudig worden gedownload. Tijdens 
twee voorproefavonden in september krijg je een goed beeld van de training. 

Informatiepakket training: www.bewustbedrijf.nl
Aanmelden training: www.bewustbedrijf.nl/inschrijven

Voorproefavonden training ‘Bewustzijn in bedrijf’
Als voorproef voor de training verzorgen de trainers op twee avonden in september 
een programma, waarin je een indruk krijgt van de inhoud en werkwijze van de training 
‘Bewustzijn in bedrijf’. Beide avonden gaan over het nieuw leiderschap als antwoord 
op de huidige roerige tijd. Er zijn informatiepakketten van de training aanwezig en er is 
gelegenheid hierover vragen te stellen. 

15 september, ‘transformatie in mens en organisatie’
Door Jaap vermuë

Ontwikkeling van ons bewustzijn en transformatie zijn essentieel voor onszelf en voor 
onze organisatie. Niet langer onze persoonlijkheid is leidend, maar ons ZIJN. Op deze 
avond maken we op een bijzondere manier verbinding met ons ‘ZIJN’: met je bezieling, 
jouw unieke toegevoegde waarde en je verbinding met de bron. Dit ZIJN is het ijkpunt 
en de ruggengraat voor jou als mens en leider. Niet alleen een mens, maar ook een 
bedrijf heeft een ‘ZIJN’, een diepste kern. Ook hiermee maken we deze avond contact. 
We werken met het Bewust Bedrijf Model® (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). 
Wandelend door de zeven cirkels van het model ervaren de deelnemers heel directe 
de vier stadia van bewustzijn met bijbehorende transformatiestappen. Vervolgens 
onderzoeken we wat deze stappen betekenen voor ons bedrijf of werk. 
Donderdagavond 15 september 2011 van 20.00 tot 22.30 uur
Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen
Kosten: € 25,00 
Aanmelden op www.bewustbedrijf.nl

http://www.bewustbedrijf.nl/client_files/files/informatiepakket%20Bewustzijn%20in%20Bedrijf%202011-2012.pdf
http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijven_training/
http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijving_workshops_en_lezingen/


29 september, ‘innerlijk leiderschap’
Door Peter Toonen

Grote veranderingen in de buitenwereld betekenen voor jou als leider of ondernemer én 
voor je bedrijf dat je moet of mag mee veranderen. Veel bedrijven proberen dit proces te 
beheersen door automatisering en controle met behulp van allerlei nieuwe technieken en 
technologieën. Daarbij wordt soms vergeten dat bedrijven vooral bestaan uit mensen. De 
nieuwe tijd vraagt niet alleen om uiterlijke controle, maar om innerlijke kracht. ‘Ken uzelf’, 
zeiden de oude Grieken al. Nieuwe leiderschap is vooral innerlijk leiderschap. 
Deze voorproefavond gaat over de natuurlijke tijd, verbinding, Moeder Aarde, 
transparantie, bewustzijnsgroei en vertrouwen. We doen een aantal krachtige oefeningen, 
waarmee je ontdekt tot hoeveel je in staat bent met je innerlijke kracht. 
Donderdagavond 29 september 2011 van 20.00 tot 22.30 uur
Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen
Kosten: € 25,00 
Aanmelden op www.bewustbedrijf.nl

Eendaagse training ‘Bedrijfsopstellingen’, 12 oktober 2011
In maart heb ik i.s.m. Itaka Intuïtieve Ontwikkeling een middag bedrijfsopstellingen 
verzorgd. Ik ervaar het steeds weer als een wonder wat zich in een opstelling laat zien. 
Op 12 oktober is weer de gelegenheid voor maximaal vier bedrijven / organisaties / 
werksituaties voor een opstelling. 
Een bedrijfsopstelling is een krachtige methode om belangrijke informatie over een 
bedrijf of organisatie in beeld te krijgen. Een bedrijf is een levend systeem met een 
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tunen representanten in op bedrijfsonderdelen en ‘beleven’ wat er zich in realiteit van 
het bedrijf afspeelt. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken en in potentiële 
veranderingen. Ieder bedrijf of organisatie heeft een eigen intelligentie waar we dankbaar 
gebruik van maken.
Vanuit de organisatie kunnen meerdere personen aanwezig zijn. Wij zorgen voor 
voldoende representanten. Aanwezigheid bij de opstellingen van de andere deelnemers 
is uiterst leerzaam en geeft nieuwe inzichten in veranderdynamiek van organisaties.

Woensdag 12 oktober van 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Itaka, Industrieweg 46B, 6702 DR Wageningen
Kosten per opstelling: € 150,00 exclusief 19 % BTW
Aanmelden door te mailen naar welkom@itaka.nl 

http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijving_workshops_en_lezingen/%20
mailto:welkom%40itaka.nl?subject=


Workshop: ‘Quick scan met Bewust Bedrijf Model®’
Hoe staat het ervoor met mijn bedrijf, waar sta ik zelf als ondernemer, wat staat me te 
doen om mijn bedrijf of organisatie weer in de juiste beweging te krijgen. Allemaal vragen 
waar veel leidinggevenden of ondernemers mee worstelen. Het Bewust Bedrijf Model® is 
een overzichtelijk instrument wat in korte tijd veel nieuwe inzichten geeft. Het bijzondere 
van het werken in dit model is dat die inzichten niet alleen via het hoofd gaan, maar dat 
je het direct en aan den lijve ervaart. Het model ligt op de grond. Door op een van de 
cirkels te staan ‘weet’ je wat aan de orde is t.a.v. dat element van het bedrijf. Je ontdekt 
de dynamiek in je bedrijf en krijgt inzicht in oplossingsrichtingen. 
Tijdens de workshop krijgen alle deelnemers via het model zicht op de belangrijkste 
ontwikkelpunten in hun eigen organisatie of werk. Voor enkele deelnemers werken we dit 
verder uit. Het is voor alle aanwezigen leerzaam om te zien hoe verandering werkt en wat 
de link is tussen persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in het bedrijf. 

Dinsdagavond 20 september 2011 van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Itaka, Industrieweg 46B, 6702 DR Wageningen
Kosten: € 45,00 
Aanmelden door te mailen naar welkom@itaka.nl

mailto:welkom%40itaka.nl?subject=

