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De weg naar de top
Hoe doe je dat, de weg naar de top? Als je graag iets wilt bereiken, als je een helder 
doel hebt, hoe kom je daar dan. Ik heb deze zomer letterlijk een top bereikt, door 
samen met ons gezin bovenop de Mont Blanc te staan. Gek genoeg viel het ons 
allemaal mee, we waren boven voor we het doorhadden. Later realiseerde ik mij 
hoeveel parallellen er zijn tussen de manier waarop wij deze tocht hebben voorbereid 
en bereikt en hoe je in je werk jouw top of jouw doelen kunt bereiken. 
Het begint met een heldere keuze, de beslissing dat wij graag een keer de Mont 
Blanc willen beklimmen. Een keus is alleen maar realistisch als hij logisch voortvloeit 
uit hetgeen je eerder hebt gedaan en waar je vanzelfsprekend mee bezig bent. We 
hebben de laatste jaren regelmatiger hoge bergen beklommen en we hebben genoeg 
informatie over de beklimming van de Mont Blanc waardoor we van binnen weten dat 
we dit kunnen. We hebben al het benodigd materiaal voor zo’n tocht en we hebben 
meerdere cursussen gevolgd om zelfstandig en veilig als touwgroep op gletsjers 
te kunnen lopen. Dan komt de voorbereiding. Allemaal in goede conditie en rustig 
opbouwen door al twee weken samen in de bergen te lopen, inclusief een paar hoge 
gletsjertochten. Zo wennen we aan de hoogte en kunnen weer met z’n allen soepel 
en tegelijk in volle concentratie en goed op elkaar afgestemd aan het touw lopen. 
Deze concentratie en samenwerking in ons ‘team’, de touwgroep die wij met ons 
gezin vormen, is misschien nog wel het belangrijkste. Vervolgens is het de kunst 
om vanbinnen rustig te blijven, niet te gaan racen, overhaasten of meedoen met de 
‘opgefoktheid’ die er bij een deel van de Mont Blanc beklimmers is. Daar hoort bij dat 
we ieder moment tijdens de voorbereiding voor onszelf blijven toestaan dat die top 
mooi is, maar niet heilig. Veiligheid staat voorop, bij slecht weer of problemen bij een 
van ons gaan we allemaal terug. 

Door Jaap Vermuë

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
Dit jaar voor het eerst ondersteunt door het nieuwe 

gelijknamige boek. 



Het was een fantastisch moment, daar boven op het ‘dak van Europa’. s’ Morgens 
vroeg waren we boven, net na zonsopgang, stralende heldere hemel, krakende 
vorst en een geweldig uitzicht. Wat is onze aarde toch mooi. Wat een dankbaarheid 
dat wij de conditie en vooral een gemeenschappelijke zin hebben om zoiets samen 
te kunnen doen. En wat een geluk is ons weer toegevallen, vooral met het weer. 
Precies rond de geplande datum is het een paar dagen mooi weer, terwijl we ook 
uitzonderlijk veel regen hebben gehad tijdens deze vakantie. 
Ik ervaar het schrijven van een boek waar ik mee bezig ben ook als het toewerken 
naar een ‘top’, met veel parallellen met bovenstaand verhaal en ik denk dat dit 
geldt voor allerlei toppen die we in ons werk en leven willen bereiken. Het maken 
van een keus, checken of die keus in lijn ligt met wat je vanzelfsprekend al graag 
doet, van binnen weten dat je dit kunt en dat het aan de orde is, goed voorbereiden 
en vooral heel gestaag doorgaan, stap voor stap. Ook met het schrijven verbaas 
ik me erover dat het eigenlijk best snel gaat en dat ik nog steeds geniet van de 
‘voorbereiding’. Het is heerlijk om positieve reacties te horen van de uitgever en een 
aantal meelezers die in de vakantie het eerste deel hebben gelezen. Nog een maand 
aan het werk en dan gaat het script naar de vormgever en eindredacteur. Het voelt 
al een beetje alsof ik bovenop de Mont Blanc sta.

In deze nieuwsbrief vind je informatie over een aantal workshops en trainingen 
welke komende maanden plaatsvinden. Graag tot ziens op een van de activiteiten.

Jaap Vermuë.

Training ‘Bewustzijn in bedrijf’ 
De training ‘Bewustzijn in bedrijf’ het nieuwe leidinggeven’ 2011 / 2012 met Jaap Vermuë 
en Peter Toonen start dit najaar voor de derde keer. De aanmelding is sinds de zomer 
op gang. Het is een unieke training voor managers, ondernemers, leidinggevenden en 
professionals, die open staan voor een andere manier van kijken naar hun 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 
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onderwijsinstelling.
Het nieuwe boek ‘Bewustzijn in bedrijf, transformatie naar vitale mensen en vitale 
organisaties’ vormt de basis van de training. Omdat met dit boek al veel informatie 
direct beschikbaar is voor de deelnemers, ligt de nadruk in de training nog meer op 
het persoonlijk proces van de deelnemer en de praktische toepassing in ieders eigen 
organisatie of bedrijf. Op de site kan het informatiepakket worden gedownload. Op de 
site zijn referenties te lezen van eerdere deelnemers. 
In september zijn twee voorproefavonden om alvast een beeld te krijgen van de training. 
7 vrijdagen, vanaf 14 oktober a.s. tot 2 maart 2012, van 10.30 tot 18.00 uur 
Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen
Kosten: € 1995,00 
Aanmelden op www.bewustbedrijf.nl

Voorproefavonden training ‘Bewustzijn in bedrijf’
De trainers van ‘Bewustzijn in bedrijf’ verzorgen twee avondprogramma’s, waarin je een 
indruk krijgt van de inhoud en werkwijze van de training. Beide avonden gaan over het 
nieuw leiderschap als antwoord op de huidige roerige tijd. Deelnemers ontvangen een 
informatiepakket en kunnen vragen stellen over de training.

http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijven_training/%20


15 september, ‘transformatie in mens en organisatie’
Door Jaap Vermuë
Ontwikkeling van ons bewustzijn is de basis voor ontwikkeling in ons werk en van 
onze organisatie. Op deze avond krijg je meer zicht op je bewustzijn. Je maakt op 
een bijzondere manier verbinding met je diepste kern, met wie je in essentie bent. Je 
onderzoekt je bezieling, jouw unieke toegevoegde waarde en je verbinding met de Bron. 
We werken met het Bewust Bedrijf Model® (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). 
Wandelend door de zeven cirkels van het model ervaar je heel direct de verschillende 
stadia van bewustzijn en je proeft welke transformatiestappen hier logisch uit 
voortvloeien. Vervolgens onderzoeken we wat deze stappen betekenen voor je werk of 
de organisatie waarin je betrokken bent. 
Donderdagavond 15 september 2011 van 20.00 tot 22.30 uur
Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen
Kosten: € 25,00 

Aanmelden op www.bewustbedrijf.nl

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

Workshop op ‘Learning Lane’, vrijdag 26 augustus a.s.
‘Transformatie in mens en organisatie’ 
‘Learning Lane’ is een groot zomerevenement voor en door professionals in HRD, 
P&O en organisatieontwikkeling. Ik verzorg hier een workshop waarin je ervaart 
hoe transformatie werkt. Bij ‘transformatie’ gaat het om duurzame en structurele 
veranderingen. Deze veranderingen komen van binnenuit en gaan veel verder dan het 
bijschaven binnen de marges van het ego. Transformatie en bewustzijnontwikkeling zijn 
essentieel voor mens en organisatie gezien de grote vraagstukken van de huidige tijd. De 
persoonlijkheid is niet langer leidend, maar het ZIJN. In deze workshop maken we via het 
Bewust Bedrijf Model® op een bijzondere manier verbinding met ons ‘ZIJN’. Wandelend 
door de 7 cirkels van het model ervaar je op een heel directe manier de 4 stadia van 
bewustzijn met bijbehorende transformatiestappen. In een tweede ronde maken we ook 
kennis met de 3 meest elementaire aspecten van een bedrijf, die gekoppeld zijn aan 
deze stadia. Door deze koppeling te maken, staat ons persoonlijk proces meteen ten 
dienste van de ontwikkeling van de wereld om ons heen. 
Vrijdag 26 augustus a.s.
Landgoed de Horst te Driebergen
Informatie en aanmelden www.learninglane.nl

http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijving_workshops_en_lezingen/%20
http://www.bewustbedrijf.nl/inschrijving_workshops_en_lezingen/%20
http://www.learninglane.nl/


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=


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 
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