
Nieuwsbrief augustus 2013; ruim oude programma’s op	  

Eind juli kwam ik terug van een heerlijke vakantie. Nog een paar weken voordat we weer 
beginnen met twee zomerworkshops voor jongeren. Ik heb van alles in mijn hoofd wat ik voor 
die tijd nog wil doen. Voor ik het doorheb zit ik in een oud programma, een oude vertrouwde 
werkmodus van stevig aanpakken en hard opschieten. Ik raak mijn vakantiegevoel kwijt en 
mijn partner vraagt me na een paar dagen: ‘hé, waar is die Jaap gebleven waarmee ik zo’n 
fijne vakantie heb gehad?’. Hmm…....  
Ik heb eens wat preciezer gadegeslagen wat die oude werkmodus met me doet. Als ik een 
grote klus moet doen kan ik prima lange dagen maken zonder te voelen hoe het met mij gaat 
en zonder echt contact met mezelf of met anderen te hebben. Zo ben ik een geschikt 
‘werktuig’, dat zelfs moeiteloos monotoon werk vol kan houden. De prijs die ik hiervoor 
betaal is dat er minder bezieling in mijn werk zit en dat ik zelf minder leef.  
Ik realiseer mij dat een groot deel van onze organisaties bevolkt is met mensen die altijd op 
deze manier hun werk doen. Dit lijkt handig voor ‘de baas’, maar is dat wel zo? Misschien 
lopen veel organisaties juist wel vast omdat teveel mensen niet met hart en ziel betrokken zijn 
bij hun werk en niet echt contact hebben met zichzelf of met collega’s en klanten. En 
misschien nog wel belangrijker: veel van deze mensen lopen ook zélf vroeg of laat vast omdat 
hun werk hen niet meer de voldoening geeft die ze nodig hebben om gezond en vitaal te 
blijven.  
Gelukkig heb ik die werkmodus ook weer op tijd door en kan ik de draai maken in mijn 
trainingen en workshops, gericht op vitaal leiderschap en vitale organisaties. Hierin zijn we 
juist veel bezig met die belangrijke stap: ‘ruim je oude programma’s op’. Ik heb er weer zin in 
om dit najaar met hart en ziel aan het werk te gaan binnen verschillende organisaties en in de 
training 'Bewustzijn in bedrijf'. Ik nodig je hier van harte voor uit. 

Jaap Vermuë 

 
Trainingen   

Op 16 oktober 2013 start weer een nieuwe training 'Bewustzijn in bedrijf'. Een 7-daagse 
training voor leidinggevenden, trainers, coaches en ondernemers. Keer op keer blijkt deze 
training weer een belangrijke impuls voor groei, zowel persoonlijk als van je organisatie. Je 
raakt vertrouwd met het Bewust Bedrijf Model® en je leert hier zelfstandig mee 
werken. Voor een vrijblijvend intakegesprek, bel: 06-13972355 of mail. Klik voor meer 
informatie of aanmelding. 

25 september 2013 is een verdiepingsdag voor mensen die eerder de training 'Bewustzijn in 
bedrijf' hebben gevolgd en zelf met het Bewust Bedrijf Model® werken als trainer / coach of 
binnen hun eigen organisatie. Een persoonlijke uitnodiging volgt binnenkort. 

Op uitnodiging van 1frissewind verzorgt Jaap Vermuë op 27 en 28 september 2013 een 2-
daagse verdiepingstraining voor organisatieopstellers in het zelfstandig werken met het 
Bewust Bedrijf Model®. De training is een verdere verdieping in energetisch en systemisch 
werken met teams en in organisaties. De doelgroep zijn coaches en trainers die al een stevige 
achtergrond hebben in werk met opstellingen. Locatie: Maria Hoop (Midden-Limburg) Meer 
informatie en aanmelden. 

 



Blogs 

Op de www.bewustbedrijf.nl zijn sinds dit voorjaar Blogs te lezen. Hierin schrijf ik steeds 
vanuit mijn persoonlijke ervaring en persoonlijke ontwikkelingsweg, wat ik vervolgens 
vertaal naar ontwikkeling in organisaties. De titels laten steeds zien waar de blog over 
gaat. Link naar deze blogs. 

  

Vooraankondiging workshops en lezingen voor en over jongeren 

Dit najaar zal ik weer workshops 'Je bent jong en je wilt wat' organiseren, met als 
kernvraag: Hoe zet ik neer wie ik ben en kan ik daarvan leven. Deze workshops zijn voor 
jongeren die het belangrijk vinden iets in de wereld te zetten dat écht bij hen past, wat ze 
graag doen en waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Vooral de vertaling 
naar de praktijk staat centraal. Voor meer informatie klik hier of bel Jaap: 06-13972355.  

Verder zal ik een aantal lezingen verzorgen over de rol van jongeren van de nieuwe tijd. 
Een nieuwe generatie jongeren staat klaar om hun bijdrage te leveren aan de samenleving. 
Maar een deel van deze jongeren passen maar moeilijk in de bestaande systemen. Soms heel 
lastig, maar tegelijkertijd ook een zegen omdat zij de potentiële vernieuwers zijn van de 
samenleving. De lezingen gaan over wat dit vraagt van jongeren en van organisaties en welk 
positief perspectief hier gloort. Locatie en data staan in een volgende nieuwsbrief. 

 
 

  
  	  


