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Nieuwsbrief februari 2012

Nieuw boek 'Bewustzijn in bedrijf, transformatie naar een vitale organisatie' 

Door Jaap Vermuë

Beste [Voornaam]

Op 18 januari j.l. is mijn nieuwe boek gedoopt. Het was
een bijzondere bijeenkomst, waarin een grote groep
klanten, deelnemers uit trainingen, familie en vrienden bij
elkaar waren. Een bont gezelschap waarmee ik allemaal
op verschillende manieren een verbinding heb. En dan ga
ik over de inhoud van mijn boek vertellen, over wat mij
daarin het meest dierbaar is, over hoe we het hart en de
ziel terug kunnen brengen in onze organisaties en in onze
wereld. Ik vertel hoe mijn vader en moeder voor mij een
belangrijke onopvallende bron zijn, die mij veel van waar
ik nu mee bezig ben met de paplepel hebben
meegegeven. Bijzonder om dit met deze groep te delen en
in dit gezelschap mijn boek te presenteren. Het was vooral
een hele warme bijeenkomst, ook al was de entourage
wat fris. 

Ik ben heel
blij met het boek. Het is een gedegen werk
geworden met veel inhoud, compact en
helder geschreven. Niet een boek dat je
even in een avondje uitleest. Door de
overzichtelijke indeling en inhoudsopgave
is het goed mogelijk om stukjes over te
slaan of juist bepaalde stukken met
voorrang te lezen, bijvoorbeeld hoe
bewustzijn van het grotere geheel
samenhangt met Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, of over nieuwe

principes voor leiderschap en organisatie en over samenwerking op basis van co-
creatie. 

De dag na de presentatie kreeg ik een eerste geweldige reactie: "ik ben al een heel eind
in hoofdstuk 2, ik herken veel van wat in onze organisatie gebeurt. Ik heb maar gelijk
mijn collega-leidinggevenden een oproep gestuurd via Facebook en Linkedin waarin ik
hen uitdaag dit boek te gaan lezen en de ziel weer terug te brengen in onze
organisatie". Toen dacht ik: "Yes, daar doe ik het voor".
Het boek is het snelst te bestellen via www.1boek.nl. Op deze link zie je ook de
inhoudsopgave en de achterflaptekst. Het boek kost € 24,50 ex. verzendkosten. 



Ik nodig iedereen van harte uit om te reageren op het boek op het lezersforum. Als we
inspiratie delen wordt het altijd vermenigvuldigd.

In het boek zijn veel reflectievragen opgenomen om de lezer te ondersteunen bij het
vertalen van het boek naar de eigen situatie en de eigen organisatie. Het downloaden
van dit werkboek is gratis.

 

Boekpresentaties en workshops 'Bewustzijn in bedrijf'

Dit voorjaar verzorg ik meerdere workshops waarbij ik ook mijn boek presenteer. 

12 april 2012 is er van 19.30 uur tot 22.00 uur een boekpresentatie op
Kraaybeekerhof in Driebergen. Het thema is 'Bewustzijn in bedrijf, de basis voor vitaal
leiderschap'. Deze workshop is tevens een voorproefje voor de nieuwe training
'Bewustzijn in bedrijf' welke start op 23 mei 2012. Meer informatie.

Op 25 april 2012 is er een workshop in Varik i.s.m. Herberg het Veerhuis en Peter
Luttervelt, training, advies, organisatie. Het thema is 'Eenheidsbewustzijn als fundament
voor duurzaam ondernemerschap'. Aanvang 16.00 uur, eindtijd maximaal 22.00 uur.
 Meer informatie,

Op 11 mei om 20.00 uur verzorg ik een workshop in Lunteren met als onderwerp:
'Transformatie van ons bewustzijn: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. I.s.m. de
Opengeloofsgemeenschap Lunteren. Meer informatie.

Tenslotte is er op 29 maart namiddag een bijeenkomst in Leiden, i.s.m. de School voor
Coaching. Nadere informatie over thema, doelgroep, tijden en prijs is binnenkort
beschikbaar bij School voor Coaching of op de site van Bewust Bedrijf. 

 

Weer nieuwe training 'Bewustzijn in bedrijf, naar vitaal leiderschap en een
vitale organisatie'

Inmiddels neemt een derde groep met veel enthousiasme deel aan de training
'Bewustzijn in bedrijf'. De combinatie van nieuwe inzichten in bedrijfsprocessen en
veranderdynamiek met intensieve aandacht voor ieders eigen bewustzijnsontwikkeling
en ieders eigen organisatie blijkt keer op keer heel krachtig en effectief. Deelnemers
zetten belangrijke stappen voor zichzelf persoonlijk en in de organisatie waarin zij
werken.

Op 23 mei start de volgende training op 7 woensdagen van 10.00 tot 17.00 uur. De
training bouwt voort op het boek 'Bewustzijn in bedrijf'. Doordat veel informatie in het
boek staat is er in de training nog meer ruimte voor de vertaling naar ieders persoonlijke
situatie en de toepassing in de eigen organisatie. Meer informatie en inschrijven

 

Professionalisering Bewust Bedrijf Model®

De komst van het boek en een stabiele groep (oud) deelnemers van de training
'Bewustzijn in bedrijf' maken het mogelijk dat steeds meer mensen zelfstandig met het
Bewust Bedrijf Model® kunnen werken. Niet alleen in hun eigen organisatie, maar ook
in organisaties van anderen. Hier ben ik heel blij mee. Om de kwaliteit van het werk met
het Model te borgen heb ik een 'train de trainer' programma ontwikkeld. Coaches en
adviseurs die met het Model voor derden werken krijgen beschikking over het originele
Model, gedrukt op een groot doek. Zij staan binnenkort vermeld op de site
als gecertificeerd adviseur. Deze groep coaches en adviseurs wisselen onderling
ervaringen uit en houden elkaar scherp op een gesloten adviseursforum en tijdens
(half)jaarlijkse bijeenkomsten. 
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