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Nieuwsbrief februari 2013
Mannen, vrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel

Als man zit het in mijn botten om me verantwoordelijk te voelen.
Bijvoorbeeld voor mijn gezin, ons huis of voor financiën. Dezelfde neiging
heb ik als ik met mensen samenwerk. Niks mis mee zou je denken. Toch
voelt het steeds minder kloppend. Ik betrap mij erop dat deze
verantwoordelijkheid op een mannelijke manier doorschiet en zorgt voor
strakheid en onbewegelijkheid en dat ik altijd bezig ben. Hierdoor heb ik
minder rust en minder ruimte om nieuwe impulsen te volgen. Het was voor
mij een schok om juist van vrouwen en jongeren te horen dat zij helemaal
niet zitten te wachten op die traditionele behoedende mannenrol. Sterker
nog: zij hebben last van die strakke kant in mij. En om heel eerlijk te zijn: ik
ook. De schok die ik voelde, raakt misschien wel een collectieve pijn van het
hele mannelijke volksdeel: we spannen ons in om vrouwen en jongeren te
dienen en vervolgens horen wij dat we vasthouden aan oude structuren en
oude zekerheden.
Ik zie een sterke parallel met organisaties: ze bewegen vaak te weinig en
houden lang vast aan een oude wijze van organiseren, met als argument
dat ze verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan. Vernieuwing krijgt zo
minder kans. En daar hebben, je raadt het al, veel vrouwen en jongeren last
van. Misschien moeten wij als mannen gaan erkennen dat vrouwen en
jongeren op dit moment betere papieren hebben voor de broodnodige
vernieuwing in onze organiaties en in de samenleving. Die vernieuwing is
niet meer op de oude manier te plannen. Het start niet meer met een plan
maar met een intentie, een beeld van de gewenste toekomst. Vervolgens is
het aan de orde om toe te staan dat het zich ontvouwt. Het vraagt vooral
van mannen een persoonlijke shift om ons meer te verbinden met ons hart,
met ons gevoel en om meer te vertrouwen. En je voelt het al aankomen: om
ons overdreven verantwoordelijkheidsgevoel los te laten. 

In deze nieuwsbrief weer veel mooie activiteiten. Rode draad hierin is de
verbinding tussen de stappen die je als individu zet en hoe zich dat vertaalt
in jouw werk en organisatie.

Jaap Vermuë



Trainingen en workshops 

Het gaat goed met de training 'Bewustzijn in bedrijf'. 16 januari j.l. is weer
een nieuwe volle groep gestart. De volgende training gaat omstreeks
september 2013 van start. Voor een vrijblijvend intakegesprek, bel:
06-13972355 of mail. Klik voor meer informatie of aanmelding.

6 februari j.l. heb ik een workshop verzorgd in Culemborg in
samenwerking met Bewust Culemborg en ZZP Culemborg. Erg leuk om een
avond te werken met 25 enthousiaste ondernemers. Omdat er meer
aanmeldingen waren dan beschikbare plaatsen, herhalen we deze avond
op dinsdagavond 12 maart 2013. De titel is 'co-creatie voor
ondernemers'. Tijdens deze avond werken we in het Bewust Bedrijf
Model®, waarbij de deelnemers meer zicht krijgen op de vitaliteit van hun
eigen onderneming. Meer informatie. Aanmelding bij Bewust Culemborg.

Speciaal voor ZZP-ers in omgeving Culemborg organiseert Bewust Bedrijf
i.s.m. Bewust Culemborg een verkorte training 'Bewustzijn in bedrijf, in
vier stappen naar een vitale onderneming' op donderdagen: 21 maart, 4
april, 18 april en 16 mei 2013. Doel van deze training is om via
persoonlijke ontwikkeling je eigen onderneming verder te ontwikkelen en
vitaler te maken. Er is speciale aandacht voor samenwerking tussen
ondernemers. Door dit te doen in een groep van ondernemers die
grotendeels uit dezelfde regio komt, heeft dit een krachtige doorwerking
naar het regionale netwerk. 
Meer informatie. Aanmelding op www.bewustbedrijf.nl. 

8 mei en 12 juni 2013 is er een speciale 2-daagse verdiepingstraining
voor het zelfstandig werken met het Bewust Bedrijf Model®. De training
is een verdere verdieping in energetisch en systemisch werken met teams
en in organisaties. Een training voor coaches en trainers die al een stevige
achtergrond hebben in het werken met groepen en het begeleiden van
teams. Meer informatie. Aanmelden op www.bewustbedrijf.nl.

14 juni 2013 is de volgende 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. 

29 maart en 13 april zijn de eerste 'Jongeren in actie' workshops, met als
kernvraag: Hoe zet ik neer wie ik ben en kan ik daarvan leven. Dit is de
start van een serie workshops voor jongeren die het belangrijk vinden iets in
de wereld te zetten. Iets dat écht bij hen past, wat ze graag doen en
waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de wereld van nu. Vooral de
vertaling naar de praktijk staat hier centraal. Trainers: Marie-Elise van den
Hoek Ostende en Jaap Vermuë. Voor meer informatie klik hier of bel Jaap:
06-13972355. Aanmelden door een email te sturen naar Jaap of Marie-Elise
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