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Het criterium is niet langer 'succes', maar 'beweging'   

Al tien keer begon ik aan deze nieuwsbrief, schrijvend over de noodzaak om uit de comfortzone te 
stappen. En steeds liep ik vast. Hoe zou dat nou komen ......  
Ik weet dat het voor mij (en voor vele anderen) aan de orde is om niet te hechten aan oude zekerheden. 
Maar ik voel ook een grote weerstand. Waarom zou ik? Mijn bedrijf loopt lekker, ik krijg veel positieve 
reacties op mijn trainingen en van de teams die ik begeleid. En ik heb net een prachtig boek uitgegeven. 
Er verandert al zoveel! 

Allemaal waar, maar als ik goed van binnen voel, dan merk ik dat mijn persoonlijkheid het steeds weer 
overneemt in een poging om het succes vast te houden. Voor ik het doorheb zit ik in mijn comfortzone, 
ik word minder beweeglijk en roep om de haverklap 'ja maar' als zich veranderingen aandienen.  

Waarom is dat een probleem, het gaat toch allemaal goed? Ja en nee. Er verandert momenteel 
verbazingwekkend veel. Niet alleen in de samenleving en de economie, de hele aarde staat letterlijk te 
schudden. Het regent 'wake-up-calls' en nog proberen we massaal te geloven dat we het allemaal wel bij 
het oude kunnen houden. We gebruiken als criterium of het wel of niet goed gaat nog steeds of we 
(korte termijn) succes hebben. Zoja, dan nestelen wij ons graag in die comfortabele positie. En als we 
geen succes hebben, dan zitten diezelfde gewoontepatronen in de weg en blijven we doen wat we altijd 
al deden, waardoor er niets verandert. Toch geloof ik niet dat wij als mens op aarde zijn gekomen om 
zoveel mogelijk in onze comfortzone te verblijven. De check is eerder of we voldoende bewegen, of we 
het aandurven om vanuit een breder en groter perspectief te kijken. Het gaat erom dat we zoveel 
mogelijk groeien in bewustzijn en daarmee onze bijdrage leveren aan de grote veranderingen die 
gaande zijn in de wereld. Dit geldt op individueel niveau, maar ook voor organisaties. We zien al dat 
medewerkers, ondernemers en organisaties die beweging en bewustwording voorop zetten het goed 
doen en vaker betekenisvol zijn.  

Ik wens jullie allemaal een beweeglijk 2014 (en natuurlijk ook veel plezier en succes). 

Jaap Vermuë. 

 
Dit voorjaar 2 maal een 'Train de trainer', voor het eerst ook in België    

Ik heb afgelopen maanden weer met verschillende teams in het Bewust Bedrijf Model® gewerkt. Steeds 
valt me weer op hoe krachtig dit model werkt, vooral omdat de leden in een team een sterke persoonlijke 
ervaring hebben, waardoor de stappen die zij zetten gemakkelijk blijven hangen. Reden om weer 
de speciale 2-daagse training voor het zelfstandig werken met het Bewust Bedrijf Model® aan te 
bieden, zeker na de positieve reacties op deze training vorig jaar.  
De training is een verdere verdieping in energetisch en systemisch werken met teams en in organisaties en 
geeft veel nieuwe inzichten in de essentie van transformaties in een organisatie en in de mogelijkheden 
om dat te begeleiden. Deze training is voor trainers en coaches die al een stevige achtergrond hebben in 
het werken met groepen en het begeleiden van teams. Klik voor meer informatie.  

België: dinsdag 18 en woensdag 19 maart 2014, van 9.30 uur tot 18 uur in Kasteel de Maurissens, 3212 
Pellenberg (bij Leuven). 
Organisatie in samenwerking met Kernkracht.be 
Voor aanmelden, klik hier.  

Driebergen: woensdagen 14 mei en 18 juni 2014, van 10.00 tot 17.30 uur op Landgoed 
Kraaybeekerhof te Driebergen. 
Voor aanmelden, klik hier. 

 



 
Training 'Bewustzijn in bedrijf'    

De 7-daagse training 'Bewustzijn in bedrijf, naar vitaal leiderschap en een vitale 
organisatie' draait momenteel met een volle groep. In het najaar 2014 start weer een nieuwe groep. 
  

Nieuwe boek goed ontvangen 

De herziene 2e druk van 'Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een vitale organisatie' is goed 
ontvangen. Er wordt vooral goed gereageerd op het extra hoofdstuk over jongeren. Ook de rest van het 
boek is flink vernieuwd. Een reactie van een lezer: "Ik heb grote delen van je boek gelezen en ik vind 
het erg inspirerend. Hoofdstuk 10 over jongeren vind ik een erg goede afsluiter; wat een mooi 
toekomstperspectief! Ik herken er veel van bij mezelf als jonge ontwerper en ik ben er al langere tijd 
bewust van. Ik vind dat je het op een erg verfrissende en vernieuwende manier neerzet. Ik heb het nog 
niet eerder op deze manier gelezen. Bedankt daarvoor!  Emmy van Thiel, zelfstandig ontwerper.  

Het boek is te bestellen bij www.1boek.nl voor € 24,50. 226 pagina's met illustraties; ISBN 97890 82 
123203.  

 

  

  



	  


