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Tweede herziene druk: 'Bewustzijn in bedrijf, in tien stappen naar een 
vitale organisatie' 

Niet zomaar een nieuwe druk      

Ik heb net het eerste exemplaar van de herziene 2e druk van 
'Bewustzijn in bedrijf' in handen. Dit raakt me meer dan ik had 
verwacht: dit is niet zomaar een 2e druk met wat wijzigingen. Ik heb 
de bestaande tekst op veel plaatsen directer en meer toegankelijk 
gemaakt. Het boek heeft een nieuwe subtitel: 'in tien stappen naar een 
vitale organisatie'. Die tien stappen zijn heel concreet en ik voel 
meteen hoe sterk zij werken. Ik realiseer mij dat deze 2e druk niet 
alleen de lezer, maar ook mijzelf helpt om in actie te komen. Het boek 
is verder tot leven gekomen, het is nu de tijd om de tien stappen uit 
het boek op een diepere laag te gaan leven. 

Hoofdstuk over jongeren 

De directe aanleiding voor de 2e druk is dat ik zelf een nieuw hoofdstuk ben begonnen: werken en 
samenwerken met jongeren. Daarom heb ik ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan mijn boek. Dit gaat over de 
kwaliteiten van de nieuwe generatie en hoe het komt dat hiervan zoveel verloren gaat door de 
'witwasprogramma's', zowel in gezinnen, op scholen als in organisaties. Het belangrijkste deel van dit hoofdstuk is 
wat wij kunnen doen om de grote potentie van jongeren ook daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen. Over dit 
onderwerp zal ik op 21 november een lezing verzorgen in Eindhoven. Informatie zie verderop in de nieuwsbrief en 
op www.bewustbedrijf.nl. 

Voorwoord van Herman Wijffels en Paul de Blot SJ 

Ik ben heel blij dat zowel Herman Wijffels als Paul de Blot een voorwoord hebben geschreven in deze 
2e druk. Zij benadrukken allebei hoe urgent het is dat we met elkaar de overgang maken naar een 
nieuwe wijze van samenleven en organiseren. Zoals Wijffels het zegt: 'we zitten in de overgang 
van survival of the fittist' naar 'survival of the species'. Dit klinkt groot en zo groot is het ook'. Beiden 
benadrukken het belang van een verandering van ons bewustzijn als belangrijkste basis om de wereld te 
veranderen. Dit is tevens de essentie van 'Bewustzijn in bedrijf'.  

Nieuwe vormgeving 

Bij zoveel inhoudelijke verandering past ook een andere uitstraling van de omslag en het binnenwerk. Twee jonge 
vormgevers hebben hier hard aan gewerkt en het is heel mooi geworden. Heerlijk om samen te werken met Emmy 
en Joost en zo te ervaren dat jongeren een andere energie en meer leven binnen brengen.  

Boek bestellen 

De herziene 2e druk is vanaf heden te bestellen bij www.1boek.nl. ISBN 97890 82 123203, 226 
pagina's, verkoopprijs € 24,50. Mensen die de eerste druk van het boek al bezitten en graag een 2e 
druk willen ontvangen kunnen rechtstreeks mailen naar jaap@bewustbedrijf.nl voor een speciale 
aanbieding, of zij kunnen gebruik maken van deze aanbieding op een van de lezingen.  

Veel leesplezier, ik hoop dat dit boek voor jullie een zelfde impuls is als voor mijzelf.  

Jaap Vermuë 

 



Training 

Nog 2 plaatsen vrij in training 'Bewustzijn in bedrijf, naar vitaal leiderschap en een vitale 
organisatie', start 13 november a.s.     

Op 13 november 2013 start weer een nieuwe training 'Bewustzijn in bedrijf'. Een 7-daagse training 
voor leidinggevenden, trainers, coaches en ondernemers, opgebouwd aan de hand van de tien stappen 
in het nieuwe boek. Zowel door de mensen die zich al hebben aangemeld als door de ontwikkeling 
waarin ik momenteel zelf zit, is duidelijk dat we met elkaar een intensief leerproces zullen doormaken. 
Deze training is een belangrijke impuls voor persoonlijk groei en groei van je organisatie. Je raakt 
vertrouwd met het Bewust Bedrijf Model® en je leert hier zelfstandig mee werken. Voor een 
vrijblijvend intakegesprek of nadere informatie, bel: 06-13972355 of mail. Klik voor meer informatie 
of aanmelding. 

Lezing 
 
21 november, lezing 'Jeugd geeft toekomst', 20.00 uur Eindhoven 

Veel jongeren van de nieuwe generatie hebben ongekende talenten en vermogens die vaak verband 
houden met hooggevoeligheid. In het huidige onderwijs en in organisaties worden die kwaliteiten vaak 
niet gezien, het wordt eerder als lastig ervaren en het uiteindelijk vallen veel jongeren uit de boot. 
Jongeren gaan door een ‘witwasprogramma', waardoor zij veel van hun eigen kleur verliezen. Ze 
worden minder gelukkig of voelen zich niet herkend of nutteloos. Het grote aantal vroegtijdige 
schoolverlaters en jongeren met etiketten als ADHD, autisme, etc. laat zien dat iets in het bestaande 
systeem niet klopt.  
Deze lezing zal ik een nieuw kader presenteren van waaruit we kunnen kijken naar jongeren, naar 
opvoeding, onderwijs en naar samenwerking met jongeren in organisaties. Ik zal zowel ingaan op 
wijzigingen die nodig zijn in het 'systeem' als op persoonlijke verandering bij zowel jongeren als 
volwassenen. Een belangrijke inspiratiebron hierbij zijn mijn eigen drie zoons en jongeren in mijn 
omgeving. Zij weerspiegelen veel van wat ik zelf ooit 'in de wacht' hebben gezet, omdat het toen niet 
paste of te onveilig was om naar voren te brengen. Zo heb ik mijn hooggevoeligheid lange tijd ontkent. 
De huidige jongeren willen en kunnen dat niet meer en dat is maar goed ook. Jongeren komen pas naar 
voren in wie ze werkelijk zijn als wij het als volwassenen aandurven om de delen die wij in de wacht 
hebben gezet weer de ruimte te geven. Als ouders en mensen in onderwijs en organisaties dit 
aandurven, komt er ruimte en veiligheid voor jongeren en kunnen jongeren hun volle bijdrage leveren 
aan een nieuwe samenleving. 
 
Begeleiding teams met jongeren 

Afzonderlijke organisaties en de samenleving als geheel staan voor grote veranderingen, met een grote 
rol voor jongeren. Een belangrijk speerpunt van mij voor komend jaar is daarom begeleiding van 
jongeren en van organisaties of teams waarin jongeren samenwerken met de 'oudere' generatie. Deze 
begeleiding heeft als belangrijkst doel dat jongeren de brug kunnen slaan naar de organisatie waarin ze 
werken, zonder dat zij daarbij zichzelf verliezen en vooral zonder dat hun specifieke kwaliteiten en 
inzichten verloren gaan. Daarvoor dienen ook de mensen die al langer in een organisatie werken zich te 
ontwikkelen en de komst van jongeren te zien als een kans voor de organisatie om verder te 
vernieuwen. Veel organisaties staan voor grote veranderingen, waarbij jongeren een belangrijke rol 
kunnen spelen. Verder zal ik komend jaar weer jongeren ondersteunen die zelf een onderneming of 
initiatief willen starten.  

  	  


