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Innerlijke zekerheid
Ik zie steeds meer spanning en instabiliteit in organisaties, bedrijven, in onze samenleving 
en in de wereld. Alles wat tot voor kort zeker was staat nu op losse schroeven (pensioen, 
vaste baan, positieve groeiverwachting). Tegelijkertijd voel ik mezelf met de dag stabieler 
worden, met een vanzelfsprekend vertrouwen en vooral ook levenslust. En ik zie veel 
mensen om mij heen hetzelfde meemaken. Dat is volgens mij precies wat in deze tijd 
actueel is: er is veel onzekerheid en chaos in de uiterlijke wereld én ons innerlijk weten, 
onze innerlijke zekerheid en ons vermogen om te creëren neemt in een hoog tempo toe. 
Dat is niet toevallig; juist in deze tijd zijn we meer en meer aangewezen op onze innerlijke 
kracht en bewustzijn, het is het enige waar we werkelijk op kunnen bouwen. Hoe het ons 
vergaat bij uiterlijke crisis hangt af van hoe we kijken en denken, welke beelden we hebben 
en of we durven vertrouwen. We zijn niet meer afhankelijk van bewegingen buiten onszelf, 
maar van wat zich in onszelf afspeelt.
Binnen Bewust Bedrijf is dit steeds de rode draad. Niet alleen om zo te kijken naar ons 
persoonlijk leven, maar ook om dit als leidraad te nemen in ons werk, in ons leiderschap 
en bij het sturen van een bedrijf. Dit is ook de kern van de activiteiten in deze nieuwsbrief. 
Allemaal activiteiten als voeding voor de ziel en ons bewustzijn, waar we ons via de 
innerlijke weg verder voorbereiden om in deze tijd van grote verandering een rol van 
betekenis te spelen. 
Ik wens jullie veel leesplezier en hopelijk tot ziens op een van de activiteiten. 

Jaap Vermuë.

Lezing Jaap Vermue: ‘Leiderschap, bewustzijn en de nieuwe 
wereld’
Op woensdagavond 15 september 2010 geef ik een lezing op Kraaybeekerhof, Driebergen.
Leiderschap is meer dan het bedrijf of de aandelenkoers overeind houden. De omgeving 
verandert in hoog tempo, we komen er niet meer met het herschikken binnen de 
bestaande kaders. Er wordt gesproken over een nieuwe economie, het nieuwe werken, het 
nieuwe leidinggeven, de nieuwe wereld. Klinkt allemaal mooi, maar hoe ziet dat er uit en 
op basis van wat doe je dat. De wereld en onze bedrijven veranderen pas als wij op een 
andere wijze gaan denken, onze bedrijven kunnen weer groeien als wij als mens groeien. In 
feite gaat het allemaal om bewustzijn. Ik vertel in deze lezing hoe ik hier op een praktische 
manier mee werk in organisaties en bedrijven. En ik laat de deelnemers ook ervaren wat 
dat kan betekenen.

Door Jaap Vermue



Deze lezing is onderdeel van de lezingencyclus ‘Bewustzijn in bedrijf, leiderschap 
aan de nieuwe wereld’ als opmaat voor 3 trainingen op Kraaybeekerhof: ‘Bewustzijn 
in bedrijf’ (door Jaap Vermuë en Peter Toonen), ‘Natural Flow’ en ‘Werklust’. 
De eerste lezing van deze serie van Manfred van Doorn op 1 september was een 
groot succes. Overige lezingen: 
9 september: Helene Ribbeling, Leider(schap) in twee werelden
15 september: Jaap Vermuë: leiderschap, bewustzijn en de nieuwe wereld
29 september: Peter Toonen: 2012, het hart als hoofd van ieder bedrijf
13 oktober: Annemarieke Nagel en Hans Heyda: leiderschap  na 2012: hoezo 
noodzakelijk
27 oktober: Willem Renes: energetisch en spiritueel leiderschap in organisaties
Plaats: Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen.
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 25,- per lezing; de lezingen zijn los van elkaar te volgen.
Voor aanmelding, info@kraaybeekerhof.nl
Meer informatie over lezingen Jaap Vermuë en Peter Toonen

Training ‘Bewustzijn in bedrijf’, start op 24 november a.s.
24 november 2010 start de training ‘Bewustzijn in bedrijf’. Vorig jaar was dit een groot 
succes. De deelnemers waren vooral enthousiast over de praktische toepasbaarheid van 
de training, de verrassende werkvormen en de sterke impuls die deze training gaf aan 
hun persoonlijke en werkontwikkeling. Enkele zinsneden uit referenties: “De training heeft 
me op een rustige en interactieve manier wakkerder gemaakt ….. met een dosis humor 
kijken naar wat er is ….. plezierig om met elkaar te onderzoeken wat binnen organisaties 
de meest passende interventies zijn”. “Op een heel pragmatische manier krijg je inzicht 
in de energetische blokkades, maar leer je ook hoe je deze kunt aanpakken …. Ik heb 
deze training ervaren als een enorme verrijking, zowel persoonlijk als zakelijk ….. Dit 
is een heel andere manier van kijken dan de mentale manier van werken, je intuïtie is 
leidend, je komt heel snel tot de essentie”. (Klik hier voor de volledige referenties). 
Ik geniet zelf erg van deze training, omdat ik hier al mijn ervaring kan bundelen in het 
praktisch werken met energie en bewustzijn in organisaties en bedrijven. 
Een unieke training voor managers, ondernemers, leidinggevenden en professionals, 
die open staan voor een andere manier van kijken naar organisatie en zichzelf en die 
geïnteresseerd zijn in het groter geheel en zoeken naar nieuwe antwoorden om het 
bedrijf bezield, bewust en duurzaam vorm te geven
Samenwerking met Peter Toonen en Kraaybeekerhof academie. 
Zeven woensdagen: 24/11, 15/12, 12/1, 2/2, 2/3, 12/3, 13/4
Leuk om het artikel over deze training te lezen in Frontier: Download artikel
Meer informatie training ‘Bewustzijn in bedrijf’.
Inschrijving is reeds geopend. 

Artikel in Frontier
Van Peter Toonen en Jaap Vermuë is recent een artikel verschenen in Frontier, met als 
titel “Wil je een groeiend bedrijf? Groei dan zelf!”. Hierin laten we de invloed zien van 
bewustzijn van leidinggevenden / management op hun bedrijf of organisatie, met een 
heldere case over een bezuinigingsoperatie in een kinderziekenhuis. 
Download artikelen Frontier
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Congres ‘Van I-coaching naar We-coaching’, 5 november 
2010 Workshop ‘Co-creatie in organisaties’
De School voor Coaching organiseert op 5 november a.s, een speciaal congres 
‘Van I-coaching naar W-coaching’ in Houten, met Manfred van Doorn als keynote 
spreker. Ik wil deze dag van harte aanbevelen. Ik ben uitgenodigd om tijdens 
deze dag een workshop te verzorgen over Co-creatie in organisaties. Dit doe ik 
graag omdat dit thema mij al langere tijd bezighoud. Ik begeleid inmiddels enkele 
organisaties die werken volgens de principes van co-creatie. Centrale sturing, of 
sturing van medewerkers door externe prikkels laten we dan achter ons. Het ego 
is niet langer leidend. Er ontstaat een andere organisatiestructuur. Onderlinge 
samenwerking gaat op basis van co-creatie. Bij deze samenwerking is het individu 
goed afgestemd op de eigen impulsen, is zich bewust van de 
eigen kwaliteiten, stelt de eigen creatiteit volledig ter beschikking aan het geheel en 
is afgestemd op dat geheel. Deze ingrijpende cultuurovergang werkt alleen maar als 
mensen binnen de organisatie geen motivatie of prikkels van buiten nodig hebben 
om hun werk te doen en als de organisatie door heeft hoe ze hiermee moet omgaan. 
Het ego is niet meer nodig om te bewijzen dat je goed bent of om zeggenschap te 
krijgen over anderen. 
In de workshop diepen we het concept co-creatie verder uit. We ervaren wat het 
betekent om ‘bovenpersoonlijk’ te werken vanuit ons hart, samenwerkend als één 
organisme, afgestemd op een collectief weten.

Bezoek Grandma Chandra aan Nederland
Ik ben deel van de Coregroup die de activiteiten in Nederland organiseert rond het werk 
van Grandma Chandra. Zij is een Amerikaanse vrouw van 27 jaar, een hoog ontwikkelde 
ziel in een gehandicapt lichaam. Zij heeft directe toegang tot informatie van de hogere 
dimensies. Zij ondersteunt mensen met het openen van coderingen die de sleutels 
vormen voor de overgang van dualiteit naar eenheidsbewustzijn. Als Coregroup werken 
wij in de voorbereiding en tijdens haar bezoek intensief met haar samen in een unieke 
vorm van co-creatie. Het is steeds indrukwekkend om de diepgaandheid en de impact te 
ervaren van ons voorbereidende werk in de Coregroup en tijdens de activaties. Ik kijk uit 
naar de komende activiteiten, die weer een enorm potentieel in ons open maken voor het 
mede scheppen van de nieuwe aarde.

De activaties omvatten 2 halve dagen, die als een geheel gevolgd worden. Per activaties 
is keus uit 2 data. Plaats Utrecht. Kosten: € 155,00 voor de beide activaties.
Activatie I: zondag 12 september 16.00 tot 20.00 of zaterdag 18 september 2010 van 
15.00 tot 19.00
Activatie II: vrijdag 29 oktober of zaterdag 30 oktober 2010 van 15.00 tot 19.00. 
Presentatie ‘De alchemie van transformatie’: 22 oktober ’s avonds en 23 oktober middag 
vanaf 15.00 uur in Almere. Beide dagdelen vormen een geheel. Kosten: € 111,00.
Aanmelding en meer informatie: www.grandmachandra.nl. 

http://www.grandmachandra.nl


Kennismakingsworkshop ‘Wil je een groeiend bedrijf, groei dan zelf’
Ik ben uitgenodigd door de Kamer van Koophandel Midden Nederland om in 
Utrecht en Tiel een workshop te houden over mijn werk in bedrijven. Ik geef een 
demonstratie van het werken met het Bewust Bedrijf Model®, waarin 7 aspecten 
van bewustzijn en de fysieke bedrijfsvoering in beeld komen. Het leren kennen van 
de dynamiek tussen deze 7 aspecten geeft keer op keer verrassende inzichten die 
langere tijd doorwerken. 

19 oktober 2010 vindt de eerste workshop plaats in ‘De Smederij’, Plein 51 te Tiel 
om 19.30 uur. Meer informatie workshop 

Circle of new leadership
Op initiatief van Nanco Immanuel van het Galactic Heart Centre uit Heijen werken Joanne 
van Wijgerden (Healing Arts) en Jaap Vermuë (Bewust Bedrijf) momenteel samen in het 
opzetten van de ‘Circle of new leadership’. 
De activiteiten van het Galactic Heart Centre  zijn voor mij steeds onmisbare impulsen in 
mijn eigen ontwikkeling (ik volg Intensives, een masterclass en binnenkort een healingreis 
naar Israël). De kracht van Joanne is dat zij mensen helpt met het integreren van 
bewustzijn en hogere informatievelden tot in het fysieke lichaam; dat is een belangrijke 
voorwaarde voor creatie die vaak wordt onderschat. Mijn bedrage in deze samenwerking 
is de concrete vertaling naar maatschappelijke verantwoordelijkheid, leiderschap, 
organisaties en bedrijven: ontwikkeling van bewustzijn snijdt pas werkelijk hout als we 
dit direct toepassen in ons dagelijks werk en leven en als we gaan handelen naar wat we 
diep van binnen weten. 
Dit najaar zullen de activiteiten van de circle of new leiderschap verder vorm krijgen.

BTW-vrij door certificering Bewust Bedrijf
Door nieuwe fiscale wetgeving zijn alle kortlopende beroepsopleidingen voortaan 
vrijgesteld van 19 % BTW, mits ze worden aangeboden door erkende en 
gecertificeerde instellingen. Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training is bezig met de 
erkenningsprocedure en is voorlopig gecertificeerd. Dat betekent vooralsnog geen BTW 
meer op onze opleidingen. Goed nieuws voor al degenen die zelf geen BTW kunnen 
terugvorderen. Voor coaching en advies is Bewust Bedrijf uiteraard nog wel BTW-
plichtig.

Nieuwe folder Bewust Bedrijf
Via de website is de nieuwe folder van Bewust Bedrijf te downloaden (....
Ik stuur ook met plezier exemplaren naar u toe (mail voor folders)

http://www.bewustbedrijf.nl/bewustbedrijfmodel/
http://www.bewustbedrijf.nl/workshop_kvk_2010/


Training ‘Succes in eigen bedrijf’
Ik begeleid met regelmaat ondernemers die vragen hebben over hun bedrijf, hoe 
ze hierin geïnspireerd blijven, of ze willen groeien en in welke richting dan, hoe de 
verhouding is tussen inzet en omzet, etc. 
Ik werk hier vaak in het Bewust Bedrijf Model® (zie afbeelding hieronder). Zaken die 
eerder onbewust waren worden ineens helder, het geeft richting aan de ontwikkeling 
van bedrijf en ondernemer, het geeft antwoord in lastige keuzen, oude blokkades
worden opgelost en de ondernemer ziet weer waar zijn kracht zit en wat zijn ijkpunt 
is voor beslissingen. 
Op basis van deze ervaringen heb ik de training ‘Succes in eigen bedrijf’ ontwikkeld. 
Ik bied deze aan i.s.m. coaches, trainers en netwerken van ondernemers met een 
klein eigen bedrijf. 
Meer informatie over deze training 

http://www.bewustbedrijf.nl/bewustbedrijfmodel/
http://www.bewustbedrijf.nl/start_eigen_bedrijf/

