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financial re-engineering op het economische 
niveau zonder aandacht te schenken aan de    
op het zijnsniveau. Ulrich Libbrecht plaatst dit 
probleem in een ruimer cultureel-filosofisch 
perspectief. De kern van ons wezen is de 
transcendentie-ervaring, die mystiek van aard 
en ook de bron van ons oertalent is. Hij spreekt 
van de boeddhanatuur: de natuur van de ver-
lichte mens. 
Ilse Nijssen en Guido ten Berge belichten 
deze spirituele bewustwording vervolgens 
vanuit het ethisch verantwoord en duurzaam 
ondernemerschap als de stuwende kracht van 
organisatievernieuwing op een hoger niveau. 
Tot slot volgen enkele boekbesprekingen over 
deze innerlijke kracht van het leiderschap, die 
dit onderwerp verruimen. 

De redactie,

Paul de Blot
Gerrit Broekstra
Sharda Nandram

Editorial

Dit nummer van Business Spiritualiteit Magazi-
ne Nyenrode gaat over het talent. En dan voor-
al over het spirituele talent, dat zich ontwikkelt 
vanuit het diepste zijnsniveau van ons bestaan. 
Dat is onze vocation, niet alleen individueel 
maar ook collectief als organisatie. 
Paul de Blot geeft inzicht in het spirituele oer-
talent als roeping. Hij verduidelijkt dit aan de 
hand van de eeuwenlange praktijk van de 
jezuïetenorde en concretiseert het vanuit zijn 
persoonlijke ervaring. ‘Politiegeneraal’ Ad van 
Baal beschrijft deze roeping als het dienend 
leiderschap van zijn militaire en politionele 
loopbaan. Sharda Nandram toont hoe in India 
de goeroe, of swamie, als coach of mentor in 
het bedrijfsleven een steeds belangrijkere rol 
speelt om dit oertalent bewust te maken. Jan 
Swagerman interviewde een bedrijfsleider van 
Philips die door narratieve coaching komt tot 
bewustzijn van dit oertalent.
Gerrit Broekstra gaat in op de monetaire cri-
sis. De spirituele bewustwording van het oer-
talent ontwikkelt zich op het zijnsniveau van 
de organisatie, niet op het doeniveau. Banken 
hebben zich met doe-oplossingen beperkt tot 
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DE BEzIELENDE kRAcHT

In de menselijke geest komt 
heel de kosmische waarde van 
de aarde op een unieke manier 
gesublimeerd tot leven. Teilhard de Chardin
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Paul de Blot SJ

Het menselijk talent is een persoonlijke 
mogelijkheid om uit te groeien tot een col-
lectief talent dat de organisatie meerwaar-
de kan bieden. Dat gebeurt door deskun-
digheid in het doen en bezieling door het 
ideaal. Ook versterkt het volgens Paul de 
Blot SJ de samenhang van de groep. 

In de bedrijfskunde krijgt men steeds meer 
aandacht voor het menselijk talent als een 
waardevolle investering voor een bedrijf. Beter 
inzicht in de talenten van mensen is daarom 
van groot belang voor de vernieuwing van het 
zakendoen. Talrijke technieken en methodes 
zijn ontwikkeld om dit talent van mensen te 
ontdekken en beter tot zijn recht te laten ko-
men. Helaas blijven deze studies vaak beperkt 
tot deelgebieden. Daarvan gaan de meeste uit 
van rationele analyses of statistische gegevens, 
ze verdiepen zich niet tot de spirituele kracht 
van het talent. De bruikbaarheid van de resul-
taten blijven vaak beperkt tot het doeniveau.  

Iemands talent 
toont zijn 
mogelijkheden om 
iets naar behoren 
tot stand te 
brengen

PERSooNLIJk 
TALENT om vAN DE 
oRGANISATIE IETS 
GRooTS TE mAkEN

Talent is niet alleen goed doen
Iemands talent toont zijn mogelijkheden om 
iets naar behoren tot stand te brengen. Dat 
talent blijft niet beperkt tot het doeniveau maar 
betrekt de hele mens. zowel fysieke als ver-
standelijke en geestelijke krachten dragen hier-
toe bij. Het gaat niet enkel om vaardigheden in 
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doen en denken, maar ook om vaardigheden 
op spiritueel niveau. We kunnen spreken van 
het oertalent op het spirituele zijnsniveau, dat 
gefundeerd is op het diepste verlangen op be-
staansniveau om iets groots te bereiken. Dan 
gaat het niet om iets wat de mens hééft maar 
om iets wat de mens ís. 
op het zijnsniveau beschikt de mens over een 
levensdynamiek die zichzelf kan overstijgen 
en verdiepen. Heel de mens komt in deze zelf-
transcendentie tot uitdrukking. Het resultaat is 
geen statische verworvenheid, maar een ver-
der groeiend leven met steeds meer mogelijk-
heden. Als geestelijk wezen overstijgt de mens 
de eigen materiële natuur en daarmee ook zijn 
ik-beslotenheid. Het idealisme van de mens 
kan individuele geslotenheid en culturele be-
perktheid van het talent voortdurend overstij-
gen om iets groots te bereiken, groter dan zich-
zelf. Dat is de spirituele kracht van het talent, 
dat vanwege zijn dynamiek onbegrensd is en 
verstandelijk nooit volledig te doorgronden is. 
maar er is meer. Het persoonlijke talent ont-
plooit zich naarmate het dieper op het zijns-
niveau doordringt tot een collectief talent dat 
aansluit op een verbondenheid met de ge-
meenschap. Het ‘ik kan’ wordt ‘wij kunnen’. Er 
is een dynamische samenhang tussen het per-
soonlijke talent en het collectieve talent van de 
onderneming. Het persoonlijke talent komt pas 
tot volle ontplooiing in een omgeving die het 
activeert. In hoeverre het persoonlijke talent 
tot zijn recht komt, is daarom mede afhankelijk 
van de organisatiecultuur die het tot ontplooi-
ing brengt. 
men vraagt zich vaak af hoe een bedrijf een ta-
lent kan vasthouden maar vergeet vaak dat het 
ook de organisatie is die mede bepaalt of het 
beoogde talent tot zijn recht komt. De organi-
satie bestaat immers uit mensen en gedraagt 
zich in haar totaliteit als een persoonlijkheid 
van collectieve aard, met een bepaald talent 
om haar ideaal te bereiken. In haar kernpro-
duct komt dit collectieve talent tot uitdrukking. 

De vraag is daarom niet alleen hoe een organi-
satie aan talentvolle mensen kan komen, maar 
ook hoe mensen zelf hun collectieve talent 
optimaliseren om de individuele talenten te ac-
tiveren. Het collectieve talent van de onderne-
ming en het individuele talent zijn wederkerig 
complementair. zo kan het belangrijkste talent 
van een bank bestaan uit haar aanleg om de 
geldstroom optimaal onder controle te houden 
om te bereiken wat ze wil.

Het persoonlijke 
talent komt tot 
volle ontplooiing in 
een omgeving die 
het activeert

 
Menselijk talent: ook spiritueel
Het talent blijft niet beperkt tot doen en denken, 
maar omvat het hele menselijke vermogen om 
zichzelf volledig in daden tot uitdrukking te 
brengen. Het gaat om zowel lichamelijke als 
geestelijke mogelijkheden. De oude Grieken 
verdiepten zich al in dit mysterie van de mens 
als geestelijk wezen. Het moderne denken 
heeft dit geheim gerationaliseerd en verdui-
delijkt door het met zijn analytische methode 
in stukken te knippen. Daarmee is het talent 
verstandelijk inzichtelijk gemaakt, maar ook 
verarmd tot een rationeel concept. 
De idealist Plato gaat uit van de volmaakte 
ideeënwereld in de hemel, waar het mense-
lijk talent als menselijk ideaal zijn volmaakte 
uitdrukking vindt. Dat is het zijnsniveau van 
ons bestaan. Tijdens ons aardse leven beperkt 
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onze kennis zich tot de aardse schaduwen van 
de menselijke eigenschappen. We kunnen wel 
tot de rationele kennis ervan komen, maar het 
diepste wezen ervan ontdekken we slechts 
stapsgewijs door bezinning. Pas na de dood 
kunnen we tot volheid van inzicht komen. voor 
Plato is het talent een afschaduwing van zijn 
oerbeeld in de hemel. In principe is het talent 
daarom kenbaar als oeridee. Daarom gaan 
we op zoek naar technieken en methoden om 
deze oerbeelden beter te leren kennen.
Aristoteteles gaat uit van dezelfde tweedeling 
als Plato, maar als realist baseert hij zich op 
de aardse werkelijkheid van het talent. Die 
aardse realiteit is voor hem de materie, vorm-
loos en onkenbaar. Deze krijgt pas vorm na 
activering door de geest. Die aardse materie 
is in potentie wel kenbaar, maar kent men pas 
door activering van de geest. De materiële vor-
meloosheid van het menselijke talent biedt wel 
mogelijkheden, maar krijgt pas concreet vorm 
door de vergeestelijking. volgens de act-po-
tentieleer van Aristoteles is de concrete vorm 
van het talent geestelijk van aard. voortgaan-
de activering blijft mogelijk afhankelijk van de 
geestelijke kracht, de diepste verlangens op 
zijnsniveau. 
In feite gaat zowel Plato als Aristoteles uit van 
het spanningsveld tussen doen en zijn, van 
realisme en idealisme. ofschoon ze in hun 
tegenstelling eenzijdigheid tonen, verrijken ze 
beiden de praktijk door hun complementari-
teit. Het is vooral Descartes geweest die in de 
zestiende eeuw de mens reduceerde tot meet-
bare en analyseerbare elementen. Daarmee 
maakte hij de geestelijke kracht ongrijpbaar 
voor ons denken. zijn analytische methode 
hanteert men nu nog steeds als een waarde-
volle methode, ook in het onderzoek naar ta-
lenten. Hierbij gaat men dan vaak voorbij aan 
de kracht van de spirituele eigenheid van het 
individu.

voor Plato is 
het talent een 
afschaduwing van 
zijn oerbeeld in de 
hemel

Transcendentale kracht 
zowel bij Plato als Aristoteles is sprake van 
transcendentie. voor Plato is dit kennis die de 
aardse schaduwenwereld van het doen over-
stijgt en doordringt tot in de zijnswereld van 
de ideeënhemel. Aristoteles overstijgt de mo-
gelijkheden van de materiële wereld door er 
iets mee te doen door deze te activeren vanuit 
de geestelijke kracht van het zijn. voor beide 
denkers behoort de zelftranscendentie tot de 
grondstructuur van de wording van de wereld.
ook het menselijk talent kan zichzelf door deze 
transcendente levensdynamiek overstijgen en 
tot universele openheid komen. Dat is de groei-
ende eenheidservaring met heel de sociale en 
kosmische werkelijkheid. De ik-structuur van 
het talent blijkt meer dan een verstandelijk ge-
stuurde samenhang van psychische activitei-
ten. Het is een zelfbewustwording die zich kan 
ontplooien als een beleving van de samenhang 
van alles, tot op het diepste zijnsniveau. Deze 
zichzelf overstijgende bewustwording wordt 
niet van buitenaf opgelegd of aangeleerd. 
volgens Teilhard de chardin gaat het om een 
natuurwet op hoger niveau, die hij liefde noemt. 
De liefde is volgens hem de meest universele 
en mysterieuze kosmische energie, waardoor 
men de samenhang met het hele universum 
steeds sterker kan ervaren. Deze liefde is te 
zien als de dragende kracht van ons oertalent, 
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dat in elke mens een unieke vorm krijgt. Wie 
liefheeft verandert de wereld en schept daar-
mee een helpend, helend en ordenend veld. In 
het zakendoen, de wetenschap en het dage-
lijks leven ontkent men deze liefde vaak, maar 
ze is niet te ontkennen en overal duidelijk aan-
wezig. 
ook de Franse Nobelprijswinnaar charon be-
nadrukt deze zelftranscendentie van de mens 
als finaliteit: de mens streeft vanuit zijn innerlij-
ke vrijheid voortdurend naar iets groters. Deze 
finaliteit is voor charon eveneens liefde, niet 
als gebod maar als eenheidservaring en open-
heid voor anderen van binnenuit. De liefde is 
de kracht die de samenhang van de groep ver-
sterkt en het collectieve talent verdiept.

Uit het bovenstaande blijkt het fundamentele 
belang van innerlijke vrijheid als spirituele 
kracht van een talent om tot zelfoverstijging 
te komen. Deze vrijheid is als spiritueel feno-
meen slechts op beperkte wijze psychologisch 
te analyseren, omdat de spirituele quotiënt 
verstandelijk niet volledig kenbaar is. In de 
ruimte van de innerlijke vrijheid kan het diep-
ste verlangen van iemand zich ontplooien en 
als talent uitdrukking vinden. Dat is het oerta-
lent dat iemand als een droom voortdrijft en als 
een roeping alles wat gedaan wordt bezielt. 

De mens streeft 
vanuit zijn 
innerlijke vrijheid 
voortdurend naar 
iets groters

In het licht hiervan is iemand in staat de juiste 
beslissingen te nemen vanuit een innerlijke 
zekerheid die niet rationeel te traceren is. om 
effectief te zijn en het onmogelijke mogelijk te 
maken, moet men echter ook op het doeniveau 
de nodige talenten ontwikkelen. Het gaat altijd 
om een samenhang tussen een technische 
deskundigheid in het doen en een spirituele 
inspiratie vanuit het zijn. Een voorbeeld hier-
van tonen de Amerikaanse raketdeskundigen 
die ervan droomden naar de maan te vliegen. 
Hun spirituele kracht op het zijnsniveau gekop-
peld aan hun deskundigheid op het technisch 
niveau leidden behalve tot een sterk teamver-
band tot een succesvolle maanvlucht. 
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Oertalent als kernproduct 
collins en Porra noemen talrijke voorbeelden 
van zogenoemde visionaire organisaties die 
voor hun leiderschap gebruikmaken van het 
oertalent. ze spreken over leiderschap als 
kernproduct. met goede leiders is het bedrijf in 
staat tot goede producten en diensten. In hun 
leiderschapsvisie gaan ze duidelijk uit van het 
oertalent van hun spirituele kracht. Een ander 
relevant voorbeeld hiervan is de al 450 jaar ge-
leden door Ignatius de Loyola gestichte jezu-
ietenorde, die nog steeds in bijna alle landen 
en culturen actief is. voor de duidelijkheid gaan 
we hier dieper op in.

Ignatius de Loyola
Het verhaal begint met Ignatius de Loyola (1491-
1556), een ridder aan het Spaanse hof. Hij werd 
geboeid door het verlangen zich zonder enig onder-
scheid in dienst te stellen van heel de wereld en alle 
mensen. Bij zijn dood telde zijn organisatie na zes-
tien jaar al duizend leden en dertig colleges. Veertig 
jaar na de stichting waren er al 5.000 leden en 144 
colleges, 75 jaar erna 13.000 leden en 174 colleges. 
Momenteel is het de grootste orde, met ruim 19.000 
leden werkzaam in 112 landen op zes continenten. 
De leden van de organisatie zijn goeddeels acade-
misch gevormd in meer dan één vakgebied of vakbe-
kwaam in een niet academische deskundigheid. Hun 
kracht is te danken aan hun voortdurende aanpas-
sing aan de veranderde omstandigheden. Daarmee 
zijn ze voortdurend vernieuwend gebleven. Hun mis-
sie is betere dienstbaarheid, het oertalent voor de 
individuele leden én voor de organisatie. Ignatius 
drukt zijn activiteit uit in termen van liefde: iets doen 
voor de ander als wederkerigheid. 
Hoe selecteerde hij zijn talenten voor zijn organisa-
tie? Het grootste probleem voor een organisatie met 
wereldomvattende idealen is hoe men aan getalen-
teerde mensen kan komen. Ignatius begon de se-
lectie met een inventarisatie van alle mogelijkheden 
die voor de dienstverlening eventueel bruikbaar zijn: 
familieomstandigheden, lichamelijke mogelijkheden, 
studiecapaciteiten, sociale en communicatieve vaar-
digheden en verder alles wat men heeft aan talenten. 
Maar het allerbelangrijkste van de rekrutering was 
het antwoord op de vraag wát men is. Dat zijn de 
vragen om inzicht te krijgen in wat de kandidaat 
in het diepst van zijn hart verlangt en wil bereiken, 
waarvan hij droomt als ideaal. De lat wordt voor de 
vorming zo hoog mogelijk gelegd om zodoende de 
hoogste idealen te activeren.

voor de vorming bestaat een algemeen vor-
mingsprogramma in filosofie, theologie en 
spiritualiteit. op grond van ieders persoonlijke 
mogelijkheden en idealen bepaalt men een 
individueel vormingstraject om ieders talenten 
optimaal te activeren en te laten aansluiten op 
de behoefte van de orde. De variabelen van 
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de wetenschappelijke, spirituele en experi-
mentele vaardigheden, de studievakken, de 
kennis van het land van bestemming, de no-
dige taalbeheersing voor het beoogde taalge-
bied, de praktijkervaring en de experimenten 
worden alle individueel aangepast. Afhankelijk 
van de persoonlijke aanleg en het verlangen 
en de behoefte van de orde. Na een vorming 
van circa vijftien tot achttien jaar volgt nog een 
spirituele nascholing van het affectieve leven 
en een proeftijd in de praktijk voordat iemand 
definitief tot de orde wordt toegelaten. 
Waarom deze intensieve vorming? Er is een 
consequente nadruk op méér en béter en het 
persoonlijke oertalent wordt optimaal geacti-
veerd. Het gaat bij deze studies echter geens-
zins om louter zelfverrijking of verrijking van 
de orde, maar vooral om deze kennis door te 
geven en er anderen mee te verrijken. De acti-
vering van het oertalent wordt volledig gericht 
op de dienst aan anderen, zonder zichzelf te 
verwaarlozen. Elk talent heeft ook een eigen-
belang, want het individu zelf is het belangrijk-
ste instrument voor deze dienstverlening. Het 
moet daarom optimaal worden geactiveerd 
en ontwikkeld. Een criterium voor de studie-
keuzes is dat men wat betreft studieresultaten 
boven de middelmaat kan uitstijgen en daar-
door anderen daarmee een betere dienst kan 
bewijzen. 
Grote nadruk legt men op de bewustwording 
van het eigen oertalent tot op het diepste zijns-
niveau door verstandelijk inzicht en vooral door 
ervaring. De ervaring krijgt bijzondere nadruk 
door voortdurend te blijven oefenen en te le-
ren omgaan met crisissituaties. Bijvoorbeeld 
ongeneeslijke zieken verplegen en sterven-
den verzorgen, lesgeven aan analfabeten, een 
bedevaart maken naar een onbekende plaats 
zonder de nodige middelen. En verder alles 
waarvoor alle schoolse kennis onbruikbaar 
blijkt. ook het lichamelijke aspect verliest men 
niet uit het oog. Aan gezondheid, recreatie en 
sport, voldoende slaap en gezonde voeding 
schenkt men eveneens veel aandacht. 

om doeltreffend 
te werken moet 
de organisatie 
beschikken over 
een groot reservoir 
aan talent

De rijping van de zelfbewustwording van het 
eigen oertalent of de eigen roeping loopt als 
een rode draad door het hele vormingspro-
ces. In de religieuze context noemt men deze 
diepste verlangens op het zijnsniveau ook wel 
Gods Wil. Het gaat echter om een algemeen 
menselijk fenomeen, dat ook buiten de religi-
euze context bruikbaar is. We spreken ook wel 
van roeping of oertalent. 
De gevormde leden hebben door hun langdu-
rige vorming veel talentmogelijkheden ontwik-
keld, maar slechts een klein gedeelte ervan 
activeert en gebruikt de organisatie. maar om 
doeltreffend te kunnen werken, moet de organi-
satie op elk moment over ruime mogelijkheden 
en een groot reservoir aan talent beschikken. 
De organisatie waakt voortdurend om haar 
kernproduct van dienstbaarheid te verbeteren 
en zich steeds bewuster te worden van haar 
oertalent. 
De individuele oertalenten van de leden wor-
den in de vorming niet op zichzelf geactiveerd 
en verdiept, maar vooral als mogelijkheid en 
kans opgenomen in het collectieve oertalent 
van de organisatie. Dat is een concrete missie 
waarop de organisatie gericht is. In het spraak-
gebruik van Aristoteles wordt het talent door 
zending van de organisatie geactiveerd. Het 
talent is een levensdynamiek en een wissel-
werking tussen het individuele ik en collectieve 
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wij. Dat is een proces dat niet in een rationeel 
begrip maar enkel in een verhaal te vangen is. 

Het volgende persoonlijke verhaal, na zestig 
jaar ervaring in deze organisatie, kan dit ver-
duidelijken

Persoonlijk verhaal over de wording van 
een talent
Ik word opgeleid om in Japan te werken en ben be-
stemd voor de opbouw van het door de atoombom 
verwoeste Hiroshima. Als na de Tweede Wereldoor-
log ook de opbouw van onderwijs en wetenschap in 
Indonesië op gang komt, blijk ik door mijn kennis 
van de inheemse Indonesische talen en mijn voorop-
leiding in chemie beter van dienst te zijn in Indonesië. 
Daar is groot gebrek aan exacte wetenschappers. Ik 
breek mijn voorbereiding voor Japan af en studeer 
na mijn studie filosofie fysica en theologie. Om in de 
nood in Japan te voorzien, gaan in mijn plaats twee 
anderen naar Hiroshima. 
Na de afronding van mijn opleidingen wordt een 
staatsuniversiteit in Indonesië mijn bestemming. 
Door de politieke spanningen en revolutie komt er 
boven alle verwachting een diepgaande politieke ver-
andering in Indonesië. De mensenrechten en vooral 
de aandacht voor de politieke gevangenen komen in 
gevaar. Mijn taak ondergaat een radicale verandering. 
Ik krijg naast mijn vaste taak nog de opdracht me 
voor de politieke slachtoffers in te zetten. Voor een 
effectievere inzet ga ik politicologie en Indonesische 
staatsleer studeren om op een politieke leerstoel te 
komen. Na tien jaar inzet voor de politieke slachtof-
fers ga ik psychologie studeren voor de nazorg om 
als psycholoog aan het kampsyndroom van de ge-
vangenen te kunnen werken. 
Maar de wereldsituatie verandert snel en de orde 
vindt het van groot belang dat we aan de opkomen-
de macht van het kapitalisme gaan werken. Voor de 
kampslachtoffers zijn andere psychologen beschik-
baar. Ik kom op Nyenrode Business Universiteit, 
verdiep me er in het zakendoen en promoveer in de 
bedrijfskunde. What’s next? Ik weet het niet.
Vanuit het oertalent op het diepste zijnsniveau van 
mijn bestaan word ik me bewust van mijn roepings-

ideaal. Hieruit activeren wisselende maatschappe-
lijke noden telkens weer een andere mogelijkheid als 
talent, dat binnen de missie van de organisatie con-
creet gestalte krijgt. Zo ontwikkel ik mijn persoon-
lijke roeping als een praktisch bruikbaar talent voor 
een betere dienstverlening binnen het talent van de 
organisatie. 
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Over Paul de Blot SJ
Paul de Blot SJ, in 1924 geboren op Indonesië, be-
gon zijn loopbaan voor de Tweede Wereldoorlog 
op Indonesië op een suikerfabriek. Na zijn Japanse 
krijgsgevangenschap werkte hij bij de industri-
ele opbouw in dit land. Daarna kwam hij terecht 
in het onderwijs. Hij studeerde filosofie, wis- en 
natuurkunde, theologie, politicologie, psychologie 
en spiritualiteit. In de bedrijfskunde promoveerde 
hij met dissertatie ‘Vernieuwing in organisaties in 
een chaotische omgeving door vernieuwing van de 
mens’. Vijftien jaar lang studeerde hij esthetica aan 
de kunst- en dansacademie in de Indonesische stad 
Yogyakarta. Sinds 1979 is hij verbonden aan Ny-
enrode Business Universiteit, waar hij momenteel 
hoogleraar is in businessspiritualiteit. Hij doceerde 
acht jaar exportmarketing aan de hogeschool in 
Breda en adviseert bedrijven in Indonesië. Paul de 
Blot SJ schreef verschillende publicaties over psy-
chologie, cultuurmanagement, exportmanagement 
en businessspiritualiteit. 
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Zolang er mensen op deze wereld zijn, zul-
len er leiders zijn. Het hoort bij de mens, het 
lijkt een natuurlijke behoefte van de groep, 
het volk. Leiders onderscheiden zich en 
zijn een dankbaar onderwerp van gesprek, 
onderzoek en studie. Hoe wordt u een goe-
de dienend leider, ofwel servant leader? 
Hoofdcommissaris Ad van Baal licht op 
basis van eigen ervaringen een tip van de 
sluier op.

Allereerst mijn boodschap voor u: probeer 
geen servant leader te zijn óf te worden als dat 
niet bij uw karakter past. Anders gaat het wrin-
gen en staat uw geloofwaardigheid op het spel. 
Niet iedereen is namelijk een dienend leider. Is 
dat erg? Absoluut niet. Servant leadership is 
geen Haarlemmerolie voor slecht leiderschap 
óf teleurstellende resultaten van een bedrijf.

Ad van Baal

The servant 
leader: quite 
a character
Bespiegelingen door 
een ‘politiegeneraal’

Servant leadership is 
geen Haarlemmerolie 
voor slecht leiderschap

Vijf typen leiders
Leiders kunnen we verdelen in zeker vijf rol-
categorieën: beheerder, manager, leider, ver-
binder en ambassadeur. Deze indeling is 
echter uiterst beperkt en doet geen recht aan 
de complexiteit van leiderschap, waarbij bijna 
altijd aspecten van al deze vijf taakvelden no-
dig zijn om te kunnen functioneren. ze vormen 
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een palet waarmee de schilder, de leider zijn 
compositie/schilderij kan maken. Het resultaat 
ervan noemen we een stijl (van leidinggeven). 
Gaan we die naderhand analyseren en duiden, 
dan vormt zich een beeld dat we concept noe-
men. Daarnaast hebben leiderschap en kunst 
veel overeenkomsten als het gaat om gevoe-
lens oproepen van bewondering, verbeelding 
en inspiratie, en niet in de laatste plaats van ja-
loezie en afgunst. mooie kunst en goed leider-
schap nodigen bovendien uit tot investeren en 
riant belonen. maar let op! Investeren in kunst 

loont niet en riante beloningen wennen snel: 
men raakt gemakkelijk verwend.

Aan de hand van mijn eigen ervaringen wil ik u 
laten zien hoe verschillende leiderschapscon-
cepten bij mij pasten in de krijgsmacht en bij 
de politie. Welke ontwikkeling heb ik doorge-
maakt en waarom streef ik nu de inhoud van 
servant leadership na? In het onderstaande 
schema geef ik, verdeeld over vier periodes, 
aan in welke context ik heb gefunctioneerd bin-
nen de krijgsmacht.

Tijdspanne Personeel Taken Maatschappij Leiderschaps-
concept

 Motivering Persoon van de 
leider

Jaren zestig Dienstplichtigen
Reservepersoneel
Beroepspersoneel

Koude oorlog

Oefenen paraat-
heid

Revolte tegen de 
zuilen

Vietnam

Autoriteit met 
bevoegdheid 
vrijheidsstraffen 
op te leggen:
- 21 licht arrest
- 14 zwaar arrest
- 21 streng arrest

Beperkte beloning

Moeten

Na WO II
echte communis-
tische dreiging

Hij

Iedereen heeft 
een baas boven 
zich 
 

Jaren zeventig Idem Koude oorlog

Tsjecho-Slowakije
Vietnam

Inspraak
VVDM
(vakbond voor 
dienstplichtig 
personeel) 

Participatief Doen met 
discussie

Wij

Jaren negentig Beroepspersoneel
dienstplichtigen
en reserveper-
soneel

Vredesoperaties Ontspanning

Euforie

Zakelijk leider-
schap

Krijgsmacht 
vermaatschap-
pelijking

Politiek
Van Traa-enquête

Denken en kiezen 
 

Ik

Just another job

1995-2008 Professioneel Crisis beheersing

High intensity

Conflicten

Wereldcrises en
regionale crises

Ruanda en 
Bosnië als diepte-
punten 

Inspirerend
leiderschap 

Voelen, willen,
vooral kunnen

Zelf

(Blijf ik mijzelf?)
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over deze opstelling en invulling valt veel meer 
te vertellen dan ik nu doe. Eén aspect wil ik 
er wel aan toevoegen: de verschillende leider-
schapsconcepten zijn mij aangereikt in de the-
orie en aangeleerd in de praktijk. De resultaten 
spreken voor zich:

Wij, de NAvo, hebben de koude oorlog ge- ·
wonnen.
De vS hebben in vietnam verloren. ·
Srebenica was een humanitaire nederlaag.  ·
Irak was een militair succes en vooralsnog  ·
is de wederopbouw van het land een misluk-
king.

Wereldleiders: slechte rolmodellen
Was het leiderschap in de krijgsmacht ade-
quaat en up-to-date? Let wel: ‘Generaals berei-
den de strijdkrachten voor op de oorlogen die 
gevoerd zijn’ is een veelgehoorde stelling. Het 
zou overigens niet alleen gaan om generaals, 
maar ook om mensen die directeur-generaal 
zijn of general manager. 

maar is er iets op tegen om van je positieve 
en negatieve ervaringen te leren? Lessons 
learned kunnen je helpen niet steeds dezelfde 
fouten te maken of goede oplossingen te ne-
geren. maar onze problemen worden steeds 
complexer: het proven concept voldoet niet 
altijd meer of past niet meer in de werkelijk-
heid. Dat betekent dat leiderschap zich moet 
bedienen van bijvoorbeeld scenariodenken 
(het onmogelijke voor mogelijk houden) en 
crowd sourcing (de samenleving betrekken bij 
informatie verzamelen) om rekening te kun-
nen houden met veel eventualiteiten en rela-
ties met effecten. En met het feit dat veel meer 
mensen betrokken mogen, kunnen en zelfs 
móéten worden bij sturing, bij leiderschap. En-
kele recente voorbeelden: 

De brede maatschappelijke discussie over  ·
de rol van de krijgsmacht.
Amber alert, meld misdaad anoniem. ·
De brief over het elektronisch patiëntendos- ·
sier.
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Wanneer we nu kijken naar de grote uitdagin-
gen in de wereld (de financiële crisis, de reces-
sie, het tanende gezag van de vS en Rusland, 
de regionale en lokale conflicten en het ver-
geten continent Afrika) liggen de oplossingen 
niet voor het oprapen. En als ze er al zijn, is 
de uitvoering ervan niet of deels niet gewenst, 
omdat het betekent dat de uitvoerders er zelf 
slechter van worden. Dat betekent naar mijn 
mening dat de wereldleiders op politiek, econo-
misch, sociaal en cultureel vlak in een algehele 
malaise verkeren. ze zijn niet de inspirerende 
voorbeelden, de rolmodellen waaraan gewone 
mensen zoals u en ik zich kunnen spiegelen 
en waarin wij ons kunnen herkennen.

They make things happen
Wat dat betreft zijn politie en krijgsmacht front-
lijnorganisaties. Het zijn de agenten op straat, 
in de noodhulp en bij verkeerscontroles, de 
rechercheurs bij de zware criminaliteit en de 
groeps- en pelotoncommandanten in Uruz-
gan die het werk van de politie of krijgsmacht 
invulling geven. Leiders faciliteren dat, geven 
opdrachten, staan bevoegdheden af, voorzien 
in de middelen en inspireren. maar wel vanuit 
een grondige kennis van en ervaring met het 
vak, de professie. De leider stelt zich beschei-
den op en staat ten dienste van de uitvoerders. 
Hij is dus een dienaar: een servant leader. De 
piramide op haar kop. 

In schema ziet dit er als volgt uit:

De leider draagt de organisatie
Een dienende leider

De leider staat aan de top en dicteert
De bepalende leider

Professionals

Leider

Inspirerende
voorbeelden

Wereldleiders

Leider

Rol-
modellen

Professionals

Wat betekent dit voor de dienend leider? 
Een vakman zijn en van het vak houden,  ·
tot op de werkvloer of in het veld (altijd en 
overal).
Alert zijn en luisteren. Weten wat je moet  ·
weten. Als ceo niet de resultaten van iedere 
vestiging tot in detail weten, maar wel weten 
of het goed gaat met de lokale manager of 
commandant.
Geloven in het nut en de noodzaak van je  ·
organisatie en daarover de discussie publie-
kelijk willen voeren. Intern en extern trots 
zijn en dat uitstralen. verantwoording willen 
afleggen.
overtuigend kunnen argumenteren. Bereid  ·
zijn ook de negatieve kanten te belichten.
Interesse tonen in je eigen mensen en klan- ·
ten. Betrokken zijn, steun aanbieden, hen 
prijzen om hun resultaten, compassie tonen 
met de fouten of slechte resultaten.

15

BUSINESS SPIRITUALITEIT MAGAZINE / 6



medestanders koesteren en tegenspraak or- ·
ganiseren (tunnelvisie voorkomen).

Dat alles vraagt van een dienend leider dat 
diegene:

open communiceert; ·
helder is; ·
rechtvaardig is; ·
visionair is; ·
onberispelijk is; ·
standvastig is; ·
opofferingsgezind is; ·
betrokken is;  ·
respectvol optreedt. ·

Het allerbelangrijkste echter is dat je als leider 
de balans weet te vinden tussen deze, soms 
strijdige, waarden. Dit noemen we authentiek 
zijn. met andere woorden: de karaktereigen-
schappen moeten passen bij de eigenschap-
pen van de servant leader. Als dat niet het 
geval is, raak je uit balans en kom je letterlijk 
jezelf tegen. Je verliest dan ook je authenticiteit 
en dus je geloofwaardigheid. maar nogmaals: 
je kunt best een fantastisch mens zijn en blij-
ven zonder een dienend leider te zijn.

Hoe vertaal je dat naar de leider van vlees en 
bloed? Focus als servant leader op goed ge-
drag en blijvend perspectief bevorderen voor 
de medewerkers en de organisatie door: 

heldere haalbare doelen te stellen;  ·
voorbeeldgedrag te tonen; ·
een gedragscode af te spreken en daarnaar  ·
te handelen;
zo min mogelijk beperkende richtlijnen mee  ·
te geven;
mensen te belonen voor hun prestaties en  ·
samen daarvan te genieten;
mensen aan te spreken op te lage resulta- ·
ten en ongewenst gedrag en daaraan con-
sequenties verbinden;
gevraagd en ongevraagd verantwoording af  ·
te leggen. 

Het karakter 
bepaalt de 
leider

Het dienend leiderschap onderscheidt zich 
niet veel van andere concepten, maar wel in 
deze afspraken concreet maken. Er is zoiets 
als natuurlijk leiderschap, maar de praktijk 
bewijst dat je leiderschap kunt aanleren en 
dat leiders gevormd worden. mijn concept 
van servant leadership voor krijgsmacht en 
politie (en overige hulpdiensten) past als het 
ook past bij de karaktereigenschappen van 
de leider. komen die niet overeen, dan gaat 
het knellen en wordt de leider vroeg of laat 
ongeloofwaardig. maar als concept past ser-
vant leadership uitstekend bij een frontlijnor-
ganisatie, mits u bereid bent uw leiders op te 
leiden en hen te vormen volgens de stelling: 
het karakter bepaalt de leider. The servant 
leader: quite a character!

Over Ad van Baal
Hoofdcommissaris Ad van Baal (1947) werd septem-
ber 2007 geïnstalleerd als voorzitter van het College 
van Bestuur van de Politieacademie. Hij heeft een 
lange militaire carrière doorlopen. Van Baal startte 
in 1966 als cadet op de Koninklijke Militaire Acade-
mie en diende vervolgens zeven jaar als artillerieof-
ficier. Na zijn opleiding aan de Hogere Krijgsschool 
vervulde hij vele staf- en commandofuncties bij de 
Koninklijke Landmacht en het Ministerie van Defen-
sie. Als Bevelhebber der Landstrijdkrachten stelde 
luitenant-generaal Van Baal in 2002 zijn functie ter 
beschikking in de nasleep van het NIOD-rapport 
over de val van de enclave Srebrenica. Vervolgens 
was hij tot en met medio januari 2007 Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht.
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Sharda Nandram

DE BETEkENIS vAN DE GURU vooR hET BEDRIjfSLEvEN

WIjZE LESSEN vAN
SRI SRI RAvI ShANkAR

De belangstelling voor yoga en meditatie 
groeit. Ook onder zakenmensen. Het lijkt 
nu wel dé tijd voor spiritualiteit. Van oor-
sprong draagt een guru yoga- en meditatie-
technieken over aan wie daar naar hunkert. 
De plaats Rishikesh in India kent deze over-
drachtsvorm nog steeds. Jaarlijks trekken 
duizenden mensen er heen voor inspiratie 
en begeleiding bij deze technieken. Maar is 
deze belangstelling niet dichter bij huis te 
voeden? Sharda Nandram over guru’s en 
swami’s.
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Sommige inwoners van India vertellen mij 
dat Indiërs hun spirituele bronnen, waaronder 
yoga, herontdekken door de grote belangstel-
ling daarvoor in het westen. Het toenemende 
spirituele geshop in India heeft dus effect voor 
west én oost. In het westen blijkt de behoefte 
aan de van oorsprong Indiase satsangs te 
groeien. Een satsang is een bijeenkomst waar-
in je een spirituele leermeester direct vragen 
kunt stellen. En waarin je bhajans, devotionele 
liederen en mantra’s met elkaar kunt zingen 
om onderling verbinding te maken, waardoor 
het gevoel van vasudeva kutumbekam ont-
staat, ofwel: de hele wereld is een familie. Ik 
denk dat in deze holistische behoefte guru’s of 
swami’s een belangrijke rol kunnen vervullen, 
ook in het bedrijfsleven. 

helpt om obstakels in je leven te verwijderen. 
In die betekenis is de term ontdaan van de spi-
rituele context, waardoor je ouders, coach of 
mentor ook de rol van guru kan vervullen. 
Een groot verschil met een coach en mentor 
is dat een guru of swami geen geld in ruil voor 
zijn diensten accepteert. Wel bestaat de zoge-
noemde guru dakshna, een gift aan de guru. 
Hoe deze er moet uitzien, hoe vaak die moet 
worden geschonken of hoe omvangrijk de 
gift moet zijn, staat niet vast. De leerling kan 
die zelf invullen. In de westerse samenleving 
echter kijkt men er niet vreemd van op als een 
swami, priester of guru zelf zijn prijs bepaalt. 
Een ander verschil is dat swami’s of guru’s er 
exotisch uitzien. ze hebben vaak lang haar en 
een baard en dragen niet-westerse kleding. 
Door mijn ervaringen met guru’s en swami’s 
tijdens conferenties en workshops heb ik ge-
concludeerd dat er behoefte is aan een nieuw 
soort coach of mentor. De huidige coaches en 
mentoren kunnen hun rol uitbreiden door in te 
spelen op de behoefte aan guru’s en swami’s. 

Een guru helpt 
je obstakels 
in je leven te 
verwijderen

Guru’s en swami’s
De term swami staat voor meester en gebruikt 
men in het hindoeïsme als beleefdheidsvorm 
om een priester of yogameester mee aan te 
spreken. Doorgaans zijn swami’s vrij van ma-
teriële behoeften. Hun hoofdactiviteit is zich 
spiritueel verder te ontwikkelen en kennis en 
inzichten over te dragen aan anderen. De term 
guru staat meestal voor leraar en gebruikt men 
vaak in de spirituele context. Hoewel deze term 
oorspronkelijk afkomstig is uit de hindoetraditie, 
is het gebruik ervan in het westen breder. Een 
goede Sanskriet-kenner vertelde mij onlangs 
de originele betekenis van guru: degene die je 

Coaches en 
mentoren in het 
westen moeten 
inspelen op de 
behoefte aan 
guru’s en swami’s
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Wachten op Guruji in Brussel
onlangs nam ik deel aan een workshop van 
de International Association for Human values 
in Brussel. De workshop werd voorafgegaan 
door een conferentie in het Europees Parle-
ment. mijn medecongresgangers kwamen uit 
verschillende landen, een groot deel van hen 
bleef net als ik voor de workshop. 
vanaf de eerste dag gonsde het binnen de 
groep deelnemers: is Guruji al gearriveerd? 
Daarmee bedoelde men Sri Sri Ravi Shankar, 
een van de Indiase spirituele leraren van deze 
tijd. Hij stond aangekondigd in het avondpro-
gramma, maar hij verscheen niet. De vraag 
naar zijn komst werd op de tweede nog vaker 
gesteld, ook aan de organisatoren. Die verze-
kerden dat hij zeker zou komen. Hoe laat en 
wanneer was echter nog niet duidelijk, omdat 
hij getroffen was door griep, die hij tijdens zijn 
reis in het Indiase Bihar zou hebben opgelo-
pen. De mededeling verspreidde zich gauw 
onder de deelnemers. men vertelde daarbij dat 
Guruji niet zo gauw ziek is, de laatste keer was 
namelijk negen jaar geleden. De deelnemers 
vroegen zich af of wij misschien te veel van 
hem vragen. of had hij de afgelopen weken 
veel gereisd om er te zijn voor hen die hem 
nodig hebben? Tijdens plenaire sessies, lunch 
en galadiners verwees menigeen in speeches 
heel vaak naar het werk van Sri Sri, zoals men 
hem ook wel noemt. 
De workshop vond plaats op de derde dag. 
Toen een groepje van vier opleiders van de Art 
of Living de zaal betrad, werd meteen duidelijk 
dat Guruji nog niet was gearriveerd. Een van 
de opleiders begon er dadelijk over: ‘Ik kan 
aan jullie vragende ogen zien wat jullie willen 
weten. We hebben goed nieuws: hij is onder-
weg vanuit Duitsland en we hopen hem hier 
vanmiddag na de lunch te hebben. In de tus-
sentijd beginnen wij met ademhalingstechnie-
ken en yogaoefeningen.’ 
Na de middagpauze werd de bank op het po-
dium gereedgemaakt voor de komst van Guruji. 

Dat waren de eerste tekenen dat hij echt zou 
komen. Het kussen werd geschud, het laken 
gestreken. En iemand legde een mooie gele 
doek van zijde daaroverheen. Een deelnemer 
fluisterde tegen mij: ‘Weet je wie dat is?’ ‘Nee’, 
zei ik. Hij vervolgde: ‘Die man is een van de 
rijke businessmensen uit India. kijk hoe een-
voudig, egoloos hij is, en dat allemaal voor Gu-
ruji.’ De leiders van de workshop gingen ook 
in de zaal zitten. Iedereen wachtte daar, als 
een groepje dat vol spanning uitkeek naar de 
komst van Sinterklaas. 
En ja, Guruji kwam ook zo binnen. Weliswaar 
niet in tabberd en met mijter, maar wel in lange 
witte kledij en met een lange baard, niet fron-
send maar met een brede lach. Iedereen stond 
op. met gevouwen handen liep hij langs de 
eerste rij deelnemers. Af en toe sprak hij kort 
iemand aan die hij herkende. vervolgens nam 
hij plaats op de bank en vroeg hij: ‘Wat willen 
jullie bediscussiëren?’ De zaal was muisstil en 
dus begon hij grappen te maken. ‘Ik word altijd 
als gast binnengehaald, maar ik heb gemerkt 
dat mijn rol in een paar seconden anders kan 
zijn: ik word de gastheer en de gastheer wordt 
de gast.’
Guruji vertelde over de waarden van de Art of 
Living en vatte zijn boodschap samen in drie 
zinnen: spiritualize the politics, socialize the 
business and secularize the religion. Een van 
de kernwaarden die hij noemde, en die ook in 
de workshop tot uiting kwam, is belongingness. 
Iedereen heeft het gevoel ergens bij te horen 
en deel uit te maken van een groter geheel. 
Uiteindelijk is het effect hiervan dat we alle-
maal met elkaar verbonden zijn, ongeacht ras, 
religie, nationaliteit, cultuur of professie. Deze 
kernwaarde is volgens Guruji belangrijk voor 
mensen in alle lagen van de maatschappij en 
het bedrijfsleven. Daarna nam hij de tijd om 
vragen uit de zaal te beantwoorden, waarna hij 
ons achterliet voor een diepere meditatie via 
ademhalingstechnieken. Dat was ons cadeau. 
volgens sommige deelnemers zouden deze 
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Sri Sri Ravi Shankar presenteert 
ademhaling voor iedereen als een 
eenvoudig recept
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ontmoeting met Guruji en de ervaring met dit 
cadeau je leven totaal doen veranderen. De 
opleiders leidden de meditatie met gebruik-
making van een cd waarop Guruji instructies 
gaf over het ademhalingstempo. verschillende 
deelnemers vertelden mij over hun ervaringen 
met Guruji in India. Daar, in zijn Ashrams, krijg 
je volgens hen de beste spirituele ervaringen. 

Een aantal dingen viel mij op: ze spraken al-
lemaal vanuit hun hart en konden hun bood-
schap zeer natuurlijk en krachtig overbrengen. 
Dat yoga niet slechts een fysieke oefening is, 
klonk door in bijna alle presentaties. De mees-
te swami’s begonnen en eindigden met een 
mantra uit de veda’s te reciteren. Dit omdat 
een mantra meditatief werkt, meer focus en 
dus meer concentratie teweegbrengt bij spre-
ker en deelnemers.
verder viel op dat een aantal swami’s eerst een 
tijdje met gesloten ogen zat om connectie met 
hun diepe zelf te maken. om tot rust te komen, 
om na te denken over wat ze zouden vertellen 
of om de energie in de zaal tot zich te nemen. 
Soms waren ze nog niet gereed op het mo-
ment dat ze moesten optreden. De planning 
werd dan aangepast. zoals gewoonlijk was de 
planning uitermate flexibel. velen legden de 
link met de hoge mate van stress in de wereld 
en in bedrijven en hoe yoga kan helpen om te 
ontspannen. Tegelijkertijd refereerden ze vaak 
aan Indiase geschriften en wijsheden, waaruit 
je slechts kon concluderen dat er een enorme 
yogawereld bestaat en dat de meeste gewone 
mensen daarvan slechts een paar procent 
snappen of ervaren. 
Daartegenover leek alles tijdens de workshop 
van de Art of Living enorm eenvoudig. Een die-
pere connectie met Indiase geschriften of wijs-
heden werd daarin helemaal niet gemaakt; het 
werd als een recept aangeboden. In Rishikesh 
bracht men yoga als een ingrediënt dat op 
meer manieren inzetbaar is en meer dimen-
sies behelst dan alleen de fysieke of medita-
tieve dimensie. Yoga is holistisch en integraal, 
een wijsheid die bestudering, beoefening en 
een zekere houding vergt. velen hebben spiri-
tuele technieken van deze swami’s aangeleerd 
of inspiratie opgedaan, vooral de duizenden 
buitenlanders die Rishikesh veelal om deze 
reden bezoeken. Sommigen blijven plakken, 
richten zich op sociale doelen en maken deel 
uit van Ashrams, ofwel kloosters.

Ieder heeft het 
gevoel ergens bij 
te horen en deel te 
zijn van een groter 
geheel

Yoga in Rishikesh
Deze ervaring stond in groot contrast met mijn 
ervaringen in Rishikesh tijdens de World Yoga 
conference, waar ik een week eerder was. op 
beide conferenties waren mensen uit diverse 
culturen aanwezig en ontstond een diepe con-
nectie tussen die mensen. In Rishikesh ver-
toeven meer buitenlanders dan lokalen. men 
ziet deze plaats wel als de yogahoofdstad van 
de wereld. Er kwamen verschillende Indiase 
swami’s, onder wie een swami van zwitserse 
afkomst, aan het woord: Swami ved Bharti, 
Swami vishweshwarananda, Swami Amla-
nanda, Swami chidananda Saraswati, Swami 
vidyanand, Shree Shree Sant muni Ji en Sant 
Shree Hari Ji. 
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Betekenis voor het bedrijfsleven
men kan zich afvragen wat de guru’s en swa-
mi’s kunnen bijdragen aan het bedrijfsleven. 
The Art of Living heeft sinds de oprichting dui-
zenden mensen over de hele wereld bereikt 
met haar boodschap. Sri Sri Ravi Shankar is 
uniek, omdat hij ademhaling als een eenvoudig 
recept presenteert en dat toegankelijk maakt 
voor iedereen. verder legt hij de link naar alle 
niveaus in de samenleving, dus ook naar de 
business, wat anderen zelden doen. De con-
ferentie in Brussel was georganiseerd door de 
International Association for Human values, 
waarvan Sri Sri Ravi Shankar de oprichter is. 
Het bedrijfsleven en de politiek waren daar 
vertegenwoordigd en ook academici kwamen 
er aan het woord. Uniek dat een guru zo veel 
partijen, waaronder zakenmensen, bij elkaar 
weet te brengen om samen te praten over een 
van de belangrijkste businessonderwerpen: de 
economische situatie in de wereld.
Het is bekend dat hoe hoger men aan de top 
komt, hoe eenzamer men wordt. ondersteu-
ning van een klankbordgroep of een mentor of 
coach is voor velen goede input, zo is geble-
ken uit mijn onderzoek onder ondernemers. De 
openheid om een coach in te schakelen blijkt te 
groeien, gelet op het streven van organisaties 
om coaches te accrediteren. Een guru voor het 
bedrijfsleven, zoals Sri Sri Ravi Shankar, is te 
vergelijken met een coach of mentor. maar een 
guru behelst een holistische begeleiding. men-
sen zullen een guru niet alleen naar de eigen 
beroepsgerelateerde zaken vragen. misschien 
is dit de belangrijkste bijdrage van een guru 
aan het bedrijfsleven: de openheid om ook 
zakenmensen als ‘hele mensen’ met ratio en 
gevoel, als mensen met een behoefte aan be-
longingness te accepteren en te begeleiden. 
De coach of mentor zet zich in vanuit een be-
paalde expertise of ervaring. Een guru heeft 
daarnaast leidinggevende kenmerken die te 
maken hebben met de innerlijke drijfveren sti-
muleren. mensen kijken bovendien op tegen 

de guru, ze zien hem als een held of als ie-
mand voor wie je tot alles in staat bent. zij die 
een guru hebben, vertellen mij dat ze alles zul-
len doen voor de guru: de guru komt eerst, dan 
zijzelf en daarna hun familie. 
In de literatuur (zie: kilburg, 1996; Richard, 
1999) gebruikt men de term executive coa-
ching, waarbij de coach zich richt op het ge-
drag, het gevoel, de uitstraling, de verbeelding, 
de cognities, de interpersoonlijke relaties en 
zelfs de medische gesteldheid van de mana-
ger. Deze multidimensionale benadering geeft 
ruimte voor holistisch denken en doen. maar 
de resultaten van de coaching staan daarbij 
centraal en de coach treedt op als expert op 
een bepaald gebied. 
De term mentor is afkomstig uit de Griekse 
mythologie en biedt meer ruimte voor een ho-
listische aanpak. mentor was de oudere vriend 
van Telemachus, die hem met zijn wijze raad 
ter zijde staat en hem in feite opvoedt (in de 
Odyssee van Homerus). volgens Lazaron 
(1990) is een mentor een vrijwillige persoon-
lijke interactie tussen een ervaren of kundige 
werknemer en een minder ervaren of kundige 
werknemer. Daarbij is het overeengekomen 
doel dat de minder ervaren medewerker een 
specifieke competentie ontwikkelt. 

De opkomst van de guru
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tus-
sen een mentor, coach en guru? Een mentor, 
executive coach of guru kijkt naar de persoonlij-
ke groei en individuele ontwikkeling. Bij execu-
tive coaching is behalve de persoon de ontwik-
keling van de organisatie het werkterrein. Een 
guru heeft daarnaast ook de drang om direct 
betrokkenen, zoals het gezin, in het werkter-
rein te betrekken. Bij mentoring is de ervaring 
de belangrijkste input in de begeleiding, terwijl 
bij coaching de deskundigheid gekoppeld aan 
een professie, zoals die van een psycholoog, 
psychiater of consultant, centraal staat. Bij een 
guru gaat het om ervaring en deskundigheid, 
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maar ook om visie. Een mentor begeleidt één-
op-één, terwijl coaching ook in groepsverband 
mogelijk is bij vaardigheden aanleren of inter-
venties op een afdeling plegen. Een guru staat 
open voor een één-op-éénrelatie, een groeps-
sessie zoals bij een satsang. maar iemand kan 
ook veel begeleiding ondervinden door spee-
ches of boeken van een guru die zijn visie via 
diverse kanalen verspreidt. 
De relatie tussen coach en cliënt is professio-
neel, de relatie tussen mentor en cliënt is ge-
baseerd op vertrouwen. En de relatie tussen 
coach en cliënt heeft ook een vertrouwelijk 
karakter, maar dat komt voort uit de beroeps-
ethiek van de professies en is vaak vooraf in 
geheimhoudingsverklaringen afgesproken. De 
vertrouwensrelatie tussen mentor en cliënt, en 
die tussen guru en cliënt, ontwikkelt zich gedu-
rende de relatie en is in beginsel dus impliciet 
aanwezig. Er is een hiërarchische relatie tus-
sen coach en cliënt, omdat de coach expertise 
heeft. Bij een guru komt deze relatie voort uit 
het ontzag voor hem. Denk bijvoorbeeld aan 
het hierboven beschreven ontzag voor Sri Sri 
Ravi Shankar tijdens zijn ontvangst. 

Coach Mentor Guru

Werkterrein Persoon en organisatie Persoon Persoon, organisatie en 
gezin

Input bij begeleiding Deskundigheid 
gebaseerd op professie

Ervaring Ervaring, deskundigheid 
en visie

Vorm Eén-op-één maar ook in 
groepsverband

Eén-op-één Eén-op-één, in 
groepsverband en via 
andere kanalen

Relatie Professioneel  ·
Formele vertrouwens- ·
relatie 
Hiërarchisch vanuit  ·
expertise

Vrijwillig ·
Informele  ·
vertrouwensrelatie die 
groeit
Geen hiërarchie ·

Vrijwillig ·
Informele  ·
vertrouwensrelatie die 
groeit
Hiërarchisch vanuit  ·
ontzag

Motivatie Expertise Ervaring en vriendschap  Roeping

Een coach is vooral gemotiveerd vanuit de 
eigen expertise, terwijl een mentor vooral zijn 
ervaring wil delen, vaak ook vanuit vriend-
schappelijkheid. Daarom kunnen ook mensen 
uit de directe sociale omgeving een mentorrol 
vervullen. Een guru is van oorsprong gedreven 
vanuit een roeping om een bepaalde missie 
uit te dragen, een coach verdient geld aan 
deze relatie. Bij een mentor of guru staat deze 
geldrelatie niet vooraf vast. 

ontzag voor de 
guru bepaalt de 
vertrouwensrelatie 
tussen cliënt en 
guru
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Het blijkt dat een guru meer holistisch werkt. 
Daarom kunnen we een guru opvatten als een 
uitbreiding van een mentor of coach. manager 
en ondernemers die eenzaam aan de top zijn 
of een moeilijke klus moeten klaren, kunnen 
een beroep doen op een coach, mentor of guru. 
Deze laatste lijkt in opkomst. Het is daarom 
belangrijk na te denken over de vraag of een 
holistische aanpak van een coach of mentor in 
deze behoefte kan voorzien. 
Sri Sri Ravi Shankar is een voorbeeld hiervan. 
In de westerse context ontdoet hij zich van 
de ‘traditionele’ guru-uitstraling, die we wel in 
Rishikesh aantreffen. Hij blijkt in staat medita-
tie en yoga als instrumenten voor een spiritu-
eel pad op een laagdrempelige manier aan te 
bieden, ook aan het bedrijfsleven. 
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Over Sharda Nandram
Sharda Nandram is geboren in Suriname. Ze stu-
deerde psychologie en economie en promoveerde 
in de sociale wetenschappen. Ze werkt bij het Nyen-
rode Center for Entrepreneurship.
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Kleuren spelen een belangrijke rol in de 
narratieve coaching. Coach Jan Swager-
man leerde Leon Vervoort van Philips het 
witte licht mengen. In het hol van de leeuw, 
de High Tech Campus in Waalre, sprak hij 
met de bezielde senior systeemarchitect 
onder andere over bewustwording, metafo-
ren, medeteamleden en biljartballen. 

 Jan Swagerman

‘De KOeKJeS BLIJVeN 
OVeR, De VeRPAKKINg 
KAN IN De AfVALBAK’

Wie is Leon Vervoort?
Ir. Leon Vervoort (1958) is senior systeemarchitect 
bij Philips TV. Na het atheneum volgde hij een studie 
aan de TU Delft. Sinds 1986 is hij werkzaam bij de 
Consumenten Elektronica-tak van Philips. Momen-
teel is hij daar betrokken bij de langetermijnproduct-
ontwikkeling van televisie. 
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COACHeN MeT MeTAfOReN

Senior systeemarchitect Leon vervoort, de 
man met de witte baard, heeft onlangs een 
traject voor narratieve coaching afgerond. 
Daarin heeft hij ervaren hoe hij, door zelf een 
metafoor te vinden, dieper inzicht kreeg in zijn 
werksituatie. vervoort is gekomen tot een die-
per bewustzijn van zijn geestelijke kracht om 
samenhangen te ontdekken. Een goede me-
tafoor kan resulteren in bewustwording, een 
totaaloverzicht en nieuwe perspectieven. 

Wat is de zin van uw professionele bestaan 
en wat zijn uw speciale skills?
vervoort: ‘Aan het begin van je carrière moet je 
je leven in materiële zin opbouwen. maar daar-
na wil je graag ’s ochtends met plezier opstaan 
en geen sleur ervaren als je weer moet werken. 
Dan gaat het om gewaardeerd worden, opbou-
wende kritiek ontvangen, erkenning krijgen. En 
dat het liefst in het bijzijn van je collega’s. Dat 
is belangrijker dan het financiële aspect. Werk 
moet uitdagend zijn en ruimte bieden om 
nieuwe ervaringen op te doen. Binnen een in-
novatieve omgeving kun je meer talenten ont-
wikkelen.
In de praktijk gebruik ik nul procent van wat 
ik op de universiteit heb geleerd, behalve dan 
de wetenschappelijke manier van denken. Het 
meest heb ik nog gehad aan mijn kleuter-
schoolskills: plakken, knippen en blokjes sta-
pelen… 
De uitdaging voor een systeemarchitect is: 
hoe kun je een complexe zaak versimpelen? 
Als techneut kun je gemakkelijk een vakidioot 
worden, een autist die steeds dieper en dieper 
gaat. zo diep dat uiteindelijk helemaal niemand 
het meer begrijpt. Dat klinkt natuurlijk wel erg 

negatief, want de rol die vakidioten spelen is 
zeer essentieel. maar het is niet de juiste rol 
voor iemand die het allemaal op elkaar moet 
stapelen en vervolgens moet vastplakken. De 
techneut of vakidioot weet alles van details, 
maar ik moet als systeemarchitect tegelijker-
tijd ook het business- en marktverhaal kunnen 
vertellen. voor mij ligt de uitdaging in de werel-
den van de generalist en de specialist samen-
brengen.’ 

‘een 
coachingtraject is 
soms net als de 
eerste schooldag’

Waarom wil een senior gecoacht worden?
vervoort: ‘Pas sinds de laatste tien jaar is het 
normaal om coaching te vragen, om toe te 
geven iets niet te weten en daarvoor hulp te 
vragen. outsourcing is er natuurlijk altijd al 
geweest. Bijvoorbeeld als er een schilder of 
boekhouder nodig is, maar niet als het gaat 
om persoonlijke vaardigheden of om vragen 
als: hoe functioneer ik in de omgeving? Hoe 
ga ik om met macht, wat doet het met me? 
Waarom? Wat willen de mensen om me heen? 
We vinden het lastig om hulp te vragen, het is 
gemakkelijker onze zwakheden te verbergen. 
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Je zit ergens mee en dat maakt je kwetsbaar. 
Als je je verhaal alleen aan jezelf vertelt, is 
dat een kort discours. De crux is het verhaal 
aan anderen vertellen. Jouw bericht is als een 
zendtoren op een gebouw: de wereld kan het 
ontvangen. maar als niemand ontvangstappa-
ratuur heeft of luistert, is het zinloos. Dat kun 
je ook toepassen op mensen. Het vraagt om in 
de ander te geloven en je bericht aan te pas-
sen aan degene die het ontvangt. Bij financieel 
deskundigen moet je bijvoorbeeld niet aanko-
men met een technisch verhaal. 
In een coachingtraject kun je veilig oefenen, 
zonder dat het mis kan gaan. Je gaat naden-
ken: heb ik dit al eerder gedaan? Het is soms 
net als de eerste dag op school. Hoe bereid ik 
me voor op een omgeving vol onzekerheden? 
Je leert in zo’n traject vaste patronen te door-
breken, dus risico’s te nemen, je kwetsbaar te 
maken, te veranderen. Je nek niet uitsteken 
voelt veiliger, maar verantwoord risico nemen 
betekent je nek juist wel uitsteken. 
Bij Philips maken we vaak gebruik van interne 
coaches. Het is oké als collega’s elkaar coa-
chen, want zodoende leren we de Philips-
manier begrijpen. maar op een zeker moment 
heb je ook een objectieve helikopterview nodig. 
Dan gaat het om het waarom en het hoe. Bij 
interne coaching kun je vastlopen op zichzelf 
bevestigende technocratische zienswijzen. Dat 
was voor mij een reden via orbit consulting & 
Training een narratieve coach aan te vragen. 
Bovendien vond ik het interessant dat een 
coach een achtergrond heeft als storyteller. 
voor jezelf vaststellen wat het probleem nu ei-
genlijk is, betekent vaak al een aanzienlijk deel 
van de oplossing. Het spreekwoordelijke door 
de bomen het bos niet meer zien dus. Juist in 
dat soort situaties kan het helpen personen en 
situaties te ontdoen van de veelheid aan de-
tailkenmerken en op zoek te gaan naar de es-
sentiële eigenschappen die de sleutel vormen 
tot inzicht en begrip. 

Een uitdagende oefening daarvoor is de situ-
atie stileren via metaforen. Dit kun je gebrui-
ken als het gaat om personen typeren en om 
verhalenderwijs te beschrijven wat er allemaal 
gebeurt. Het is een manier om de essentiële 
ingrediënten te benoemen, los van de vaak 
kleurrijke maar verder nietszeggende en wei-
nig waarde toevoegende verpakkingen. De 
koekjes blijven over, de verpakking kan in de 
afvalbak.’

‘Verantwoord 
risico nemen 
betekent je nek 
uitsteken’

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n me-
tafoor?
vervoort: ‘In mijn geval werd het pool: het spel 
op een biljarttafel met zes gaten. Een speel-
veld begrensd door vier banden met daarop 
negen gekleurde ballen en één witte stootbal. 
Elke gekleurde bal heeft zijn eigen nummer, 
dezelfde grootte en hetzelfde gewicht, maar 
toch reageert elke bal heel verschillend. De 
spelregels zijn simpel, het probleem betreft de 
kwaliteit van de executie. Sommigen kunnen 
een halfuur aanmodderen om de ballen één 
voor één – al dan niet volgens de spelregels 

– in één van de gaten te stoten, anderen schie-
ten de tafel in een mum van tijd helemaal leeg. 
Winnaar is uiteindelijk niet degene die de méé-
ste ballen pot, maar degene die de láátste bal 

– de witgeel gestreepte negen – van de tafel 
laat verdwijnen.
Tijdens het coachingtraject hebben we eerst 
de ballen in kaart gebracht. Wie is de driftige 
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rode drie en wie de blauwe twee die steeds 
vast aan de band gaat liggen? Ben ik nu die 
winstgevende negen of juist de witte bal die 
het uitvoerend instrument van mislukking en 
succes is? zijn alle ballen wel echt rond (soms 
maken ze wel heel rare bewegingen)? of is de 
tafel niet helemaal vlak en is er met de ballen 
helemaal niets aan de hand? of ligt het mis-
schien aan de speler, die de keu toch niet zo 
vaardig hanteert? Allerlei metaforen die je aan 
personen en situaties kunt verbinden. Tegelijk 
vraag je je af of dat wel de belangrijkste toe-
passingen zijn. Er zijn er immers zoveel.
Als je een rondje om de tafel loopt, krijg je mis-
schien nog andere oplossingen in beeld. Ge-
noeg om in je zoektocht voldoende rond te kij-
ken. Je vertelt je verhaal, maar dan met behulp 
van metaforen. op die manier kun je naar je-
zelf kijken zonder al die onnodige complexiteit 
en franje. Hopelijk stelt dat je in staat begrip en 
doorzicht te verkrijgen. 
Door te oefenen krijg je pool beter onder de 
knie. In de metaforische wereld kun je oefenen 
zoveel je wilt. Als het niet goed gaat, kun je 

de ballen zonder gevolgen terugleggen en 
het nog eens, misschien net een beetje an-
ders, proberen. En als je het dan daarna 
in de echte wereld moet doen, voelt het al 
verrassend vertrouwd. Een door oefening 
verkregen zelfvertrouwen dat je goed kunt 
gebruiken.’ 

‘Met metaforen 
kun je 
onbelemmerd 
naar jezelf kijken’
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Over Jan Swagerman
Drs. Jan Swagerman studeerde sociale wetenschap-
pen, volgde aanvullende studies over creatieve the-
rapie en heeft zich gespecialiseerd in werken met 
verhalen. Hij is werkzaam als zelfstandig coach en 
trainer. Meer informatie: www.narratievecoaching.nl. 

Voor welk probleem hielp de metafoor van 
het poolbiljart u een oplossing te vinden? 
vervoort: ‘De reden dat ik de hulp van een nar-
ratieve coach inriep, was dat ik een team van 
superspecialisten aanstuur. Elektronische ap-
paraten worden steeds meer op elkaar afge-
stemd en met elkaar geïntegreerd. De wereld 
van tv, telefonie, computers, audio en video 
groeit naar elkaar toe. Dat is al ingewikkeld ge-
noeg, maar hoe breng je de ménsen samen die 
over die kennis beschikken en zich individueel 
vastbijten in hun specialisme en als koning op 
eigen terrein regeren? Dat was de klus die ik 
moest klaren en waar ik niet goed uitkwam. De 
biljartmetafoor bleek prima van pas te komen 
om zicht te krijgen op het effect dat een impuls 
heeft op een steeds wisselende configuratie.’ 

Wat heeft de metafoor van het poolbiljart u 
in de praktijk opgeleverd? Was dat vooral 
het zicht op hoe uw collega’s reageren? 
vervoort: ‘met de metafoor van het poolbiljart 
kreeg ik een mentaal instrumentarium aange-
reikt om de veelheid aan situaties en proble-
men waarmee ik te maken heb te analyseren. 
om daarin beter te functioneren heb je inzicht 
nodig in de betrokken personen, de situatie 
en de beste oplossingsgerichte aanpak. vaak 
blijkt dan dat de oplossing ligt in de witte bal 
gewoonweg schoonpoetsen: de metafoor voor 
de belemmeringen in jezelf accepteren en 
daaraan werken. En in de acceptatie van het 
feit dat de andere ballen ook raar kunnen rol-
len, omdat ook die stuk voor stuk door kleine 
vuiltjes langs afwijkende lijnen kunnen gaan 
lopen. Dat hoort bij het spel. Een goede speler 
houdt daarmee rekening.’ 

U heeft een witte baard, een oeroud teken 
van wijsheid. Wat wilt u verder nog kwijt?
‘Als senior herken je groeiprocessen. Soms be-
land je in de diepte, toch klim je steeds weer 
omhoog. Pas dan ontdek je samenhangen en 
ga je anderen helpen. Het gaat om loslaten 
en zien waar anderen lopen. zo kun je de taal 
van de collega’s verstaan en de kern zien van 
waar het om gaat, namelijk dat je vertrouwen 
in de ander hebt en zo tot een resultaat kunt 
komen.’ 

Bij narratieve coaching gebruikt men vaak 
kleuren als metaforen. Wie hield er een vlam-
mend rood betoog? Welke kleur had de mee-
ting? Wanneer hing er een zwarte wolk boven 
het gesprek? Iedere emotie heeft haar kleur, 
beter gezegd: emotie ís een kleur. ook de ma-
kers van de kleurentelevisie weten dat. Wie 
alle kleuren verf mengt krijgt een onbestemde 
strontkleur, maar als licht gemengd wordt ont-
staat wit. Het Witte Licht is dan de metafoor 
voor degene die al zijn emoties in harmonie 
heeft gebracht en die op de juiste manier heeft 
leren mengen. Dat vraagt om wijsheid en se-
nioriteit. 
voor mij zat een man met een witte baard. 
Soms dacht ik achter hem een glimp van wit 
licht te zien. misschien komt de verlichting uit 
Eindhoven… Inspirerend was het interview in 
ieder geval.
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Gerrit Broekstra

Financiële 
crisis is 
de Brent 
Spar van 
de banken

Het kan u niet zijn ontgaan: we bevinden 
ons in een financiële crisis. De ergste sinds 
de jaren dertig. Aan financiële organisaties 
het advies het doeniveau en zijnsniveau 
waarop ze opereren in harmonie te brengen. 
Ze moeten zichzelf op een dieper niveau le-
ren kennen: het kenmerk van spiritualiteit. 
Om de crisis het hoofd te bieden.
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zaamheid, op de ‘Ander’, zoals de kwaliteit van 
de samenleving, zingevend werk en ontplooi-
ing van talenten, en op ‘het gans Andere’, het 
idee dat de mensheid een eenheid vormt en 
onderdeel is van de kosmos. Het onderscheid 
tussen ego-intentioneel en alterintentioneel is 
afkomstig van de Belgische filosoof Ulricht Lib-
brecht. volgens hem is de kern van spiritualiteit 
de ego-intentionaliteit overstijgen.
organisaties waar de genetische code wel 
een levende realiteit is, worden meestal ge-
kenmerkt door overwegend alterintentionele 
codes, die bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
samenleving vooropstellen en niet de aandeel-
houders. Dergelijke organisaties kennen vaak 
een hoge graad van energetische intensiteit 
en bevlogenheid bij de mensen.

Spiritualiteit op het zijnsniveau
In het being-doingmodel komen problemen 
altijd voor op het vergankelijke doeniveau 
(doing). Niets is daar permanent. oplossingen 
zoekt men echter steeds weer op hetzelfde 
doeniveau. managers die doorgaans van zich-
zelf vinden dat ze doeners zijn, is deze manier 
van werken op het lijf geschreven. Als doeners 
blijken ze echter vaak geen bekwame doeners 
maar prutsers. vaak verergeren ze de proble-
men die ze geacht worden op te lossen. ze we-
ten gewoon niet wat ze doen. Het is zoiets als 
de definitie van krankzinnigheid: steeds met 
je hoofd tegen de muur bonken en elke keer 
een ander resultaat verwachten. Wat er feitelijk 
moet gebeuren, is naar het zijnsniveau (being) 
van de organisatie te gaan en door diepgaan-
de vragen te stellen de echte, verborgen (tacit) 
genetische code boven water te halen, aan 
een kritische reflectie te onderwerpen en te 
herijken voor een betere aanpassing aan de 
realiteit. Het is zoiets als jezelf op een dieper 
niveau leren kennen – het kenmerk van spiri-
tualiteit. Laat ik dit illustreren aan de hand de 
financiële crisis.

Een bekende uitspraak van Albert Einstein is 
dat problemen niet zijn op te lossen op het-
zelfde niveau als waarop ze zijn ontstaan. Wat 
hij hiermee bedoelt, is simpel uit te leggen 
door bij het handelen van een persoon of or-
ganisatie twee niveaus te onderscheiden: het 
doeniveau (doing) en het zijnsniveau (being). 
Bij individuen is het doeniveau duidelijk; hier-
op vinden activiteiten als eten, voortplanten, 
e-mailen, vergaderen en beleggen plaats. met 
het zijnsniveau bedoelen we de essentie of het 
diepere zelf van het individu. Reflectie op een 
probleem betekent jezelf diepgaande vragen 
stellen in plaats van impulsief tot actie over te 
gaan. 

Being en doing bij organisaties
ook bij organisaties kunnen we de niveaus van 
being en doing onderscheiden. Het doeniveau 
is duidelijk; organisaties doen niet anders dan 
doen. zonder in details te treden is het zijns-
niveau hier op te vatten als de relatief duur-
zame genetische code, of het DNA, van de or-
ganisatie (dit komt uitvoeriger aan bod in mijn 
boek Diep Leiderschap: het geheim van juist 
handelen in onzekere tijden dat dit voorjaar bij 
uitgeverij Ten Have verschijnt). De genetische 
code omvat in hoofdzaak de missie (waarom 
bestaan wij?), de kernwaarden (hoe realiseren 
we de missie, hoe nemen we besluiten en hoe 
werken we samen?) en de energie die deze 
twee ‘genen’ bij leden van de organisatie gene-
reren. In veel organisaties zijn de genetische 
codes geen levende realiteit die het dagelijks 
handelen van de leden van de organisatie be-
heerst. Laat staan dat ze er energie van krijgen. 
maar ze zijn er wel als verborgen, vooral door 
eigenbelang gekleurde krachten. 
Genetische codes kunnen we ruwweg verdelen 
in twee types: ego-intentionele codes (vooral 
gericht op het eigenbelang en het eigen over-
leven van de organisatie) en alterintentionele 
codes (primair gericht op het ‘Andere’, zoals 
het klimaat, het milieu, de planeet en duur-
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Banken in crisis
De oorzaak van de financiële crisis heeft men, 
tot vervelens toe, al op talloze manieren ge-
analyseerd. meestal zijn het de bekende één-
dimensionale achterafanalyses, die dan ook 
weer met ééndimensionale oplossingen ko-
men. Economen, die de crisis niet hadden zien 
aankomen, lopen voorop met dit soort bespie-
gelingen. Hoe het dan weer afloopt, weten ze 
ook niet. Laten we het vooral simpel houden 

– in een complexe wereld. 
Superrijke belegger George Soros weet de fi-
nancial melt down vooral aan de 25 jaar easy 
credit en sleepy regulation in de verenigde 
Staten. Wie weet hoeveel hij daaraan zelf ver-
diend heeft. Soros’ remedie was dus voorspel-
baar: meer en beter toezicht. Hij wees ook met 
de vinger naar Alan Greenspan, de gevierde 
oud-president van het Amerikaanse stelsel van 
centrale banken, de Federal Reserve. Green-
span had de rente veel te laag gehouden en zo 
een enorme kredietbubbel laten ontstaan. Hij 
leidde de Fed van 1987 tot 2006, dezelfde peri-
ode waarover Soros het had. Prompt kwam de 
belegen Greenspan bij een hoorzitting van het 
Huis van Afgevaardigden zelf geschokt uithui-
len over de totaal onverwachte credit tsunami. 
Hij stak zijn hand in eigen boezem en stelde 
meer regelgeving ‘als de enige uitweg’ voor.  
De voorgestelde remedies, zoals meer regels, 
meer toezicht en minder bonussen, liggen erg 
voor de hand maar zijn allemaal maatregelen 
op het doeniveau. misschien moet dat wel 
gebeuren. maar het echte probleem zit veel 
dieper en moet eerst worden aangepakt om 
een duurzaam effect van allerlei maatregelen 
op het doeniveau te krijgen. De echte oorzaak 
van de chaos is het ego-intentionele DNA van 
banken en verzekeraars, dat stilzwijgend op 
het beingniveau verankerd is. ondanks alle 
mooie verhalen over integriteit en professiona-
liteit blijken veel van deze instellingen vooral 
ordinair voor zichzelf bezig te zijn. 

De banken zijn echter maar het topje van de 
ijsberg. veel ondernemingen luisteren nog 
slecht naar de samenleving en functioneren 
vanuit een overwegend ego-intentionele ge-
netische code. Er wordt wel wat in de marge 
gedaan met eenmaal in het jaar een, vooral 
voor de werknemers, opwindend dagje vrijwilli-
gerswerk in een zorginstelling of achterstands-
wijk – het gewone werk is toch al zo saai – dat 
met veel tamtam wordt gepubliceerd. maar dat 
mag niet verdoezelen dat er doorgaans geen 
sprake is van alterintentioneel DNA. met de re-
cessie zal dat niet verbeteren. 
Als we ons even tot de banken beperken, is het 
eigenlijk te gek voor woorden dat, gezien hun 
kennelijk maatschappelijke belang (anders had 
de overheid immers niet ingegrepen met onge-
kende nationalisaties en grootschalige steun), 
hun genetische codes niet op de pijnbank wor-
den gelegd. Het gaat nu niet meer om financial 
re-engineering, doeniveauoplossingen, maar 
om genetic re-engineering op het zijnsniveau 
van de banken. Als we kijken naar de ravage 
die de banken in de wereld hebben aange-
richt, kunnen we niet zeggen dat hun huidige 
codes evolutiebevorderend voor de menselijke 
beschaving zijn geweest. Het doet mij denken 
aan Gandhi’s woorden, die gevraagd naar wat 
hij dacht van westerse beschaving antwoord-
de: ‘I think it would be a good idea.’

License to operate
Dankzij Greenpeace kwam in 1995 door de 
Brent Spar-affaire de license to operate van 
oliemaatschappij Shell zwaar onder vuur te 
liggen. Het even afzinken van het afgedankte 
olieboorplatform in de oceaan was voor het ar-
geloze Shell gewoon een simpele, zij het ego-
intentionele, oplossing op doeniveau. Het werd 
de wake-up call voor Shell om de ramen open 
te zetten, eens echt naar de veranderende 
wereld te gaan luisteren en zichzelf een paar 
diepgaande vragen te gaan stellen over het vi-
gerende DNA van het bedrijf. 
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op dezelfde manier kan de financiële crisis 
een wake-up call zijn voor de financiële wereld, 
omdat haar license to operate in het geding 
is. De energie die is opgewekt door de mon-
diale verontwaardiging over het immorele ge-
drag van financiële instellingen, is positief te 
gebruiken door hen aan te zetten hun DNA te 
transformeren. De oprichter van beleggings-
maatschappij vanguard, John Bogle, heeft in 
The New York Times (25 oktober 2008) gezegd 
dat ‘de triomf van salesmanship over financial 
stewardship die voor miljoenen mensen kolos-
sale verliezen heeft geproduceerd’ moet wor-
den gekeerd. Het nieuwe alterintentionele DNA 
dat stewardship in plaats van prestatiegericht 
salesmanship benadrukt, moet duurzaam wor-
den geïmplementeerd, zodat het doeniveau in 
levende harmonie met het zijnsniveau komt. 
Banken en verzekeraars krijgen gewoon geen 
license to operate meer van de overheid als ze 
dat niet doen. Lichtende voorbeelden zijn er al, 
zoals in Nederland de Triodos Bank. 

Triodos Bank is een 
lichtend voorbeeld: 
het doeniveau 
en zijnsniveau 
harmoniëren

Het zal zonder meer betekenen dat op grote 
schaal het zittende topmanagement en de 
commissarissen de laan moeten worden uit-
gestuurd. zij zijn door hun oppervlakkig lei-
derschap door de mand gevallen en zelf een 
deel van het probleem geworden. Dat ze on-
verbeterlijk zijn, bewijst wel de gang van za-
ken bij de grote Amerikaanse verzekeraar AIG. 
Dit financiële bedrijf wordt met 150 miljard 
belastinggeld overeind gehouden, maar het 
topmanagement gaat er rustig door met mil-
joenen aan bonussen uit te keren. ze moeten 
worden vervangen door bestuurders die hun 
sporen hebben verdiend op het terrein van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, duur-
zaamheid, alterintentioneel denken en het 
organisatie-DNA transformeren in de juiste 
richting. Deze zuivering van de egocentrische 
hebzuchtcultuur zal men ongetwijfeld diep in 
de organisatie moeten doorzetten, omdat er 
veel medewerkers zijn die ooit zijn aangetrok-
ken door een dergelijke cultuur. 
Gezien de centrale rol van de banken in de 
‘vrije’ markteconomie kunnen ze niet alleen 
een voorbeeldfunctie gaan vervullen door te 
opereren vanuit genetische codes die echt 
waarde creëren, maar ook door met een nieuw 
alterintentioneel kredietbeleid in de praktijk de 
noodzakelijke veranderingen op het zijnsni-
veau in de rest van het bedrijfsleven af te dwin-
gen. Het kan niet blijven bij het kurieren am 
Symptom. Het is Brent Spar-tijd voor de finan-
ciële wereld. 

Over Gerrit Broekstra
Prof. dr. ir. Gerrit Broekstra is emeritus hoogleraar. 
De laatste dertig jaar van zijn carrière aan Rotterdam 
School of Management van de Erasmus Universiteit, 
Kellogg School of Management van Northwestern 
University en Nyenrode Business Universiteit. Ook 
was hij managementconsultant. De rode draad door 
zijn onderzoek is het systeemdenken of holistisch 
denken.

33

BUSINESS SPIRITUALITEIT MAGAZINE / 6



Ulrich Libbrecht

Burger van de wereld

Filosofische 
overpeinzingen 
over ons mens- 
en wereldbeeld

Deel 1
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In een serie van drie artikelen buigt de Bel-
gische filosoof Ulrich Libbrecht zich in dit 
nummer en in de komende twee nummers 
van Business Spiritualiteit Magazine Nyen-
rode over een universeel mens- en wereld-
beeld. een beeld waarin verschillende oos-
terse en westerse levensbeschouwingen te 
integreren zijn. 

Gedurende de tachtig jaar die ik op aarde heb 
doorgebracht, heb ik de wereld meer zien ver-
anderen dan enige generatie vóór mij. voor 
de oorlog kon men best nog spreken van arm 
vlaanderen. Er waren weinig technische hulp-
middelen, zoals elektrische ovens, koelkasten 
en wasmachines. ook was er nauwelijks te-
lefoon of radio, en zeker geen televisie. onze 
enige vervoersmiddelen waren een fiets en 
een kruiwagen, en de wegen lagen er nog bij 
zoals maria Theresia ze had laten aanleggen. 
Heel weinig mensen hadden de mogelijkheid 
om te studeren en veel van onze grootvaders 
waren nog analfabeten. Het leven op het plat-
teland verliep uiterst eenvoudig, het voedsel 
was ongesofisticeerd en wijn kenden we niet. 
vreemde landen hadden we nooit bezocht. 
Toen de oorlog kwam werd leven synoniem 
met overleven.

Meer welvaart, anders denken
vanaf de jaren zestig begon het leven onvoor-
stelbaar snel te veranderen. Geleidelijk aan 
werd bijna iedereen bezitter van een auto, tv-
toestel en telefoon. We gingen op reis en uit 
eten. Waar hadden we deze plotse welvaart 
aan te danken? Toch niet aan de landbouw-
economie? Want die functioneerde nog precies 
als honderden jaren geleden. Nee, aan de op-
komst van de technologie en industrie. Na ver-
loop van enkele euforische decennia stelden 
we vast dat de spiritualiteit, die in de vorm van 
godsdienst het leven zin had gegeven, plotse-
ling snel aan het sterven was. Aanvankelijk 
bekommerden de meesten zich weinig om het 

verdwijnen van dit middeleeuwse wereldbeeld. 
En vooral de jongere generaties waren best te-
vreden met deze maatschappij van overvloed; 
wie met zijn achterste in de boter valt, vraagt 
zich zelden af waar de boter vandaan komt. 
maar toen we economisch verzadigd raakten, 
begonnen we ons weer de oude vragen te 
stellen. De oude antwoorden gaven ons ech-
ter weinig voldoening en we gingen op zoek 
naar nieuwe wereldbeelden. Daarbij zochten 
we naar een geestelijke compensatie voor de 
materialistisch georiënteerde en sterk vereco-
nomiseerde maatschappij. vandaag vragen 
we ons af of we niet anders over ons mens- en 
wereldbeeld moeten gaan denken, zodat de 
spiritualiteit zich niet in een antagonisme ont-
wikkelt, maar zelf uit deze veranderende struc-
tuur kan ontstaan. 

Spiritualiteit 
verstierf vanaf de 
jaren zestig snel

Een wereldbeeld
op zoek naar een universeel wereldbeeld kan 
ik putten uit vele culturen. zo is het chinese 
wereldbeeld gebaseerd op een veranderende 
wordingswereld, het westerse op de rationali-
teit, het Indiase op het bestaansmysterie. maar 
dit universele wereldbeeld, met het accent op 
wereld, mag niet gebonden zijn aan enig tra-
ditioneel paradigma. zo mag het niet uitgaan 
van het bestaan van een persoonlijke God, 
omdat noch de chinese traditie noch het boed-
dhisme een dergelijk begrip kennen. Een mini-
male conditie is dat het altijd compatibel moet 
zijn met de moderne wetenschap: wie nu nog 
spreekt over hemel en aarde, zit eigenlijk nog 
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altijd vast aan het geocentrische wereldbeeld. 
Daarom ben ik op zoek gegaan naar univer-
sele grondcategorieën.
Wanneer ik kijk naar een eenvoudig fenomeen 
uit onze wereld, zoals een bepaalde plant, val-
len mij twee kenmerken op. In de eerste plaats 
ben ik in staat de plant te determineren in 
dichotomische tabellen. Dat kan ik alleen op 
grond van haar vorm, haar formele aspect. 
maar ik stel eveneens vast dat die plant een 
proces is; ze verandert in een groeiproces zon-
der ophouden van vorm. Dit wijst erop dat ze 
gedreven wordt door een interne energie. 
Aristoteles koos als basiscategorieën de ma-
terie (hulè) en de vorm (morphè). Hij bleef dan 
echter met een probleem zitten, want de din-
gen waren eigenlijk niet stabiel. ze verander-
den voortdurend. Waar kwam die impuls om 
te veranderen vandaan? Hij stelde vast dat 
het ene fenomeen zijn impuls aan het andere 
ontleent (biljartbalcausaliteit), maar dacht dat 
het proces toch eens ergens begonnen moest 
zijn. Daarom voerde hij het begrip van de on-
bewogen beweger in, die hij identificeerde met 
God. De ruimte waarin zich de dingen bevon-

den was leeg en de energie zat in de dingen 
(en-ergeia: in de werking). In china echter 
redeneerde men totaal anders: de wereld be-
stond uit energie (ch’i) en vorm (hsing). En 
deze energie was de basiscategorie, omdat 
vormen tenslotte niets anders zijn dan ge-
stolde energie. De ruimte was niet leeg maar 
vol van ch’i, energie, die wij nu krachtenvel-
den zouden noemen. Deze laatste opvatting 
is het best in overeenstemming met de mo-
derne wetenschap.

Een wereldbeeld 
moet altijd 
compatibel zijn 
met de moderne 
wetenschap
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Energie en vorm
Ik heb dus als uitgangspunten, als basisas-
sen, voor mijn model gekozen voor energie en 
vorm. maar ik beschouw de energie als de real 
reality en de vorm als de wijze waarop wij de 
energie (die op zich niet zichtbaar is) kunnen 
waarnemen: energie zet zich om in vorm, in 
forma, het is een proces van informatie.
Dit idee dook ook nu en dan op in onze mo-
derne filosofie. maar omdat ze niet in de lijn lag 
van het traditionele Grieks-westerse denken, 
kende het geen succes: wij waren vormden-
kers, partikeldenkers. We hebben deze manier 
van denken meegedragen tot in de kwantum-
fysica, maar nu zet de snarentheorie die op de 
helling. Ik geef een paar citaten die aantonen 
dat het hier niet gaat om een exotisch chinees 
idee.
W. ostwald (1853-1932) schreef in 1902: ‘Al-
leen de energie vindt men zonder uitzondering 
in alle bekende natuurverschijnselen terug, of 
met andere woorden: alle natuurverschijnselen 
laten zich onder het begrip Energie rangschik-
ken.’ In 1963 schreef de Franse filosoof G. Ba-
chelard: ‘Du point de vue philosophique, le ma-
térialisme énergétique s’éclaire en posant un 
véritable existentialisme de l’énergie. Dans le 
style ontologique, où le philosophe aime à dire: 
l’être est, il faut dire: l’énergie est.  Elle est ab-
solument… L’énergie est le support de tout: il 
n’y a plus rien derrière l’énergie.’ Ik ben niet ak-
koord met het woord materialisme, want ener-
gie is geen materie of geest. Energie is ener-
gie en materie en geest zijn slechts vormen. 
 Ik beschouw de wereld dus als een product 
van energie en informatie. Als ik vanuit dit 
standpunt naar de big bang kijk, stel ik vast 
dat de evolutie van het heelal een energetisch-
informatief proces is. Er zit een energetische 
stuwing in het heelal – die men in India rajas 
noemde – en dit heelal brengt steeds maar 
nieuwe vormen voort. Dit proces is gestart in 
de big bang en resulteerde in het ons nu be-
kende heelal. 

maar wat was er vóór de big bang? De klas-
sieke antwoorden variëren van God tot Niets. 
maar er bestaat in de fysica een wet van het 
behoud van energie: energie kan noch ont-
staan noch vergaan, ze kan alleen veranderen 
van functie. maar dan moet de energie al be-
staan hebben vóór de big bang en is het heelal 
niets anders dan de omzetting van die oeren-
ergie in een wereld van vormen. Ik weet dat 
men in religieuze middens direct gaat steige-
ren bij zulke heidense gedachten. maar even 
geduld. In mythische tijden stelde men zich 
God voor als een Deus Faber: al het gemaakte 
moest ook een maker hebben. men kan zich 
echter ook voorstellen dat God de wereld heeft 
geëmaneerd. Wat deze God in elk geval is, is: 
de Energie van de wereld. maar in de oosterse 
traditie – vooral de boeddhistische – zou men 
zeggen dat er vóór de big bang Niets was. Het 
begrip Niets (te lezen als Niet-iets, no-thing) 
of Leegte betekent in het boeddhisme echter 
alleen: leeg aan vormen maar vol aan energie: 
de Leegte is vormloze energie.

De wereld is een 
product van energie 
en informatie
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zijn beide opvattingen tegengesteld aan el-
kaar? Westerse mystici, bijvoorbeeld Angelus 
Silezius, zeggen ook regelmatig: God is een 
zuiver Niets. Daarmee bedoelen ze dat in God 
geen vormen aanwezig zijn. Eriugena zegt 
zelfs: God schiep uit het Niets (e nihilo) bete-
kent alleen maar dat God schiep uit zichzelf. 
Het is hier dus een kwestie van taal. ook de 
wetenschap spreekt van een quantenfluctuatie 
van het Niets.
In deze zich ontplooiende wereld is de energie 
overal aanwezig, maar ook overal gebonden 
aan vormen: er bestaat – althans voor ons – 
geen energie zonder vorm en geen vorm zon-
der energie. In de evolutie van het heelal stel-
len we vast dat de energie aanvankelijk uiterst 
sterk gebonden is aan enkele elementaire 
vormen, zoals quarks en leptonen. Naarmate 
het oorspronkelijke heelal door de stuwing uit-
zet, koelt het af – dat wil zeggen: de interne 
bewegingssnelheid neemt af – en kunnen ook 
vormen met zwakkere binding zich handhaven, 
zoals atoomkernen en atomen, en later ook 
moleculen en cellen. Dit betekent dat er steeds 
complexere vormen kunnen ontstaan. 
De evolutie is dus het proces waarin de com-
plexiteit van de vormen toeneemt en energeti-
sche binding steeds losser wordt. De hoogste 
vorm van bevrijde energie is die van de mense-
lijke hersenen, van wat wij traditioneel de geest 
noemen. Dus moest de evolutie noodzakelijk 
bij deze complexe informatiepatronen met een 
hoge graad van vrije energie uitkomen. 
Daarmee belanden we bij de mens, het jong-
ste product van de evolutie. De mens is altijd 
op zoek geweest naar het blijvende, het eeu-
wige in deze veranderende wereld. In feite is 
alleen de energie het blijvende en dus ook 
de kern van mijn eigen wezen. Dit is wat de 
boeddhisten onze boeddhanatuur noemen, 
de natuur van de verlichte mens (buddha: de 
verlichte). zij gebruiken hierbij een minder we-
tenschappelijk maar toch suggestief beeld. ze 
stellen zich de eeuwige energie voor als een 

oceaan en de informatieve patronen als de 
golven. Deze laatste zijn uiteraard van voorbij-
gaande aard. maar wat is een golf in wezen? 
Niets anders dan oceaan, want de golfvorm 
zelf is aan de tijd gebonden. Deze oceaan is 
echter het niet peilbare mysterie van ons be-
staan: omdat het een leegte is, kan men er 
rationeel niets over zeggen. maar mijn eigen 
efemere bestaan wordt gedragen door deze 
oceaan, door de eeuwige energie. Dit eeuwige 
in mij is mijn real reality. 
Dit hier summier geschetste wereldbeeld heeft 
het voordeel dat het een intellectueel tehuis is 
voor alle levensbeschouwingen en dat het dus 
een grote bijdrage kan leveren aan het wereld-
burgerschap van de toekomst. 1

Het eeuwige in 
mij is mijn real 
reality

Een mensbeeld
Wat betekent de mens in een dergelijke kos-
mologische context? We stellen vast dat van 
alle wezens die de evolutie heeft voortgebracht, 
de mens het meest bevrijde wezen is. Alle an-
dere wezens hebben een hoge graad van ge-
bonden energie, van energie die gebonden is 
aan stereotiepe gedragspatronen. Planten en 
dieren beschikken slechts over zeer beperkte 
doses vrije energie. We zeggen dat ze in een 
toestand van immanentie leven: ze zijn gevan-
gen in de natuur. De mens is dan ook sterk 
gebonden aan gedragspatronen, zonder die 
zou zijn bestaan onmogelijk zijn. maar hij heeft 
ook een deel vrije energie: dit weten we uit de 
cultuuropbouw, die eigenlijk bestaat uit niet 
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aangeboren gedragspatronen. Dit noemen we 
zijn transcendentie: hij kan de natuur overstij-
gen, wat betekent dat hij een dosis energie ter 
beschikking heeft.
Nu weet iedereen dat als we energie omzet-
ten in arbeid, in andere gedragspatronen dus, 
daarbij altijd een deel verloren gaat in warmte. 
Nu beschouwt men dit in de technologie als 
een verliesfactor. Dat geldt echter niet voor de 
(hogere) levende wezens, die precies door het 
omzetten van energie in warmte in staat zijn 
zich anti-entropisch te gedragen. Wanneer de 
omgevingstemperatuur bijvoorbeeld 10° cel-
sius is, kan de mens door verbranding zijn li-
chaamstemperatuur van 37° celsius bewaren. 
Dit is helemaal geen verliesfactor, want zijn le-
ven hangt hiervan af. Het bepaalt ook in grote 
mate zijn relatie tot zijn omgeving, zijn Umwelt, 
die in hem bepaalde Stimmungen doet ont-
staan: de omgeving stemt ons. 
Dit betekent dat mijn relatie tot de wereld niet 
alleen van rationele aard is (ik ben geen ver-
stand op twee benen), maar ook van emoti-
onele aard (ik ben een ontroerbaar wezen). 
Als ik mij in een rationele relatie tot de wereld 
bevind, concentreer ik mijn vrije energie (als 
een gerichte vector) op een welbepaald doel. 
maar als ik mij in een emotionele relatie tot de 
wereld bevind, onderga ik de energie als een 
veldwerking. 
Ik leg dit uit met een vergelijking. veronderstel 
dat ik een magneetnaald ben en mij in een 
magnetisch veld bevind. Wanneer ik de naald 
in een bepaalde richting met een stelschroef 
fixeer, ondergaat de naald geen veldwerking. 
maar zet ik de naald los, dan wordt die door 
het veld bewogen. 

De meeste emoties 
van de mens zijn 
gericht op survival

De mens: een ontroerbaar wezen
Een mens is een ontroerbaar wezen, maar de 
meeste van zijn emoties zijn ego-intentioneel 
van aard: ze zijn op zijn survival gericht. Denk 
maar aan honger, koude, angst, seksualiteit. 
maar een mens kent ook alterintentionele ge-
voelens, deze zijn op het andere gericht. Nu 
neemt dit andere voor ons altijd het karakter 
aan van een mysterie. Daaraan is niets ge-
heimzinnigs: ik kan niet emotioneel binnendrin-
gen in een boom of dier (het andere) noch in 
een mens (de andere) noch in het universum 
(das ganz Andere). 
maar ik kan dit andere wel ervaren in een pro-
ces van empathie, ook als ik het niet begrijp. Dit 
is wat het boeddhisme verstond onder maitri 
(liefde) en karuna (mededogen), die geen op-
gelegde deugden zijn maar emotionele toe-
standen die ontstaan wanneer ik mij overgeef 
aan het alterintentionele veld. ze worden ge-
cultiveerd in de meditatie. Het is voor wester-
lingen belangrijk te weten dat meditatie geen 
ego-intentioneel doel nastreeft, zoals gezond-
heid, verlossing van stress of levensvreugde. 
Dit betekent niet dat men dit niet door yoga 
mag nastreven. men moet echter beseffen dat 
dit soort yoga geen vorm van religiositeit is 
maar een mentale training.

40

BUSINESS SPIRITUALITEIT MAGAZINE / 6



Boeddhisme is 
een pad naar 
persoonlijke 
mystieke ervaring

karakter hebben), integreerbaar in een cohe-
rent wereldbeeld en toepasbaar op de waar-
neembare werkelijkheid zijn. Als een religie 
beweert dat ze de waarheid bezit, gaat het 
hier – naar kant – om een waarheid für mich 
en niet om een waarheid an sich. zou er niet 
meer vrede in de wereld zijn als de religies hun 
waarheidspretenties zouden laten varen en de 
mystieke ervaring terug in de kern plaatsen? 
Het boeddhisme is eigenlijk een religie zonder 
waarheid, een (min of meer bewegwijzerd) 
pad naar persoonlijke mystieke ervaring. Dit is 
in elk geval een veel grotere waarborg voor de 
vrede in de wereld dan de dogmatische gelijk-
hebberigheid. 

met de in dit artikel geschetste universele 
mens- en wereldbeelden zullen we ons in een 
volgend artikel buigen over het verschijnsel 
van businessspiritualiteit en hoe dat een die-
pere dimensie kan geven aan het bedrijfsleven. 
Geen overbodige luxe in een tijd die geken-
merkt wordt door crises en verwarring. 

 Ik beperk mij hier tot een zeer algemene schets. voor 1 
details verwijs ik naar mijn uitvoerige Inleiding Compara-
tieve Filosofie, Delen I-III. En voor een kortere versie naar 
Boeddha en ik, ontmoeting in de diepte of Met dank aan 
het leven. Een serie artikelen is gebundeld in Drakena-
ders van mijn landschap, wat ik van het oosten leerde.

De waarheid
Rationaliteit en emotionaliteit staan in een 
complementaire verhouding tot elkaar. om 
complementariteit goed te begrijpen, zullen we 
ons hier beperken tot een beeld. Wanneer we 
een munt bekijken, moeten we eerst de ene 
en dan de andere kant bekijken; wil ik de twee 
(met één oog) tegelijkertijd bekijken, dan zie ik 
niets. Nochtans horen de twee kanten onlos-
makelijk bij elkaar. Wanneer ik de wereld ratio-
neel benader – zoals in de wetenschap – moet 
de emotionele functie uitgeschakeld worden; 
benader ik de wereld emotioneel – zoals in de 
meditatie – dan moet de rationaliteit uitgescha-
keld worden (iets wat alle yoga-adepten best 
weten). Laat ik de twee functies tegelijkertijd 
werken – zoals veel in religieuze geschriften 
gebeurt – dan ontstaat er een chaotisch ge-
heel, dat noch overtuigt noch ontroert.
Ik wil hier nog speciaal de nadruk leggen op 
het feit dat ‘la mystique, cette sensualité trans-
cendante’ (cioran) eigenlijk de kern van alle 
religie is. Religies profileren zich in het westen 
graag als bezitters van absolute waarheden. 
maar het gaat hier uiteraard om waarheden 
die niet zijn te onderwerpen aan kritische ana-
lyse en die men dus moet geloven. Nu stellen 
we vast dat elke religie haar waarheid heeft, 
terwijl er maar één wetenschap is. 
Dit verplicht ons de vraag naar het begrip 
waarheid te stellen. Ik noem dingen waar wan-
neer ze logisch afleidbaar (maar ik besef goed 
dat ook logische systemen een axiomatisch 

Over Ulricht Libbrecht
Prof. dr. Ulrich Libbrecht studeerde sinologie in Gent. 
Hij promoveerde in 1972 cum laude aan de R.U. Lei-
den en werd datzelfde jaar hoogleraar Sinologische 
Studies, Chinese filosofie en Boeddhologie aan de 
faculteit van Letteren en Wijsbegeerte in Leuven. Hij 
doceerde ook Comparatieve Filosofie aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte. Libbrecht is de oprich-
ter van de inmiddels twintig jaar bestaande School 
voor Comparatieve Filosofie te Antwerpen, die een 
dependance in Utrecht heeft.
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ETHIScH, vERANTWooRD EN 
DUURzAAm oNDERNEmEN
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Ilse Nijssen & Guido ten Berge

BUSINESSSPIRITUALITEIT ALS 
STUWENDE kRAcHT vooR 
oRGANISATIEvERNIEUWING 
oP EEN HoGER NIvEAU

Duurzaam ondernemen is hot. Steeds meer 
bedrijven richten zich op de implementatie 
daarvan. Doorgroeien naar duurzaamheid 
is echter meer dan de optelsom van mens, 
milieu en economische processen. De we-
reldwijde financieel-economische crisis is 
mede ontstaan door onethisch handelen, 
waardoor de focus nu meer dan ooit gericht 
zou moeten zijn op ethisch, verantwoord en 
duurzaam ondernemen. 

organisatievernieuwing is geen kwestie van 
oude wijn in nieuwe zakken, maar vraagt om 
het geheel van ondernemen op een hoger 
plan te brengen door dit te verduurzamen. Dit 
is de taak van alle betrokkenen binnen de or-
ganisatie: alle neuzen moeten dezelfde kant 
op. Businessspiritualiteit vormt als zodanig de 
stuwende kracht voor deze organisatievernieu-
wing, aangezien die verbonden is met het hart 
en de spirituele kracht van de organisatie. 

Autonomie bevorderen
Het wordt steeds duidelijker dat de maatschap-
pelijke rol van het bedrijfsleven ten opzichte 
van overheid en burgers verandert, evenals 
de wijze waarop bedrijven verantwoording 
moeten afleggen voor hun handelen (castells, 
1997). Door globalisering en digitalisering is er 
een netwerkmaatschappij ontstaan waardoor 
communicatie steeds gemakkelijker wordt. 
De handel en wandel van bedrijven wordt op 
deze manier steeds meer aan banden gelegd, 
aangezien men het zich niet kan permitteren 
om imagoschade op te lopen door naming en 
shaming. maatschappelijke verantwoordelijk-
heid dragen als onderdeel van duurzaam on-
dernemen stijgt zodoende uit boven business 
as usual en vraagt om continue scherpte, con-
tinu inzicht en vooral een voortdurend overzicht 
van alle betrokken partijen, zoals de overheid, 
het bedrijfsleven en de non-gouvernementele 
organisaties. Uiteindelijk is het aan de organi-
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satie zelf of zij die maatschappelijke verant-
woordelijkheid wenst te dragen of niet. of, zo-
als de SER dit verwoordt in haar adviesrapport 
De winst van waarden (2000) over maatschap-
pelijk ondernemen: ‘van sociaal bewust onder-
nemen kan worden gesproken voor zover de 
aandacht voor de sociale dimensie daadwer-
kelijk is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en 
daardoor tot een (pro)actieve opstelling van de 
onderneming leidt.’

bezieling en innerlijke kracht, gebaseerd op in-
nerlijke normen en waarden.
Jeurissen beschrijft ethisch handelen in Be-
drijfsethiek een goede zaak (2006) als ‘het 
handelen in overeenstemming met de waarden 
en normen waaraan wij onszelf en anderen in 
redelijkheid gehouden achten’. En als ‘moreel 
verantwoordelijk is een persoon of instantie die 
als zodanig wordt aangemerkt op grond van 
het heersende stelsel van normen en waar-
den’. Uit een studie naar de rol van ethiek in 
de financieringsleer van Boatright (1999) blijkt 
echter dat opvattingen over rechtvaardigheid, 
ethiek en moraal voortdurend veranderen. Het 
geldende normen- en waardenpakket kan niet 
zomaar van de mens buiten de organisatie op 
die van de mens daarbinnen worden overge-
dragen. met andere woorden: ‘moraliteit is niet 
statisch, maar ontwikkelt zich naarmate het le-
ven voortschrijdt’ (Hurst, 2007). 
zo zijn er vele interne en externe factoren die 
de morele verantwoordelijkheid van personen 
kunnen beïnvloeden. En alles valt of staat in 
feite bij de autonomie van de persoon in kwes-
tie. Dat wil zeggen: het vermogen van iemand 
om voor zichzelf, onafhankelijk van anderen, 
goede keuzes te maken. Autonomie houdt ver-
der in dat je hieraan telkens moet blijven wer-
ken, zodat het streven naar eigen autonomie 
ook de autonomie van anderen en die van het 
totaal bevordert (von Schmid, 2006). 

maatschappelijke 
verantwoordelijk-
heid dragen stijgt 
uit boven business 
as usual

Een zucht naar geld, macht en status heeft ge-
resulteerd in een graaicultuur, waardoor men-
sen zich steeds meer door lagere drijfveren 
laten leiden en hierdoor steeds grotere risico’s 
gaan nemen. De gevolgen van kortetermijn-
strategieën waaraan hebzucht ten grondslag 
ligt, zijn pijnlijk duidelijk geworden met het 
uitbreken van de wereldwijde financieel-eco-
nomische crisis. Niet zelden ligt een crisis aan 
de basis van een vernieuwing en werkt deze 
als een katalysator om innovatie te bewerkstel-
ligen (Hurst, 1997). In het licht van duurzaam 
ondernemen en maatschappelijke verantwoor-
delijkheid dragen wordt hiermee het belang 
van ethisch handelen en morele verantwoor-
delijkheid dragen nog meer kracht bijgezet. De 
crisis geeft organisaties dus de mogelijkheid 
om het anders te gaan doen. om voortaan or-
ganisatievernieuwing te bewerkstelligen vanuit 

Duurzaamheid 
komt van binnenuit 
en is een proces 
van verinnerlijking
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Businessspiritualiteit als universele
lijm
De implementatie van duurzaam ondernemen 
is veelal gericht op de zogenoemde harde kant 
ervan, waarbij men veel energie steekt in the-
orieën en rationele zaken. Waaraan men door-
gaans voorbijgaat, is het feit dat duurzaam-
heid of waardegedreven gedrag alleen maar 
tot uitdrukking kan komen als men hier ook op 
zijnsniveau aan toe is (meuzelaar, 2006). Een 
dergelijk proces laat zich niet afdwingen. voor-
dat men duurzaamheid op organisatieniveau 
kan implementeren, zal men eerst zichzelf op 
dit vlak moeten verduurzamen. Duurzaamheid 
komt namelijk van binnenuit en is een proces 
van verinnerlijking. organisatievernieuwing op 
een hoger niveau wordt mogelijk zodra alle 
betrokkenen vanuit zichzelf de innerlijke drive 
voelen om hier daadwerkelijk voor te gaan. 
Businessspiritualiteit – of spirituele, innerlijke 
kracht – fungeert hier dan als universele lijm 
tussen alle betrokkenen en is verbonden met 
de gedeelde waarden, ofwel het hart van de 
organisatie. Juist de spirituele kracht van men-
sen stelt ze in staat om boven zichzelf uit te 
stijgen en vanuit een diep innerlijk besef de za-
ken op een hoger niveau te brengen. zij doen 
dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de 
ander en het totaal. Het behoort tot het taken-
pakket van een visionair leider om de spirituele 
krachten binnen een organisatie te bundelen. 
In onze visie is organisatievernieuwing op een 
hoger niveau zeker mogelijk, mits alle betrok-
kenen binnen een organisatie vanuit hun spiri-
tuele kracht, en op basis van ethische normen 
en waarden, naar werkelijke vernieuwing stre-
ven. Dit zal een enorme sprong voorwaarts im-
pliceren als het gaat om ethisch, verantwoord 
en duurzaam ondernemen. En daarmee ook 
voor een duurzame samenleving verkrijgen!
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Tijdelijk leiderschap

Dit boek is een vakkundig geschreven studie 
over tijdelijk leiderschap. Bestemd voor betrok-
ken leiders die hun bijzondere positie als bui-
tenstaander willen gebruiken om organisaties 
vooruit te helpen. ze worden ingehuurd om 
tijdelijk leiding te geven als lijnmanager, inte-
rim-manager, projectmanager of organisatie-
adviseur, maar willen toch meer dan enkel een 
klus klaren en wegwezen. Goed tijdelijk leider-
schap vraagt om inzicht in menselijk gedrag 
en inzicht in organisaties die zich als levende 
systemen gedragen. Dat accent op organisa-
ties als levende systemen is de grondgedachte 
van het tijdelijk leiderschap dat alle dimensies 
ervan kan bezielen met een spirituele kracht. 
Stap voor stap doorloopt de auteur, die aan 
Nyenrode Business Universiteit het program-
ma Professional Interim management verzorgt, 
de fases van het tijdelijk leiderschap. op grond 
van de rijke ervaring uit de praktijk van honder-
den interim-managers die aan dit programma 
deelnamen, krijgt de lezer een beeld van de 
competenties van het tijdelijk leiderschap. 
ofschoon alle leiderschap tijdelijk is, speelt 
bij het tijdelijk leiderschap de tijdelijkheid per 
definitie een centrale rol. ‘Deze leiders moeten 
zich daarom realiseren dat zij tijdelijk de hoe-
der zijn van de organisatie en haar missie. In 

Boekrecensies
van Paul de Blot

Jaap Schaveling
Tijdelijk leiderschap. Dienstbaarheid aan 
mens en organisatie – 268 pagina’s 
Den Haag: Academic Service, 2008
ISBN 978-90-5261-655-1 
Prijs € 24,95
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Boekrecensies
van Paul de Blot

onze sterk veranderende, globaliserende we-
reld is er behoefte aan dienend leiderschap in 
organisaties, dat is leiderschap dat in dienst 
staat van een groter idee, leiderschap in dienst 
van de missie en onderneming. ook de tijdelij-
ke leiders bouwen aan duurzame oplossingen 
voor een duurzame wereld, die realiseren dat 
ze voor korte tijd dienstbaar mogen zijn aan 
het creëren van waarden. Dat betekent voor de 
basishouding van de dienstbare tijdelijke leider 
inzien dat echte verandering bij jezelf begint, 
maar zich richt op de ander. op die manier 
zijn tijdelijke leiders als relatieve buitenstaan-
der in staat om niet alleen binnen het systeem 
te werken, maar ook aan het systeem zelf het 
leervermogen te verbeteren.’ 
De auteur doorloopt de fases van het tijdelijk 
leiderschap in vijf onderdelen. Deel I gaat over 
de grondslagen. Dat begint met het beeld van 
de omgeving waarin behoefte ontstaat aan 
tijdelijk leiderschap. Na een begripsverduidelij-
king gaat hij in op het innerlijk werkmodel van 
mensen, hun motivaties en beweegredenen, 
die de tijdelijke leider moet begrijpen en sturen. 
Deel II gaat over de oriëntatiefase van de tijde-
lijke leider, met vragen als ‘voel ik me geschikt 
voor deze taak?’. Deze verkenningsfase stelt 
in deel III een diagnose van de samenhang 
en valkuilen, om het vervolgens in praktijk te 
brengen en zo een weg naar de toekomst uit 
te stippelen. Daarna volgt in deel Iv reflectie 
op het leiderschap en de macht in organisaties. 
Deel v is een afronding van de manier om or-
ganisaties te stimuleren en dienstbaarheid te 
toetsen.
voor de auteur is de mens de belangrijkste 
factor voor veranderingen. Daarom gaat het 
vooral om de manier om met mensen om te 
gaan om het lerend vermogen van mens en or-
ganisatie te stimuleren en de innerlijke vrijheid 
te ontwikkelen. Grootste belemmering hiervoor 
is het al gevestigde wereldbeeld van de eigen 
vastgeroeste mening, die zich afsluit voor de 
werkelijkheid. 

René Tissen 
Geef ze de ruimte! Over het ánders organi-
seren van kennis, mensen en technologie – 
134 pagina’s
Den Haag, Academic Service, 2008
ISBN 978-90-5261-673-5
Prijs € 29,95 

Geef ze de ruimte!

Dit boek gaat over een nieuwe manier van 
organiseren, namelijk anders omgaan met de 
ruimte. zonder dit expliciet te duiden is dit een 
mogelijkheid om gebruik te maken van de spi-
rituele kracht van een organisatie. De auteur 
zoekt een oplossing voor de hoge werkdruk 
die tot overspanning en burn-out leidt, niet 
door de werkdruk te verminderen maar door er 
slimmer mee om te gaan. op een manier die 
bij ons past, om de dingen te doen waar we 
goed in zijn. Die ruimte kunnen we organise-
ren door kennis te organiseren.
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De traditionele organisatietheorieën gaan nooit 
uit van ruimte voor kansen en mogelijkheden, 
maar eerder van de beperkingen en het over-
winnen daarvan. Ruimtelijk organiseren vervult 
twee essentiële functies: het kan de structureel 
hoge prestatiedruk op mensen in organisaties 
verminderen en het biedt mogelijkheden om 
beter te functioneren. Wel vraagt het om een 
andere kijk op de menselijke activiteit door niet 
de structuren als uitgangspunt te nemen maar 
de arrangementen, waarbij het eigenbelang 
van mensen een plaats krijgt. 
In dit boek beschrijft de auteur zowel de prak-
tijk als de theorie van ruimtelijk organiseren. In 
deel I wordt het ruimtelijk organiseren praktisch 
uitgewerkt en verduidelijkt voor de praktijk van 
het centraal Bureau voor de Statistiek, waarin 
de principes van het ruimtelijk organiseren 
worden onderzocht op hun toepasbaarheid. 
Hierbij wordt ruimte niet alleen in fysieke zin 
ingevuld, maar ook als imaginaire en mentale 
ruimte georganiseerd. Het gaat om een goede 
organisatie van kennis, dat is goed kennisge-
bruik van de kennis die men bezit. mensen to-
nen een voorkeur voor bepaalde vormen van 
kennis, maar traditioneel worden zij niet door 
kennis gestuurd. We zijn gewend mensen te 
sturen door functies, structuren en processen 
te sturen en verwachten dat mensen hun ken-
nis dan vanzelf gaan inzetten. maar het blijkt 
dat de kennis van mensen organiseren van 
groot belang is, omdat goed geselecteerde 
kennis effectiever is. Als de soort kennis aan-
sluit bij de aard van mensen, ontstaat een 
succesformule. voor innovatie is meer ruimte 
nodig dan voor routinematige kennis voor 
productie, resultaatgericht werken vraagt een 
ander type kennis dan waardescheppende 
activiteiten. Goed georganiseerde kennis ver-
hoogt de prestatie, zoals ook de prestaties van 
sporters verbeteren door gerichte aandacht en 
concentratie. Ruimtelijke kennis organiseren 
leidt tot nieuwe organisatievormen. 

Deel II belicht de belangrijkste redenen en 
achtergronden voor de toepassing van ruimte-
lijk organiseren. mensen willen hun werk graag 
doen op de manier die bij hen past. Hiertoe 
moeten organisaties flexibel zijn en mensen 
gedifferentieerd benaderen, afhankelijk van het 
type kenniswerk dat ze verrichten. Werken met 
ruimtelijke arrangementen maakt het mogelijk 
om een gedifferentieerd personeelsbeleid te 
voeren dat aansluit bij de individuele behoefte 
van mensen maar ook het best is voor de or-
ganisatie. Het gaat altijd om wederkerigheid in 
de relatie tussen organisatie en medewerkers. 
Door de opkomst van concurrerende econo-
mieën als die van china en India zullen in de 
nabije toekomst grotere verschillen in de be-
nadering van mensen nodig zijn dan nu. Een 
gedifferentieerde organisatorische context kan 
hiervoor een oplossing bieden. 
‘De toekomst van organisaties ligt in kennis. 
ook al vormen tastbare producten of diensten 
hun eindproduct, in kennis ligt het verschil. met 
kennis kan een organisatie zich onderschei-
den. Toch zal het in moderne organisaties niet 
alleen gaan om kennis als een zelfstandig te 
organiseren en te managen fenomeen. Het zal 
meer gaan om kennis koppelen aan de men-
tale vermogens van mensen. moderne organi-
saties zijn mentaal sterke organisaties. zij zijn 
in staat de denk- en werkkracht van managers 
en medewerkers te mobiliseren en die te rich-
ten op succesvol functioneren. 
Er is nu al sprake van een mentalisering van 
kenniswerk. Immers, als het om mentaliteit 
gaat wordt het innerlijk vermogen van mensen 
aangesproken om datgene goed te doen, wat 
goed en steeds beter gedaan moet worden. 
Daarvoor is het belangrijk dat mensen zowel 
ruimte krijgen als vrijheid ervaren. Die ruimte 
kan worden afgebakend op een manier die 
uitnodigt tot een gerichte aandacht zonder be-
grenzend te zijn.

48

BUSINESS SPIRITUALITEIT MAGAZINE / 6



De praktijk van organiseren van Google laat 
zien dat door technologie nieuwe vrijheidsgra-
den van denken en werken mogelijk worden. 
Deze stellen mensen in staat om hun persoon-
lijke toegevoegde waarde te leveren en dat te 
blijven doen op een eigen herkenbare manier. 
De kans is groot dat daardoor mensgerichte 
organisaties ontstaan die veel lijken op zelf-
organiserende systemen. zo kan een zelfver-
sterkende cyclus van functioneren ontstaan 
die de intrinsieke kracht van organisaties ver-
sterkt. Toekomstige organisaties zijn sterke en 
onafhankelijke organisaties met veel partners 
en vrienden. Sterke organisaties zijn organisa-
ties waarin mensen zich thuis voelen, waar die 
dan ook mogen zijn’ (pp. 115-117).

Grenzeloos leiderschap

Beide auteurs, beiden met internationale er-
varing, hebben hun kennis gekoppeld aan het 
dienend leiderschap en daaraan praktische 
inzichten verbonden. Ed voerman geeft als 
voorzitter van Greenleaf center for Servant 
Leadership Europe een beeld van het die-
nend leiderschap. Fons Trompenaars, hoogle-
raar aan de vrije Universiteit, is oprichter en 
directeur van consultatiebureau Trompenaars 
Hampden-Turner en heeft veel over intercultu-
reel management gepubliceerd. 
Hun visies op servant leadership en cultuurver-
schillen zijn in deze publicatie niet nieuw. Het 
nieuwe echter is dat beide auteurs in dit boek 
hun specialismen hebben gecombineerd en 
het dienend leiderschap bij uitstek laten zien 
als de bruggenbouwer tussen de verschillende 
culturen. ze benadrukken dat tegengestelde 
waarden of belangen door cultuurverschillen 
dit leiderschap juist kunnen versterken. Het 
dienend leiderschap biedt een handvat om ef-
fectief met deze cultuurverschillen om te gaan. 
Leiderschap heeft te maken met macht en die-
nen is juist de afwezigheid ervan. In het ser-

Fons Trompenaars & Ed Voerman
Grenzeloos leiderschap. Zeven dilemma’s 
van servant leadership in beeld gebracht – 
159 pagina’s 
Amsterdam: Business Contact, 2008
ISBN 978-90-470-0199-7
Prijs € 24,50

vant leadership-model gaat het erom beide 
tegengestelde begrippen te integreren, zoals 
in het yin- en yangmodel van de tao. 
De kracht zit vooral in de eenvoud van het 
concept. Leidinggeven kan beginnen met het 
verlangen anderen te dienen. omgekeerd 
kan dienen uitgaan van het verlangen om an-
deren te leiden. Een ijzersterke combinatie, 
omdat zowel leiden als dienen mensen in be-
weging zet en een appel doet op een diepe 
drive. Dit model gaat ervan uit dat alle cultuur-
verschillen gemeenschappelijke wortels heb-
ben, namelijk het mens-zijn. De basishouding 
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daarvan vormen dienstbaarheid en wederzijds 
vertrouwen. Achtereenvolgens behandelt het 
boek het dienend leiderschap en de intercultu-
rele praktijk ervan, om dan over te gaan tot een 
meer systematische behandeling. 
Deel I is een overzicht van de betekenis van 
dienend leiderschap. In 1970 schreef de Ame-
rikaanse organisatiedeskundige Robert k. 
Greenleaf een visionair boekje: De dienaar 
als leider. Hij maakte daarin gebruik van een 
contradictie van termen. Normaal is iemand 
óf leider óf dienaar. maar Greenleaf smelt ze 
samen tot een praktische en krachtige combi-
natie van een managementstijl, waarbij leiden 
en dienen in evenwicht zijn en zorgvuldige 
omgang met de omgeving centraal staat. Dit 
begrip heeft hij opnieuw geïntroduceerd, maar 
het gedachtegoed kent sinds de oudheid een 
lange en respectabele traditie, zowel in gods-
dienstige als in niet religieuze vormen. ook in 
het moderne is het bekend.
voor leiderschap hanteren de meeste bedrij-
ven het powermodel, dat uitgaat van macht 
verkrijgen en uitoefenen. Tegelijkertijd is er 
behoefte aan leiderschap van service. Als te-
genbeweging wordt macht bewust ingezet om 
te dienen in plaats van als een jacht op macht 
en geld. men vraagt zich nu af wat mensen no-
dig hebben en hoe we kunnen zorgen dat ze 
dat krijgen. Dit is een paradigmaverschuiving 
die tegenstellingen op een dieper niveau weet 
te overstijgen. Het is alleen mogelijk in een 
sfeer van wederzijds vertrouwen, vanuit een 
besef van eenheid op het allerdiepste niveau 
van ons bestaan. op dit niveau is sprake van 
herkenning van de grote vragen van het leven: 
wat is de zin van ons leven, wat is geluk, wat 
is mijn doel op aarde? Dat besef is een vrucht-
bare bodem voor intercultureel management, 
een fundament waarop gebouwd kan worden, 
namelijk het mens-zijn. 
In de praktijk van het internationale samen-
werken zijn er situaties die we als onoplosbaar 
ervaren vanwege een verschil in cultuur. Deze 

verschillen moeten we wel serieus nemen. De 
vraag wat iemand tot leider maakt, ziet men 
in de verschillende culturen anders. In grote 
lijnen kunnen we die problemen terugbren-
gen tot zeven dilemma’s: het antwoord dat 
voor gaat, macht of dienst, regeltucht of per-
soonlijke aanpassing, individuele belangen 
of groepsbelangen, rationele controle of cre-
atieve inspiratie, economische of menselijke 
overwegingen, kortetermijn- of langetermijn-
benadering, gebruik van innerlijke krachten of 
krachten van buiten. 
Het boekt toont dat het dienend leiderschap 
in een interculturele omgeving het meest ef-
fectieve model is en wijst erop dat het recht-
streeks teruggaat op de traditie van de deug-
denleer van Plato. Dat is wijsheid, moed, maat 
en rechtvaardigheid, eveneens waarden van 
het dienend leiderschap. 
Tot slot geven de auteurs hun eigen indrukken 
van het dienend leiderschap. Ed voerman: ‘Het 
mooie is dat dit dienend leiderschap een ui-
terst praktische oplossing biedt voor universele 
problemen die in elk deel van de wereld spelen. 
Deze visie is in staat een brug te slaan tussen 
mensen met totaal verschillende ideeën en 
achtergronden. Het is iets wat je hele bestaan 
doortrekt. Dienend leiderschap is méér dan 
een managementstijl. Het is een levenswijze. 
Gedrag en houding moeten consistent zijn. Je 
kunt op je werk niet iemand anders zijn dan 
thuis, omdat je een levenswijze niet naar belie-
ven aan en uit kunt zetten. Het is belangrijk om 
de principes die je op je werk huldigt ook in je 
gezin toe te passen.’
Fons Trompenaars: ‘Soms moet je hard zijn 
omdat je anderen dan beter kunt dienen. Het 
is belangrijk dat mensen zich committeren aan 
de bedrijfscultuur. Dienend leiderschap is niet 
vrijblijvend. De theorie is bij uitstek geschikt in 
de opvoeding, omdat juist in een gezin de te-
genstellingen welig tieren en je het met elkaar 
moet doen. In tegenstelling tot werknemers 
kun je de kinderen bij een conflict niet de laan 
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uitsturen. Dus moet je hoe dan ook een op-
lossing zoeken. Dienend leiderschap ligt echt 
op straat. En het mooie van ouderschap is: het 
komt zo natuurlijk. Je kunt niet anders dan je 
kinderen dienen.’
Dit boek geeft aan de hand van veel voorbeel-
den op een compacte en praktische manier 
een beeld van de praktijk en essentie van die-
nend leiderschap, vooral van de interculturele 
context. Jammer genoeg beperken de auteurs 
zich tot de beschrijving van het fenomeen met 
slechts enkele kritische kanttekeningen. ze 
gaan niet in op spirituele diepgang van dit lei-

derschap, maar maken enkel gebruik van be-
grippen als ‘grondslag van het mens-zijn’, ‘iets 
wat je hele bestaan doortrekt’, ‘het besef van 
eenheid op het allerdiepste niveau van ons 
bestaan’ en ‘het niveau waar de tegenstellin-
gen worden overstegen’. Dit zijn duidelijke uit-
spraken vanuit een spirituele diepgang op het 
zijnsniveau van ons bestaan. In dit licht van 
spirituele reflectie kan de veelheid van invals-
hoeken tot een dieper samenhangend beeld 
komen van de voor alle culturen herkenbare 
spirituele kracht van het dienend leiderschap. 
In deze publicatie is deze samenhangende 
zingeving als een spirituele ervaring nog niet 
tot haar recht gekomen. 

Persoonlijk leiderschap

ofschoon dit boek al in 2006 is verschenen, 
lijkt het toch de moeite waard om het te be-
spreken. Dit vanwege zijn waarde voor het be-
wust worden van een corporatieve spiritualiteit. 
Het uitgangspunt van dit boek is heel simpel: 
neem de tijd om na te denken over wat u wilt 
doen en over wat uw doelen zijn in uw werk 
en leven. Persoonlijk leiderschap is geen lees-
boek met nieuwe theorieën, maar een werk-
boek voor een spirituele bewustwording door 
oefeningen, experimenten en reflectie. 
Rao gaat in op het diepgaande gebrek aan le-
vensvreugde, dat hij zowel bij zichzelf als bij 
zijn studenten en medewerkers ontdekte. Na 
een succesvolle marketingloopbaan ontwikkel-
de hij als hoogleraar aan de columbia Univer-
sity in New York voor zijn studenten een cursus 
‘creativiteit en persoonlijk leiderschap’. Deze 
bleek zeer succesvol, ook buiten zijn eigen 
universiteit. Dit boek is een neerslag van deze 
cursus en bevat behalve theorie veel prakti-
sche aanwijzingen en oefeningen. Hij wil de 
mensen doen ontwaken uit hun droomwereld 
en de diepste zin van hun leven leren ontdek-
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ken, zowel individueel als in groepsverband. ‘Ik 
beschouw dit boek als een begin, als de start 
van een zoektocht, waarin u op zoek gaat naar 
uzelf en naar de vervulling, een tocht die de 
rest van uw leven zal duren.’
In dit boek geeft Rao oefeningen waarin vooral 
de emotionele en psychische processen in 
onszelf bewust worden en gericht worden op 
het doen in de praktijk. ze worden in groeps-
verband gedaan door een netwerk van drie tot 
zes personen, die het boek in hetzelfde tempo 
in praktijk brengen. Hierbij is een dagboek bij-
houden van wezenlijk belang, evenals dat be-
spreken met een begeleider of de groep. vooral 
de processen van de eigen gemoedstoestand 
leren kennen is van wezenlijk belang voor het 
bewustwordings- en groeiproces. 
In dit proces maak je een begin met de ontdek-
king van je levensdoel. De grote lijn die beteke-
nis geeft aan al je daden en duidelijk maakt 
wat je eigenlijk wilt om na te gaan of je loop-
baan wel de juiste is. Dit veranderingsproces 
voltrekt zich op drie niveaus: als individuele 
gedragsverandering, als je invloed op de ver-
anderingen in de maatschappij en omgekeerd, 
en als je invloed op de verandering in de maat-
schappelijke waarden en omgekeerd. 
Na de meditaties over veranderingen volgen 
de oefeningen om de belemmeringen en ob-
stakels te leren kennen die je ideaal in de weg 
staan. Rao gebruikt hierbij de term mentale 
modellen, die onze grootste hindernis vormen 
voor verandering, omdat ze elkaar in hun neer-
waartse spiraal kunnen versterken. 
Daarnaast laat hij ons de innerlijke stem ont-
dekken als een trouwe metgezel die echt 
bestaat. Er ontstaat onderlinge beïnvloeding 
van je innerlijke stem en mentale modellen. In 
deze interactie ontstaat de werkelijkheid van je 
leven. Die wereld kan je veranderen. Je leeft 
in een ik-gericht universum dat stress veroor-
zaakt. maar door oefeningen kun je ook geluk 
en vrijheid ervaren en ontdekken hoe je plezier 
in je werk kunt krijgen en succesvol kunt zijn. 

Uiteindelijk kun je vanuit je innerlijk een nieu-
we wereld scheppen die als een eigen mentaal 
model aangepast is aan je eigen behoeften. 
Dit boek bestaat uit verhalen, meditaties en 
aanwijzingen voor de oefeningen om uitein-
delijk te komen tot een eigen model van een 
goedgunstig universum. Er groeit zelfbewust-
zijn en persoonlijk leiderschap, dat zich door 
de groepsoefening opent voor een breder col-
lectief perspectief. Tot slot geeft Rao een lees-
lijst van boeken met korte samenvattingen uit 
verschillende gebieden van het zakendoen, 
wetenschap en spiritualiteit. Elke maand lezen 
cursisten een boek uit deze lijst, dat ze samen 
in de groep bespreken. 

Sprankelende stilte

Brigitte van Baren geeft als zenmeester in 
Sprankelende stilte diepgaand inzicht in de 
spirituele wortels van dienend leiderschap, dat 
ze ook wel vernieuwend leiderschap noemt. 
Aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de drie P’s – people, planet en 
profit – voegt ze een vierde P toe, namelijk die 
van pneuma: geest, spirit, adem. In deze con-
text verwijst dit naar de spirituele intelligentie. 
Bezieling is niet enkel van belang voor onszelf, 
maar ook voor de organisatie en de mensen 
die daarin werken. momenten van meditatieve 
rust en stilte kunnen door deze geestelijke 
bewustwording werkstress, ziekteverzuim en 
burn-out reduceren. ons bewust worden van 
onze diepere lagen leidt tot het ware wezen 
van onszelf en tot de bewustwording van de 
ware leider in onszelf. 

Ons leven: één grote meditatie
Een methode die dit proces adequaat kan 
ondersteunen, is meditatie. ‘meditatie komt in 
essentie neer op het doordringen tot de kern 
van onszelf, waarbij we onze binnenkant ver-
kennen en gaandeweg ons innerlijk wezen 
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ontdekken’ (pagina 27). Heel ons leven kun-
nen we ervaren als één grote meditatie. Welke 
meditatievorm we ook nemen, alle vormen zul-
len uiteindelijk tot verstilling leiden. Hoe stiller 
we vanbinnen zijn, hoe beter we ons hoofd 
kunnen ontlasten van overtollige gedachten 
die ons vermoeien. Er is dan meer ruimte voor 
creativiteit en inspiratie. En daarmee ook voor 
vernieuwende mogelijkheden van de organisa-
tie én voor een leiderschap van binnenuit als 
jezelf begeleiden. 

Innerlijk leiderschap hervinden
over innerlijk leiderschap schrijft van Baren: 
‘In het hervinden van ons innerlijk leiderschap 
raken we afgestemd op het eigen stille veld én 
op de diepste gevoelens en beweegredenen 
van anderen. vanuit deze zijnswijze betekent 
leidinggeven geen beleidsvoering met een 
vaste doelstelling, maar een ontdekkingsreis 
voor onszelf en de ander, onder leiding van 
onze innerlijke gids, met verrassende gezichts-
punten en een vernieuwend, maatschappelijk 
verantwoord en milieubewust ondernemings-
beleid. De concrete voorbeelden van mandela 
en Dalai Lama laten ons zien dat zoiets een 
heel reële mogelijkheid is’ (pagina 52). 
Bij innerlijk leiderschap komen contact met je 
ziel en herkenning van de eigen zielsbewegin-
gen tot stand. Hierdoor zien we het leidingge-
vende principe niet alleen in onszelf, maar ook 
in de ander. vanuit de innerlijke ruimte en vrij-
heid komen keuzemogelijkheden naar voren 
die je, alleen op de smalle basis van het den-
ken, niet zou opmerken of juist zou bestempe-
len als onmogelijk of onrealistisch. Het waar-
nemingsvermogen dat zich uitbreidt via de 
diepere bewustzijnslagen, heeft dan ook een 
grensverleggende, vernieuwende en oneindig 
creatieve werking. 
van Baren schrijft hierover: ‘Door inzicht in en 
aansluiting met je eigen levensstromen kom je 
ook tot inzicht in de diepere belevingswereld 
van de ander… De eigen wil is dan niet lan-

ger bepalend, maar de wens om het grotere 
geheel en het belang van alle betrokkenen te 
dienen. Er ontstaat een vorm van dienend lei-
derschap’ (pagina 67). En: ‘Als we vanuit deze 
innerlijke houding leiding geven aan onszelf, 
zal dit uitmonden in een leiderschapsvorm 
die, vanuit de juiste onderlinge afstemming 
en verbondenheid, contact krijgt met het stil-
teveld van de ander… Er ontstaat een onder-
nemingsvorm die zowel maatschappijgericht 
is als mensgericht door niet alleen aansluiting 
te zoeken bij collega’s en zakelijke partners, 
maar ook bij de medemens en de ons omrin-
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gende natuur. Dat vraagt om maatschappelijk 
en sociaal verantwoord ondernemen vanuit 
de sprankelende stilte van de ziel. Want onze 
ziel is degene die kan invoelen wat het huidige 
moment biedt en dan kan aanvoelen wat de 
volgende stap is’ (pagina 69).

Spiritualiteit bij vijf topleiders
Deze verbondenheid van stilte, spiritualiteit 
en leiderschap is geen theoretische abstrac-
tie maar is gebaseerd op praktijkervaring. De 
kracht ervan kan enkel tot uitdrukking komen 
door de grondgedachten ervan steeds weer te 
toetsen aan de ervaring. De praktijk van deze 
spirituele visie blijkt ook mogelijk in de top van 
een bedrijf of organisatie, zoals een interview 
met vijf topleiders toont.
coen Abbenhuis is vanaf 2003 algemeen di-
recteur van de mediaorganisatie NcRv. Hij 
ervaart spiritualiteit als punt van innerlijke rust. 
Abbenhuis gaat op zoek naar de zin van alles 
en zegt dat als je echt wilt zien je ogen tekort 
komt, waar je ook bent. Hij gaat schilderen en 
beeldhouwen, doet aan zenmeditatie en komt 
tot de volgende uitspraak: ‘voor mij is mystiek 
de kunst van de eenwording met het geheel, 
met de werkelijkheid. In het nu, het huidige 
moment, en van moment tot moment’ (pagina 
76). En: ‘Door die ervaring van eenheid besef 
ik dat er geen werkelijke scheiding is tussen 
mezelf en anderen, tussen mezelf en de we-
reld, of de schepping… Het bewandelen van 
de spirituele weg brengt die relativering met 
zich mee. maar tegelijkertijd een intensivering, 
een passie om het leven echt aan te gaan’ (pa-
gina 79). En verderop: ‘De praktische toepas-
sing van spiritualiteit binnen een organisatie is 
in de eerste plaats ruimte geven aan mensen, 
en ervoor zorgen dat ze hun vaardigheid en 
talent optimaal inzetten’ (pagina 84).
karel Noordzij was commercieel directeur van 
Luchthaven Schiphol en daarna voorzitter van 
de hoofddirectie van PGGm Pensioenfonds. 
voor hem gaat het om werken vanuit commit-

ment en bezieling. Hij ontdekt twee belang-
rijke ontwikkelingen. Namelijk dat geen enkel 
bedrijf meer op zichzelf kan opereren en dat 
de concurrentie zich verplaatst naar het ge-
bied van menselijk talent. De huidige vormen 
van leiderschap kunnen geen antwoord geven 
op deze ontwikkelingen, want we kunnen de 
wereld enkel veranderen als we beginnen met 
onszelf te veranderen. zijn leven is een ontdek-
kingstocht waarin vier elementen telkens weer 
terugkomen: verantwoordelijkheid nemen voor 
het leven dat we leiden, bewustwording van je 
eigen gedrag en de oorsprong ervan, aanvaar-
ding van je eigen goede en slechte kanten, en 
oefenen, blijven oefenen en trainen.
Lizelotte Smits is bestuurder van vakbond 
cNv. Bij haar gaat het om persoonlijk leider-
schap. De geestelijke emigratie van werkne-
mers betekent een enorm verlies aan mentaal 
kapitaal. In de concurrentiestrijd gaat het niet 
meer om strategie, maar om talenten aantrek-
ken, motiveren en behouden. om ze weerbaar 
te maken is mentale ondersteuning nodig, een 
van de instrumenten daarvoor is meditatie. In 
complexe situaties is het van belang de stilte 
en vreugde in jezelf te kunnen opzoeken. De 
glimlach maakt je een stuk sterker. Een perfec-
te werkomgeving bestaat niet, die moet je zelf 
scheppen door zelfreflectie. Dat is persoonlijk 
leiderschap. ‘Door de leiding te nemen over 
mezelf en te onderzoeken wie ik ten diepste 
was, met al mijn talenten en beperkingen, kon 
ik leren om inspirerend te zijn voor anderen’ 
(pagina 108).
cees Breederveld is kinderarts en sinds 2005 
algemeen directeur van het Nederlandse Rode 
kruis. voor hem gaat het om pragmatische 
spiritualiteit. Hij wordt gefascineerd door wat 
mensen drijft en komt tot bewustwording van 
zichzelf. Breederveld bereikt verinnerlijking in 
het contact met andere mensen en komt van-
uit zijn sociale bewogenheid tot spirituele ver-
dieping. Dat is zijn pragmatische weg. ‘Ik voel 
dat ik het leven daar bij het Rode kruis met 
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hen beleef alsof het contact met hen gemak-
kelijker is dan met veel mensen in mijn eigen 
omgeving. mijn ontdekkingstocht heeft me ge-
holpen om de rationele oplossingsgerichte be-
nadering te veranderen in een onderzoekende 
en vragende benadering’ (pagina 119).
Jan-Willem van den Braak is directeur van het 
vNo-NcW-kantoor in Brussel. Hij vindt dat 
leiderschap meesterschap is. vanuit zijn he-
geliaanse visie benadert hij de werkelijkheid 
vanuit de geest als een dialectiek van de geest. 
Door zijn contact met de Advaita vedanta, het 
directe pad, komt hij tot directe ervaring van de 
werkelijkheid. Deze leer is non-duaal en gaat 
uit van de eenheid van alles. ‘Langzamerhand 
drong alles dieper door, tot het denken uiteinde-
lijk tot rust kwam en daardoor waarneembaar 

werd. Het besef ontstond dat alles één is, dat 
alles op die manier bestaat, in tijdloosheid, en 
dat het verstand slechts een schakel is om tot 
dit besef te kunnen komen’ (pagina 126). En: 
‘Wat voortvloeit uit het meesterschap is dat hij 
ten eerste ziet dat alle mensen, dus ook hijzelf 
en zijn ondergeschikten, in hun diepste wezen 
gelijk zijn, wat vanzelf uitmondt in werken voor 
het geheel. En ten tweede dat daarbinnen ie-
dereen zijn eigen rol speelt, op grond van de 
persoonlijke aanleg en belangstelling. De ei-
genaardigheden van ieders verschijningsvorm 
zien we daarin terugkomen’ (pagina 133).
Deze vlot geschreven studie van Brigitte van 
Baren geeft diepgaand inzicht in de spirituele 
wortels van het leiderschap. Sprankelende stil-
te is daarom ten zeerste aan te bevelen.

Annet Struik
52 vonken, ruimte om te stralen
128 pagina’s (geïllustreerd, full colour)
Uitgeverij Quist
ISBN 978-90-77983-41-6
Verschenen 20 oktober 2008, € 16,95

[ ADVERTENTIE ]

52 vonken, ruimte om te stralen
Ben je op zoek naar meer sprankeling, spe-
lend wijzer worden en vonkjes om je innerlijk 
vuur meer te laten branden? Ben je klaar om 
met een open mind en een open hart op ont-
dekkingstocht te gaan? Dan heb je het juiste 
boek in handen!

‘Dit boek draagt eraan bij om mensen wakker 
te maken. Ik hoop dat veel mensen het zullen 
gebruiken om daardoor nog meer geïnspireerd 
te worden het leven ten volle te leven en weer 
een voorbeeld te zijn voor anderen.’ – Bouke 
de Boer, directeur Nederlands Trainingsinsti-
tuut voor NLP. 
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Chris Snijders & Frits Tazelaar
Klapschaatsen in management
336 pagina’s (geïllustreerd)
Uitgeverij Quist
ISBN 978-90-77983-43-0
Verschenen 2 januari 2009, € 29,95

Hubert Rampersad
Personal Branding, leiderschap vanuit
authenticiteit, 245 pagina’s (geïllustreerd)
Uitgeverij Quist
ISBN 978-90-77983-37-9 (2e druk)
Verschenen 11augustus 2008, € 24,50

[ ADVERTENTIE ]

[ ADVERTENTIE ]

Klapschaatsen in management
De auteurs zijn beiden hoogleraar: chris Snij-
ders aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en Frits Tazelaar aan de Universiteit Utrecht. 
met een omvangrijke multidisciplinair samen-
gestelde onderzoeksgroep verrichtten zij de 
afgelopen vijftien jaar grootschalig empirisch 
onderzoek op het terrein van samenwerking 
en het management van transacties en rela-
ties tussen bedrijven. mede op basis daarvan 
maken zij werk van de ontmaskering van een 
groot aantal hardnekkige mythes in manage-
mentland.
Een tegendraads boek met een verrassend 
nieuwe kijk op de managementpraktijk. Nieuw 
voor de onderhavige terreinen van manage-
ment is in ieder geval óók dat de auteurs hun 
analyses niet louter op casuïstiek, maar op 
zeer uitgebreide kwantitatieve gegevens ba-
seren. 

Personal branding, leiderschap vanuit 
authenticiteit
Hubert Rampersad introduceert een geavan-
ceerd personalbrandingmodel en hieraan 
gerelateerde praktische instrumenten, wat 
een uitstekend kader en richtlijnen biedt voor 
het creëren van een sterk en authentiek per-
sonal brand, dat in harmonie is met uw dro-
men, levensdoelen, waarden, talenten, pas-
sie en met de dingen waarvan u houdt deze 
te doen. Aanbevolen door marshall Golds-
mith en Dave Ulrich.  voor meer informatie:  
www.total-performance-scorecard.com,
www.personalbrandingacademy.nl en
blog: rampersad.wordpress.com.
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