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‘Verantwoordelijk ondernemerschap en duurzaam leiderschap’
Om te beginnen wil ik eraan herinneren dat wij mensen onderdeel zijn van de natuur.
Maar hoe is het mogelijk dat we daar niet naar leven?
Een kind is van nature verbonden met alles om hem heen, op de manier waarop alleen kinderen
dat kunnen: door het avontuur en de verwondering van het ontdekken.
Die affiniteit, die verbinding, hebben we jammer genoeg verbroken en velen zijn die zelfs
helemaal verloren.
Het verliezen van onze diepe innerlijke verbinding met wat ons omgeeft, heeft tot gevolg dat onze
prioriteiten zijn verschoven en dat we nauwelijks de tijd nemen om buiten in de natuur te zijn en
haar verkennen; of om in alle stilte te genieten van het zingen van de vogels, het ritselen van de
bladeren, of van de schoonheid van een bloem.
We laten ons meeslepen in het onnatuurlijke ritme van het dagelijks leven. We overladen ons met
werk, besprekingen en andere verantwoordelijkheden, met als enige afleiding de gigantische
entertainment industrie. En die leidt ons af van de natuurlijke wereld en onze innerlijke wijsheid:
onze binnenwereld. Wanneer nemen we ooit de tijd om te reflecteren en ons naar binnen
te keren? Je voelt je bijna schuldig als je tijd voor jezelf neemt…
De „buiten‟ wereld slokt ons op. En het is in die buitenwereld dat we geneigd zijn om onze externe
kant te projecteren:
de beroepsmatige, de professionele. We zijn daar meestal heel goed in, we weten „hoe het hoort‟;
en dat is vaak heel ver verwijderd van „wie we zijn‟.
Is het in dit licht verwonderlijk dat de beslissingen die we vanuit dit eenzijdige perspectief nemen,
zoals: regelgeving aangaande duurzaamheid, niet altijd tot blijvend resultaat leiden? We denken
al gauw dat als we maar voldoen aan algemene milieuregels en technische oplossingen, we het
goed voor elkaar hebben. En ja, natuurlijk is dat al heel wat. De vraag is echter: vanuit
welk innerlijk wereldbeeld worden deze milieuoplossingen genomen?
Duurzaamheid is een onhelder begrip geworden. Is er wel een duidelijke onderliggende visie? Ik
denk dat het tijd is dat we een algemeen geaccepteerde visie hanteren, omdat het voortbestaan
van niet alleen de mensheid, maar alle leven op deze aarde op het spel staat.
We leven in een tijd met verschillende ernstige crises, waarbij wel duidelijk is dat „business as
usual‟ niet langer rendabel is. Het is nodig dat we onze beslissingen nemen vanuit een breder
perspectief op de samenleving; een beeld dat verder gaat dan de mens alleen. Mijn visie van
duurzaamheid is dan ook: „een blijvend welzijn voor alles wat leeft‟. We kunnen simpelweg niet
meer uitsluitend aandacht schenken aan de mens als geïsoleerde groep op planeet aarde, zonder
rekening te houden met het leven om ons heen.
De wijze Zuid Afrikaanse Zulu, professor Koka, zei eens: Ik besta omdat de natuur bestaat, en
omdat zij is, ben ik.
Het is niet reëel om maatregelen en beleidsbeslissingen te nemen vanuit de illusie van
afgescheidenheid van het grote ecosysteem Aarde.
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De desastreuze manier waarop we zijn omgegaan met de aarde heeft alles te maken met hoe we
naar onszelf kijken. Of te wel: de toestand van de natuur spiegelt ons. De gezondheid van de
aarde en onze eigen gezondheid zijn een en dezelfde.
De verminderende verbondenheid met ons milieu heeft bijgedragen aan een diepe verwijdering,
een scheiding van mens en natuur en aan een splitsing in de mens zelf. Hierdoor hebben we een
belangrijk deel van onszelf, onze innerlijke natuur, die vanzelfsprekend verbonden is met al het
leven, net als toen we dat kind nog waren, afgesloten en veronachtzaamd.
We weten natuurlijk dat niets op zichzelf bestaat, hoe alles met elkaar verbonden is. We zijn
gemaakt uit dezelfde stof als de sterren, en onze ecologie geeft ons tastbare bewijzen van de
verbondenheid van alles wat leeft.
Zodra we hier ook naar gaan leven, verdwijnt de verdeeldheid die we in onze gedachten creëren
tussen de binnen- en de buitenwereld; tussen wat we zijn op ons werk en wie we zijn als we thuis
zijn; zo ook als tussen de mensheid en de natuur.
Terwijl je werk vaak vervuilend is, wil je wel genieten van die natuur in je weekend. En dat botst
dan ook vaak. Duurzaamheid begint bij onszelf: op de manier waarop we denken en handelen.
Kunnen we van die gescheidenheid in onze gedachten afkomen? De scheiding of splitsing tussen
de beroepsmatige 'functionele' ik en de echte ik; de mens als deel van de natuur? En ja zelfs de
scheiding tussen: ik en de andere cultuur?
Wanneer we de natuur, of de ander, beschouwen als buiten onszelf, plaatsen we ook onze eigen
innerlijke natuur, of een deel van onszelf, opzij.
Er is een gigantisch verschil tussen het nemen van beslissingen vanuit een afgescheiden
perspectief, of vanuit een visie van verbondenheid en bewustzijn dat iedere beslissing die ieder
van ons neemt een positieve of negatieve uitwerking heeft op alle leven: d.w.z. op de
mensoverstijgende samenleving, het welzijn van alle leven.
Doortastende maatregelen en politieke beslissingen zijn altijd verbonden met een onderliggende
wereldvisie. Een duidelijke, consistente visie voor de toekomst kan alleen duurzaam zijn als we de
verbondenheid begrijpen tussen de binnen- en de buiten wereld, daar waar geen scheiding of
splitsing is in onszelf, tussen de professional en die je thuis bent. Hoe meer we hiervan bewust
zijn, hoe effectiever we samen kunnen werken op weg naar een duurzame toekomst voor deze
prachtige aarde. Ons denken bepaalt onze gezamenlijke toekomst.
Als mensen hebben we dan ook onze eigen unieke verantwoordelijkheid in het samenspel van
leven op aarde, vanwege onze creativiteit en ons vermogen om te onderkennen wat onze
gedachten en gedrag teweeg brengen. We beschikken over een verstrekkend reflectief vermogen.
Ik vind dit een mooie verantwoordelijkheid, omdat daarmee ieder mens op aarde, waar je ook
bent, in welke functie dan ook, daarin meetelt, er toe doet. Wat is er mooier dan om een
toekomst te co-creëren van duurzaam welzijn voor alles wat leeft?
Want we wéten dat de toekomst van al wat leeft nu voor een groot gedeelte in onze handen ligt.
We zijn meer gewelddadig en invloedrijk geworden als de uitbarstingen van vulkanen en de
verwoestende tsunamis. Wij mensen bepalen nu of het leven op Aarde, ons thuis, zal blijven
voortbestaan.
Ik denk dat de grootste crisis van deze tijd een diep menselijke crisis is.
Hoe meer we ons afsluiten van de natuur en onze innerlijke natuur, hoe meer we de leegte in
onszelf willen opvullen met steeds meer materiële nodigheden. Hebzucht en de angst dat we niet
hetzelfde hebben als de buren en de aversie tegen alles wat anders is, creëert een innerlijke
gevangenis en sluit de ander uit.
En toch, we beginnen te voelen dat er iets mis is en dat we iets missen. Vandaar ook dagen als
deze op Nijenrode. De urgentie van de situatie van vandaag is de keuze die we maken als
individu: een keuze tussen ik en wij; tussen de macht van bezit en het samen vinden van
oplossingen luisterend naar de ander en je eigen innerlijke stem, je innerlijke waarheid.
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Ook hier, vandaag, zoeken we naar waarden en betekenis naar dat wat ons hart beroerd.
Hoe wilt u dat de toekomst eruit ziet?
Wat is er nu werkelijk belangrijk?
„Business as usual‟ werkt niet meer, hoe wilt en kunt u dan nu een verschil maken?
Wat voor soort leiderschap hebben we vandaag de dag nodig?
Het gaat er naar mijn idee om dat we een wereldvisie ontwikkelen. Een visie waar, bij iedere stap
die we maken en bij elke maatregel die we nemen, we ons rekenschap geven van de
consequenties die deze hebben voor de toekomst van al wat leeft op planeet aarde.
Bewust zijn dat we ieder een onderdeel zijn binnen die grote levensgemeenschap, vraagt om
persoonlijk leiderschap vanuit een perspectief van ons authentieke zelf in al onze persoonlijke
dimensies.
Laten we nu investeren in dat wat verandering brengt. Laten we niet terugvallen in korte termijn
maatregelen, maar de moed hebben voor het kiezen van lange termijn en duurzame efficiëntie,
zelfs als dat onpopulaire maatregelen lijken te zijn.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld: bewust zijn dat inderdaad economie en ecologie
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarbij we economie niet zien als korte termijn
rendement, maar als het fundament voor het welzijn van duurzaam leven. Door in dialoog te gaan
met anderen, te leren luisteren en verbindingen te leggen die conflictoverschrijdend zijn.
Technische oplossingen zijn niet voldoende, als ze niet verbonden zijn met een lange termijn
visie. Wij zijn de natuur. En dat betekent: ruimte geven aan dat wat natuurlijk is.
Niets zal veranderen tenzij we ons zelf betrekken in de keuzes die we maken. Als individuen in
verbondenheid.
Een verbondenheid tussen het hoofd en het hart; tussen het werken voor het grotere geheel
en wat goed is voor jezelf.
En dat is het nou precies: als wij een zijn met al het leven om ons heen, en met ons zelf, dan zal
een werkelijk Authentiek Zijn zich openbaren. We beleven dat als eenheid.
Het fundament voor duurzaamheid ligt in jezelf. En duurzaamheid zal dan leiden naar een
„duurzame levensstijl‟. Een levensstijl die oplettend is ten opzichte van alle levensvormen, vanuit
liefde voor het leven.
Hoe wilt u dat de toekomst eruit ziet?
Op welk niveau van leiderschap je jezelf ook bevindt, weet dat je eerst en bovenal de leider bent
over je eigen leven en dat je volledig verantwoordelijk bent om je eigen innerlijke balans te
vinden, om de eenzijdigheid van de “oude manier” van beroepsmatigheid te overstijgen. Niet één
“wereldleider” kan de problemen van deze wereld oplossen, als ieder van ons niet de leiding
neemt om een innerlijk gebalanceerd leiderschap te vinden, wetende dat onze toekomst
verbonden is met alle leven op aarde.
De wereld heeft authentieke mensen nodig die zich met open vizier inzetten voor het welzijn van
alle leven.
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